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Código Civil
Português
Aprovado por carta de

* de 1 àe Julho de 186

Décima primeira ediçf10 ofi cial

LISBOA - I m pre n s a N ac i o n a l - 1924

CARTA DE LEI
DOM LUl , por graça de Deu , Rei de Portugal e do
..ilgarve , etc. Fazemos saber a todos os no o súbdito ,
que as Côrtes Gerais decretaram e nós qu remos a lei
eguinte :

.

.Artigo L º E aprovado o projecto do ódüro ivil , qu
fa z parte da presente lei .
.A.rt. 2.º A dispo içõe do dito ódigo om çarão a t r
vigor, em todo o continente do reino e ilha adj n ente ,
eis me e depois da publicação da pr ente lei n o Diário
de L isboa.
Art . 3. 0 • Para todo os efeito previ. t o no me ·mo 'ódi o,
ter-se há, como dia da ua promulga ção, o dia em que êle
começar a ter vigor, nos- termos 'dn ar tigo ante dente .
.A.rt. 4.0 Todas a dispo içõe d
ódigo i il uja x cução depender absolutamente da existência de r p rtii;públicas ou doutra in tituiçõe , que ainda não e tiverem
criada , ó obriga•rão desde que tai in titu1çõe fun ionarem .
.d.rt. 5.0 De de que principiar a t r >igor o
vil, ficará revogada toda a legi lação anterior que re aü·
na matérias que o mesmo Código abrang , qu r e a 1 gi lação seja geral, quer seja e pecial.
Art . 6. 0 Toda a modificação no direito, qu e de fut uro
e fizer ôbre matéria contida no ódigo ivil, ra onider ada como fazendo parte dêle, e in ericla no lu ar
próprio, quer sej a por meio de ub tituYção de artigo alterado , quer pela supre~ ão de artigos inútei ou p lo
adicionamento dos que forem neces árias.
Art. 7. 0 Uma comissão de jurisconsulto ser á encarregada pelo Govêrno, durante os primeiros cinco ano eh
execução do Código Civil , de receber todas a repre, en-

tações, ·r elatórios dos tribunais e quaisquer observações relativamente ao m elhoramento do mesmo Código, e à solução das dificuldades que possam dar-se na .execuç,ão dêle.
E sta comissão proporá ao Govêrno quaisquer providências,
que p ara o indicado fim lhe pareçam necessárias ou convenientes .
.Ãrt. 8. º O Govêrno fará os ·r egul amentos necessários
para a execu ção da presente lei .
.Art. 9. 0 É o Govêrno autorizado a tornar extensivo o
Código Civil às províncias ultramarinas, ouvidas as e taçõ'es competentes, e fazenao-lhe as modificações que as crrcunstâncias especiais das mesmas províncias exigirem .
Art . 10 .º Fica revogada a legislação em contrário.
Manda mos, portanto, a todas as autoridades, a quem o
conhecimento e execu ção da re:ferida l ei pertencer, que a
cumpram e façam cumprir e guardar taro inteiramente
como nela se contém.
Os Ministros e Secretários de Estado dos Negócios E clesiásticos e de Justiça e dos Negócios da Marinha e Ultra~
m ar a façam imprimir, publicar e correr. D ada no Paço
da Ajuda, em 1 de Julho de 1867.
EL-REI, com rubrica e guarda.

Augusto Césa1· Barjona de Fr eitas .
V is conde da Praia Gmnde .
. (Lugar do sêlo grande das armas Teais).
Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sancionado o decreto das Côrtes Gerais de 26 de Junho próximo
findo, que aprova o proj ecto do Código Civil, o qual faz
parte da presente lei, e · cuj as disposições com eçarão a ter
vigor em todo o continente do •r eino e n as ilhas adj acentes
seis me es depois da publicação da mesma lei no Diário
de Lisboa, e autoriza o Govêrno a torná-las extensivas às
províncias ultramarinas, fazendo-lhes as modificações que
as circunstâncias ali exigirem, m anda, cumprir e guarda·r
o mesmo decreto, taro inteiramente como nele se contém,
pela forma r etro declarada .
P ara Vossa Majestade ver.

J oaqui?n P edro Seabra hínior a fez.

CÓDIGO Olv IL POH'IU 1CL..'
P ART E I
D a capa id ade ci •vil

LI VRO Ú! 1 l CO
TÍT LO I
Da c ap .:tcidade civil, e da lei qu e a r eg·ul a.
em ger al
Artigo 1. 0 ó o homem é u cep t í' 1 cl ' dir i! o·
l.irigações. Nisto con i te a _ua capacidad j urícl ica ou a ua
personalidade.
Art. 2.º Entende-se por direito, ne te eutido, a fac uldade moral de praticar ou de J eixar de prati ca·r erto
factos; e por obrigação, a ne e id:id m r al d pra ti ar
ou de não pr aticar certo facto .
A·r t. 3.º Se o dir eito e obrigaçõe. e limitam à r lações recíproca do cid adão entre i, c9m mero par t iculare , ou entre o cidad ão e o E tado, em que tõe de
propriedade ou de direito puramente i ndividu ai ê· ·e
direito e obrigaçõ e· con t ituem a apacidade ivil lo cidadão , denominam- e direito e obri o-a \ Õe civi. e ão
regidos pelo direito pr ivado ontido no ó lio-o Civ il, xcepto na parte que é r eg ulad a por lei e pe ial.
Art . 4. 0 E stes direitos e obr iga õe derivam:
l.º Da própr ia natm eza <lo hom em ;
2.0 De :facto e vontade própria , ind ependeJJ tern ente de
cooperação de outrem ;

•
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3. 0 De facto e vontade própria e de outrem conjuntamente ;
4.º De mero facto e vontade de outrem;
5.0 Da mera disposição da lei .
Art. 5. 0 A l ei civil reconhece e especifica todo e tes dir eitos e obrigações; mantém e assegura a fruição daquele<
e o cumprimento destas ; declara os caso em que o cidad ão
pode ser inibido do exercício dos s~eus direitos, e determina
o modo como deve ser suprida a incapacidade dêl e.
Art. 6. 0 A incapacidade jurídica adqui·re-se pelo nascimento ; ma o indivíduo, logo que é procriado, fica debaixo
da protecção da lei, e t em-se por nascido para os efeito_
declarados no presente Código.
Art. 7. 0 A lei civil é igual para todos, e não faz distinr;ão
de p,essoas, nem de sexo, salvo nos casos que forem especialmente declarados.
A'l·t. 8. 0 A lei civil não tem efeito retroactivo . Exceptua-se a lei interpretativa, a qual é aplicada retroactivamente, salvo se de a aplicação resulta ofensa de direito ·
adquiridos.
Art. 9.0 Ninguém pode eximir-se de cumprir a obrigações impostas por lei, com o pretexto de ignorância desta ,
ou com o do eu desuso.
Art. 10. 0 Os actos praticados contra a disposição da lei.
quer esta seja proibitiva, quer preceptiva, envolvem niilidade, salvo nos casos em que a mesma lei ordenar o contrário.
§ único . E t a nulidade 'pode, contudo, sanar-se pelo consentimento dos interes ado , se a lei infringida não fôr de
interê se e ordem pública.
Art. 11.º A lei, que faz excepção às r egras gerais, nã
pode ser aplicada a n enhun ca o , que não e tejam especificados na me ma lei.
Art. 12.º Toda a l ei , que reconhece um direito , legitima
os meios indispensáveis para o seu exercício .
.Art. 13.º Qttem, em conformi dade com a lei, · exerce o
próprio direito, não re ponde pelo prejuízos que pos am
re ultar <l ê se mesmo exercício.
Art. 14.º Quem, exercenclo o próp·rio direito, procura interêsses, deve, em colisão e na falta de providência especial, ceder a quem pretende evitar prejuízos.
Art . 15. 0 Em concur o de direitos iguai ou da me ma
e pécie, devem os interessados ceder reciprocamente o necessário para que êsses direitos produzam o eu efeito sem
maior detrimento duma. que do11tra parte.
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Art. 16.º e as que tõe, ôbre direi to e obr iga<;ões n ão
puderem ser r e olvidas, n em pelo texto da lei, nem pelo
seu espírito, nem pelos casos análogo , prevenido em out ras leis, serão ·decidida pelos prin cíp io de direito natural, conforme as circunst ância do ca o.
Art. 17.º . ó o cidadão port11 gu es p dem o·<,zar plenamente de todo o dir ito qu a le i i ,·il r on ln•(' e
e a ~ egura.

TÍT ULO li
De como se 'a dquire a qu alidade de cidad ã o
portuguê s
A.r t. 1 .º ão cidadão portugu
s:
l. º "Ü que n ascem no reino, de pai e mãe ponugue'e' .
ou ó de mae portugu e a, endo filho il o- ítimos :
2.0 Os que nascem no r eino de pai
que não Te ida por serviço da ua na~ão
rarem por i, sendo j á maiore ou ema n ip a lo. , oü po1
eu pais ou tutores, endo menor , qu
r
cidadão portugue e ;
3. 0 O filho de pai portu "'uê , ain la que ê te h a j a ic11•
expulso do reino, ou o filho il gítimo d mãe port ugne a .
bem que na cidos em p aí e tran ()" iro, qu e vierem e. ta helecer domicílio no reino, ou de laor arem por i, . endo maiore ou emancipados, ou por eu pai ou tutor e. , en cl menore , que querem ser portu"'ue e ;
4.º O que na cem no reino, de p ai- in cógnito , ou rle
nacionalidade de ccnhecida ;
5.
e. trangeiros naturalizado. ,
ja qual ôr a . u ;i
religião;
6.º A rirnlher etrangeira, que ca . a com id adão po1t11guê ;
§ l.º A declaração erigida no n .0 2 .º . erá fe ita peran !t'
a municipalidade do lu ()'ar em que o cleclaran t tiver r e idido ; e a e::s:igida no n. º 3. 0 peumte o, rel e tivo ª"'ent
consulares portugu e , ou perante a ompetente autoridnd e
e· trangeira.
§ 2. º O menor, chegaud · à maioridnde ou endo manei.pado, poderá, por meio de n ova d clar a ·ão , fo i ta p et·an t
a municipalidad e do lucrar qu e eleger p arn . eu domi cílio.
reclamar a declaração que. dur ante a •ua m JJoridad e, houver sido feita por seu pai ou tutor . nos tenno~ do n .º 2 .
.A.rt . 19.º Pode1n . er na turalizndo, o. e'h•rn1tei ro qué
0

0
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fo rem maiores ou h avidos p or maiores, em conformida de
ela l ei do seu país e da l ei portug uesa :
1. 0 'l'endo capacida de p ara grangear em sal ário p el o seu
t rabalho, ou ou t ros r ecursos p ar a subsisti<rem;
2 .0 Ten do r esidido u m ano, p elo m enos, em território
portug u ês .
§ único . Podem contu do ser natu ral izados, sem dependênci a da cláusula do n. 0 2. 0 , os es trange~ros descendentes
ele sangu e portu gu ês por linh a m ascu li na ou feminina, qu e
'' ierem domiciliar-se n o r eino .
Art. 20. º..- 0 Govêrno pode dispensar t odo ou parte do
lemi)o de r esidên ci a exigida n0 n. 0 2. 0 elo artigo antecerlente, ao estra ngeiro cas\)do com mulher port uguesa, e
àqu el e _q u e t enha :feit o, ou sej a ch a mado p ara fazer à nação,
a lg·um ser vi r o r eleva nte.
~\rt . 21.º As cartas de naturalização só p rodu zirão b eu
efeito, depois que for em registadas no arquiv:o el a câm ara
municipa l do concelho, onde o estrangeiro estabel ecer o eu
<l om icíl io .
'

(

TITULO III
De como s e per de a qualidade de cidadão
p or tuguês
.\ r t. 22 .º P er de a qu alida de de ci da dão portugu ês:
1. 0 O que e naturaliza em país estrangeir o; pode porém
r cup erar e sa qualida de, r egressando ao r eino com ânin;i.o
el e domiciliar -se n el e, e decl ar ando-o assim perante a m unicip alidade do lugar qu e el eger p ar a seu domicílio ;
2.. 0 O que sem licen ça do Govêrno a ceit a fun ções ptíblica , graç.a , pensão ou condecor a \ão de qual quer Govêrno
es trangeiro ; pode contudo r ea.bi l itar~ se p or graça especial
<lo Govêrno.
3 .0 O e:s:pul o por sentença, emqu anto durarem os efeitos
desta ;
-J .º A m ulher port u guesa que casa com estrangeiro, a lvo
se não fôr , por ês e facto, n a turaliza da pela lei elo pa ís de
-;eu in:n ·iclo. Di ssolvi do porém o m a trimónio, pode r ecuperar
:t su a an tiga qu alid ade de p ortu guesa, cumprindo com o <lispo' to na 2 .ª p ar te no n. º 1. 0 dêste a rt igo.
§ l. º A naturalização em p aís estrangeiro, de port ug u ês
<«1 ado com p ortugu esa, n ão implica a p erda da qualidade
de cida dão portug uês em r el ação à m ulher, salvO" se ela
1lec-lann qu e gu er e seguir a nacional idade de e11 m arido.
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§ 2.º Da me"DJ.a forma, a naturaliza fio em paí e trangeiro, de portuguê , aiD;da que ca ado com nrnlhe: de origem e trangeira, não unphca a p erda da qualidade. de
cidadão portuguê em relação ao filho meuore , hav~dos
ante da naturalização, alvo e e te , d poi da maioridade ,ou emancipação, declararem que querem eguir a nacionalidade de eu pai.
Art. 23.º .A pe oas que recup rarem a qualidade de
cidadão portugue e , onforme o que fi a eh po t no art igo antecedente, ó podem apr oveitar- e dê. te direito de de
o dia da ua reabilita ç!ão .
'

TÍTULO IV
Dos cidadãos portug·ue es em pais e ·trangeiro
.á.rt. 24. º O portugueses, que viajam oure idem em paí
e trangeiro conser am - e . uj eito à lei portu O'ue a oncernente 11 ua capacidade ivil , no . eu
Lado e à ua
propriedad e imobiliá:ria itua cfa. no reino, emquanto ao
actos que houverem de produ zir n l o
u efeito ; a
forma externa do acto erá, toilavia, r i la p la 1 i do
paí onde foreni celebrado , alvo no a o em que a l i
e::s:pre amente ordena·r o contrário.
Art. 25 .0 Os portuguese que r ntr. em obrigaçõe
m
paí 'e traugeiro, podem er demandado no r ino pelo
n ªcionai ou e trangeiro com quem a - hajam contraído,
e nele tiverem domicílio.

TÍT L

V

Dos estrangeiros em Portugal
.A.rt. 26. O e trangeiro que viaja m ou re. idem em
têm os me ruo direi to e obrig:H;õe. rn do
cidadãos portugue es, emquanto ao actos que hão de produzir os seu efeitos neste r eino; e::s:cepto no ca o em que
a lei expres amente determine o contrário, ou e e::s:i tir
tratado ou convenção especial que determine e regule doutra forma o seus din~itos .
·
Art. 27. 0 O estado e a capacidade civil do e trangeiro
são regulados peb lei do seu país.
Art. 28.º Os estrangeiros, sendo encontrado ne te reino,
podem ser demandados perante a ju tiças port ugue as,
0

~ortugal ,
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pelas obrigações contraídas com portugueses em paí e trangeiro.
Art. 29 .º ps estran geiros podem, igualmente, ser dema11dado!l por outros esti:angeiros perante as justiças portu, guesas, por obrigaçõe contraídas no reino , se n el e forem
encontra dos.
Art. 30.º O dispo to nos dois ar tigos precedent es dev
ent ender-se sem prejuízo do qu e fica ordenado n a última
pa•r te do artigo 26.º
Art . 31.º ·As sentenças proferid as nos tribunais estr angeiros ôbre diTeitos civis, entre estrangeiros e portuguee , podem ser executa da perante os tribunai portugue e ,
nos termo prescr itos no Código elo P roces o.

TÍTUL O VI
Das pessoas morais
Art. 32.0 Dizem- e pessoas morais as as ociações ou corpor ações temporárias ou perpétuas , :fundadas com algum
fim ou por algum motivo de utilidade públ ica, ou de utilidade pública e particular conj untam ent e, que nas suas relações civis representam uma individualidade jurídica.
Art. 33.º Nenhuma associação ou corp o raç~o pode representar est a individu alidade jurídica, não se acMtn â
legalmente autorizada.
Art. 34 .º As associações ou corporações, que gozam deindividu alidade j ur ídica, podem exercer t odos os direito
civis, relativos aos interêsses leg·ítimos do seu inst ituto.
Art . 35.º As a sociaçõe ou corporações perpétua não
pqà em, porém, adqui·r ir , por título oneroso, bens imobiliários, e:s:cepto sendo .fundos consolid ados; e os que adquirirem p or título gratuito, não sendo desta espécie, serão,
salvo a disposiçõe de l eis especiais, convertido nela
dentro de um ano , sob p en a de os perderem em benefíci<>
da Fazenda Nacional.
§ 1. º O que fica di po to na segunda parte dêste . artigo
não abrange os bens imóveis, que fo rem indisp en ávei
par a o de empenh o do deveres das as ociaçõe ou corporações.
§ 2. º São h avida , para os efeitos declarados ne te ar-·
tigo, como perpétuas:
1.0
associações ou corporações por t empo ilimitado ;
2. º A corporações ou associaçõe , ainda que po1' tempolimit ado, qu e não tenb.am por objecto inter ês es nrn t eriai .

Art. 36. 0 Se alguma das corporações ou associações, a
que se refere o artigo antecedente, por qualquer motivo se
extinguiT, os seus bens serão encorporados na Fazend a N acional, quando lei e pecial lh não tenh a dado outra. aplicação.
Art. 37. 0 O E tado, a igreja, a câmara municipaí, a '
junta de paróquia e quai quer funda ções ou e tabele imento de beneficência, piedade ou in trução públi a, ão havido , emqu, nto ao exer cício do. direito. civi re p tivo ,
por pe oa morai , alvo na parte em que a lei rdenar o
contrário.
Art . 38. º N em o E ta do, n em q~rn i quer ou tra corporaçõe ou e ta belecimen to público gozam do privilérrio de
re tituição por intei·ro .
Art. 39.º A a ociaçõe de int eres e particular , ão recrida pela regra do contrato de ociedade.

TÍTULO YJI
D :> d om icílio,
..CAPITULO I
Di ~p J si ç õ c s

gerais

.Art. 40. 0 O exercício do di.l'eito , e o cumprimento da ..
obrigaçõe civi , ão determinado , em diver o ca o pr vi to na lei, pelo domicílio do cidadão .
Art. 41.º Domicílio é o l uaar onde o cid ad-o tem li ua
re idência permanen te .
§ único. Com relação à coq crraçõ ou a o ia çõe., a
sede da ua admini tração nb titni a re id ' ncia.
Art. 42.º O domicílio porle er voluntário ou nec e ~ ári
voluntário é o que depende do arbítrio do cidadão ; n ece sário, o que é de ignado p ela l ei.

APlT LO II
Do domicilio voluntário

Art. 43.º Se o cidadão tiver diversa residência ond
viva alternadamente, erá havido por domiciliado n~ queh
ond~ se achar, excepto e tiver declar ado, perante a r ,_
pectiva câmara municipal , que prefere algum a dela ..

Art . -±4.º O cidadão pode muda•l", quando lhe aprouver,
seu domicílio , manifest ando o facto da transferência pel"ante as câmaras municipais elos concelhos, ele onde e
r)ar a onde se muda.
§ único. E sta comunicação produúrá os seus efeitos,
desde que o tran sf er ente tiver est abelecido a su a morada
no con celho indicado por êle.
A·rt. 45. 0 O cidadão, que n ão tiver r esidên ci a perma:n ente, s&á tido por domiciliado no l u gar onde se
t1

~char .

Ar t . -16. º Os cidadãos podem estipular domicílio partie-ular, p ara o cumprimim to d'e actos det erminados, que
a l ei não haja sujeito a certo domicílio , fazendo-o por cloe;um ento autêntico ou autenticado ; não podem, porém,
deixar essa escolha a arbítrio ele outrem.
§ único. Falecendo alg um dos estipulantes, a conven ção
onserva os seus efeitos, em relação aos h erd eiros, não t endo
Yi.avi clo declar ação em contrário .

CAPITULO III
Do domicilio necessário

Art . J7 .0 Os menores, não eman cipados , têm por dom icílio o do p ai ou da m ãe, a cuj a a utoridade se ach am
u j eitos, e, n a falta ou impedimento legal dêstes, o do tutor .
Art . 48. 0 Os m aiores, sujeitos a tutela, têm por domicíh o o elo tutor .
Ar t. -±9.º A mulher casada tem por domicílio o do marido, não se ach ando sep arad a judicialmente de pes oa e
bens, sal vo a disposição do § 2. 0 do artigo 53.º
Art. 50.0 Os m aiores ou m enores emancipados, que serYem ou trabalham h abitualmen te em ca. a de outrem , t êm
por d o~licílio o da p essoa a qJem servem, se com ela h aõit arem, salvo o qu e fica disposto . n os dois artigos precedentes.
Art. 51. 0 Os empregados p1íbli c o ~, . que exercem os seus
emprei!·os em lugar certo, t êm n ele o dom icílio necessário .
' domicílio é determinado p ela posse do emprêgo, ou p ~lo
exercício das respectivas atribui:ções.
§ único. Não sendo o emp1·êgo exercido em lugar certo,
aplicar-se hão as disposições do capítulo antecedente, ·para
determina r o domicílio do empregado.

~rt . 52.º O militares arregimentado têm domicílio 1\ (
lu<iar, onde o corpo a que pertencem e ti d gu::irni ã
O militar não arregimentados têm domi ílio no lug ar
onde e tão de erviço, se não ti erem algum esl::ihele imênto ou morada permanente ; porque, ne e ca o, aí , Pr:Í
o eu domicílio.
. único . Ós mar ítimo com praça na armada têm dorni·
cílio em Li' boa. O que pertencer m à iri pul ação de na i ,
de com 'reio, ou de barco costeiros, têm domicílio n. povoaç-õe a que pertencem o dito navio ou barco , . e p J
outra cau a não t iverem domi ílio dif rent .
A.rt. 53.º O condenado a pri ão, d têrro ou d 00 r · 11
têm por domicílio o lugar onde e tão cumprindo a peu a
impo ta; excepto no que r e peita à obrigaçõe con traí1l:i
antes elo delito, em rela~ ão à quai. con errnm o ::in t i~·
domicílio, e porven.tura o tinham .
1. 0 O réus condenados, emquanto não forem tnrn sferi·
do para o l ugar onde houverem de cumprir a pen a, tenl
por domicílio o lugar onde se acharem retidos.
§ 2. 0 A mulher e os filhos do condenado a degrê lo, que
não o acompan.haram para o lugar do cumprimento da pen
não tém por domicílio o <lo marido e do pai, ma o u
próprio, em conformidade das regras estabeleci da no. al'tigos antecedentes.
~
Art. 54 .0 O domicílio neces ário ce sa desde o moment
em que cessa o facto de qué depend e.

TÍTUL

VIII

Da au sência
CAPITULO I
Da curadoria provisória dos bens do ausente
.d.rt. 55.º Se qual<luer pessoa desaparecer do lugar do e ~
domicílio ou residência, sem q_ue dela se aiba parte, e nà<J
houver deixado procurador, ou quem legalmente adrninistr
os seus bens , e se fôr necessár io prover a êste re peito , er-lhe há dado curador pelo j uiz competente .
§ l.º f: compet ente para êsse efeito o juiz do domi cíli
elo ausente.
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§ 2.º
que fica disposto no parágrafo ant_ecedente não
obstará às providências conservatórias que se tornarem · ind ispensáveis em qualquer outra parte, onde o ausente tenha
bens.
Art. 56.º São hábeis para r equerer a mencionada cur:\doria o Ministério Público e todos aqueles que tenham
interêsse na conservação dos bens do au sente.
Art. 57.º Na escolha do cura dor, dará o j'lliz preferência aos herdeiros presumidos, e, na . falta dêstes, aos que
maio!' interêsse tenham na conservação dos bens do ausente .
Art . 58.º O curador nomeado receberá por invootário os
bens do ausen te, e prestará caução suficiente pela impor-tância dos valores mobiliários, e do -rendimento líquido de
um ano dos bens imobiliários.
§ único . Se o curador nomeado não puder pre tar a sobredita caução, o juiz fará consignar em depósito os valorns mobiliários, _que utilmente se poderem conservar , e
os demais serão vendidos em leilão, e assim o seu produto
como o outros capitais serão empregados em valores produtivos, que ofereçam sufi.cienrté segurança .
Art. 59. º Os poderes do cm;a uor provisório limitam-se
aos actos de mera administra i;;ão, da qual dará cont as anualmente ; mas o dito curadOl' deve propor em juízo- as acções
con ervatórias, q11e não possam retardar-se sem prejuízo
do ausente ; e é, além. disso, competente para representaF
o mesmo ausente em quaisquer acções, que contra êle for em intentadas.
Art. 60. 0 Se fôr necessário intentar-se algum pleito con~
t ra ausente, que não tenh:oi curador ou quem legalmente
o represente, ser-lhe há nomeado curador especial, que o
defenda no dito pleito.
Art . 61. 0 O curador provi ~ó rio haverá 5 ~or cento da
r eceita líquid a que r ealiimr.
Art. ô2 .º O Ministério Público é encanegado de velar
pelos interêsses do ausente, e será sempre ouvido nos actos
judiciais que disserem respeito a êste.
Art . 63.º A curadoria provisória termina:
l.º· P.ela volta do ausente, ou pela certeza da sua exist ência;
2.0 Pela comparência: de procurador bastante ou de pe soa que legalmente represente o ausente;
3. 0 Pela certeza da morte do ausente;
4.º . Pela instalação da curadoria definitiva..
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.A.PlTUL O II
Da curadoria definitiva do ausente solteiro
ECÇÃO l

Da ioslalação da curadoria d fioitiva e d

cu

or ilo

.A.rt. 64. º Decorridos quatro anos, depoi do dia em que
de apareceu o au ente, em dêle haver notícia ou da d_ata
das últimas notícia , que dêle houve, poderão eus herdeiro
presumido ao tempo la au ência eu das últimas notícias,
quer sejam legítimo , quer in. tituído m te tam nto público, justifica.da a au ênr.ia com a i tên ia do Mini iério
Público, requerer a entreo·a dos ben do me mo au nte,
excepto se tiver deixado procuração ba tante; poi , neste
caso, só poderão requerer a dita entrega pa ado dez ano
desde o dia em que de apareceu o dito au ente, ou hou er
as última notí ia dêle.
§ único .
herdeiro poderão, ontudo requ rer, pa sado trê ano , no termo obredito , que o pro urador
preste cau<;ão uficiente, e ocorrer ju to receio de in olvência; e quando ê te a não po a ou não queira pr for,
julgar-se hão ca ado os seu podere .
.á.rt. 65.º A entença, que defere a curadoria <l fiuitin,
não pode er proferida m que o au ente tenha ido notificado por édito , publicado" com antecipaç.ão de ei mee ua Fôlha Oficial na gazeta da r pe t iva relar;ão e naporta da igrej a paroq uial do lugar do eu último domicílio ; nem pode ser dada· à. execução sem que de or:ram
quatro meses depois da sua publicação, a qual erá feita
pelo mesmo modo que fica ordenado para a do 'dito .
§ único. E tas publicações serão por extracto, cuja exacção será verificada pelo juiz, que -0 rubricará, achando-o
conforme.
Art. 66.º Se o ausente tiver deixado testamento cerrado,
o juiz, antes de proferir a sentença, mandará proced r à
abertura do dito testamento, a fim de o tomar n~ devida
consideração, e por êle deferir a curadoria .
Art. 67.0 Deferida a curadoria definitiva, tanto o legatários, como todos aqueles que por morte do au ente teriani
direito fundado a alguma parte dos bens dêle, podem requerer que essa parte lhes seja entregutr.
§ único . No prazo declarado no artigo 64.º, poderão os
interessados, a que se refere ê te artigo, requerer a entrega

elos bens a que tenham direito, justificada a ausência como
dito é.
Art. 68. º Se, ainda depois. ele cleforicla, ap arecer algum
h erdeiro, que na ordem da sucessão deva exclui~· aqueli
a qu em a cu radoria foi daqa, poderá u ar dos meios competente , para que sej a tirada a ê te, e deferida, novamente, a quem pertencer.

SECÇÃO H
Do ir11entúrio e da cauçàc dos

b~ n s

do au sente

Art. 69. º O ben elo ausente . ó podem er entregues
aos h erdeiros e demais i'nteressados, precedendo inventário
e cau ção suficiente.
Art . 70 .º 'e os her deiros ou interessados não prestarem
a referida cau ção, continuará a administra ção provisória
dos bens do ausente, durante o tempo em que a dita caução é nece ária; mas ser-lhes há lícito, justificando falta
de meios, requerer que se lhes aclj udique metade dos rendimentos que haveriam, tomando conta elos ditos bens.

ECÇÃO IlI
Do s direitos e obrigações dos curafores definitivos
e demai s interessado s
Art. 71. º Os curadores definitivos poqem exigir a entrega
de todos os bens, e exercer todos os direitos que pertenciam
ao au ente até o dia e;-i1 que desap areceu , ou até a data das
últimas notícia dêle.
Art. 72.º Os bens e direitos, que eventualmente sobrevieram ao ausente, desde que desapareceu, sem dêle haver
notícias, ou de ele a data das últimas que clêle houve, e
que sejaPl dependentes ela condição ela su a existência, passam àqu eles qu e ser!iam ch amados a suceder-lhe, e êle
fôs e falecido.
§ 1. 0 este caso, os curadores definitivos ou, na sua
. falta, o Ministério Público, só têm o direito el e requerer que
tais bens sej am inventariados, e que aqueles que retiverem ou arrecadarem os ditos bens prestem cau ção uficien te, que só durará pelo espaço ele dez ano , contado~
desde que os ditos bens lhes advieram .
§ 2. 0 O direito elo au ente a estes bens só se extingue
em conformidade das regras gerais da pre crição ; ma
aquele que os houverem arrecadado farão seus, em caso
de re tih1i:<; ão, os fr utos percebi dos, não havendo má fé.
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.Art. 73.º Os curadores definitivos e demais interessados
:farão sua, salvo o disposto no artigo precedente, de de
dia da entrega dos respectivos bens, a quarta parte dos
rendimentos dêstes; aparecendo o ausente ou outros herdeiros dentro de dez anos, contados desde o dia do d&saparecimento do mesmo ausente ou da data da últimas
notícias que dêle houver ; e aparecendo no prazo de dez
a vinte, farão sua metade. Pa ados os vinte ano , :farão
eus todos os rendimentos.
Art. 74. 0 Os curadores definitivos podem pedir contas
aos curadores provi ório , não o tendo ido êle me mo ,
ou não tendo as ditas contas ido pre tada devidamente;
podem, além dis o, receber os fr'1tos e rendimento , que
existirem da anterior admini tiração, e demandar e r demandados CQmo legítimos herdeiros do au. ente.
,Art. 75.º Os curadore definitivos não ão obrigados a
dar contas da sua administração, e:s:cepto ao au ente ou
a seus herdeiros, se outiros' e habilitar m .
Art. 76. 0 Os curadores definitivos não podem alienar os
bens imobiliários, ex:cepto se doutro modo e não puder olver qualquer dívida do au ente, evitar a deterioração e
ruína ·dalguma propriedade, cu. tear a bemieitoria n&ce árias ou útei~ de que ca·t ecem o ben do me mo auente, ou ocorrer a outra urgente necc idade.
§. único. e"te ca os precederá autorização do juízo
competente, e será a venda feita ·em ha ta públi a, com
as i tência do Mini tério Público .
. Art. 77.º Os doi curadore não podem, igualmente, tranigir sem autorização judicial, nem repudiar hocança, a que
o ausente tives e direito adqu~rido ante do eu de aparecimento, ou da data das última notícia que dêle houve,
ma devem aceitá-la a benefício de inventári o. ·

o

ECÇ.\.O l\'

Do têrmo da curadoria dcfiuilira
.d.rt. 78.º A curadoria definitiva termina :
l. º P ela vCllta do au ente;
2. 0 Pela notícia da ua exi tência;
3.º Pela certeza da ua morte;
4. 0 Pelo lap o de vinte ano ;
5.º Contando o au ente noventa e cinco ano J e idad .
§ único , No caso do n. 0 2. 0 o curadores defin itivo erão
considerados como provisórios, emquanto não comparecer
u au ente, ou quem legalmente o represente.
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. ' rt. j!). º J~ m gun lqu!'·. do · últimos h €·d c-a~os i-eJ'eridu.:.
J10 n1·tigu inooe<lente, .fi...;am o.~ herdeirn · e demai: in ter e'Ra<lo ali via d-0s da caução qúe h ouyerem pre ·todo, e_podern
_dispor dos bens do ausente como seus.
_
Art. 80 .º S.e, depoi de >in te ano. de ausên cia, ou de t e1
~o mplet< do n oven ta e·ci nco anos, o ausente ap arece r. ou
apar ece1·em descendentes ou ascendentes seus, êle ou êle;;,.
k n:.erão só os bens existe1ates, n o esta do em que e acharem ,
os sub-rogado;, em seu lu gar , ou o pr e~o que os h erdeiro&
e demais inte-i·esaados houverem recebi.d pelos a li. eua rl o~
clepoi · daquel e t empo.
-§ único . E , te direi to concedido aos descendentes e :1'-ceudeutes prescr eve, decorridos dez anos desde o tênno da
curador ia definitlva .
Art . 81 .º Ap ar eee.ndo outros h erdeiros, qu e não sejaru o.m encionados no artigo anteceden te, ·ó podem exigir o. 1eu:Llo ausente, não tendo decorrido os Yinte ano. derl a1-n Llo-.
no artigo 78 .º, n. 0 4.º

CAPlTULO III
Da administ r açã o dos bens do ausente casad o
SE Ç.i.O I

Ba i11lr11i11islração dos beus 110 a11 sen1c casado, não

~ avc nd n

fi lhos

.Ú·t . 2 .º Se o ausente fõr ca ·udo, ju t i:ficada a :rnsêll(·iu_
nos t erm o declar aclo H O cap ít ulo anteceden te, p ro c ecler - ~e
há , com cita~ão do herclei•ro presumido , a in>entário e
p artilha ou a separação de bens, ronforme a nahu:ezn <lo
c011tr:rto ele casam ento .
.-\ rl. 83. º Se o <tusente não deixou filh o , o cônj t1ge p1·eseut e conserva a ::tdmini ·tração de. t odo o _casal por espa ç·o
de vinte anos, contado de ele o temp o do de aparecimento
o_u Lla s ú ltimas n oticia · h avidas do au ente, . ou pelos ano~.
que fa ltar em p a·ra que o au ' ente p erfaça os nov ~nta e cinc-0
nnos de idade, n a fo rma prescrita no artigo 78.º, n .º 5. "
J\Tt . 84.º O côn ju ge presente p ode cli por livremen te d o ~
seus bens feito o inv entário, a par tilh a e a sep ara~ão dêles .
Art. 85.º O qôn j uge pre ente t em, acêr ca dos ben s el e·
auslmte, os m esmos direitos e obriga.çõe dos cura dore defüt iti Yos, com a circun stân cia especial de lhe per tencerem
toLlos os fr ntos e rencl ime;n tos .
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Art. 86 .0 R egr E: sanfo o cônju1.re a ti-e.u te, ai1te · de fi m]
o prazo as inntlo n o a:r tigo 8 ~ . º, coutinuari a ·oeied, d
conj ugal, no termo em que tiTêr ido on. tituícl a.
, A.rt . 7. 0 :Findo vinte ano. , ou comp leta a idad e mencionada no artigo 78. 0 , n .0 5. 0 , ou h avend o erteza dn
morte do au ente , pndem o herdeiro h abilitado. tomn.r
conta do ben · do m . mo ·au ente e di por d ·1 livr mente.
§ único. O õuju rre adm ini ha<lor te m, n te a o, o clireito de apa nágio no" ter m do ar tigo 1-31:º
A.rt . 8.º F alece ndo o ci'mjug p re"ente, :rn t s elo prnzo
e tabele ido no artigo an teceden te, erão
ben ~ elo a usente entregue do mé mo modo ao . • u h rd ir ~. o qua is
serão on id ra tlo omo uratlor definitivo , 1 Yunclo- e-lhe' em c011tà o tempo eh ad uiini tra çno do cfmju 0 ·e falecido .
.Ar t . 9. °' R egres ando o ônjuo-e au. ente, pa ssa d o prazo
u bens na forma
e tabelecido n o artiO'o 3. º, recuperado
declarada. no ar tio-o O.0 ; ma , e o cônj ug pte ent .fôr
ainda vivo não e entenderá por i
qu fi a e ta b le id a
a comu nhão de ben. , e p orven ura tiTer exi tido, . alvo . e
o cônjuge a im o conve11ci 11rnr m de noYO p r esrrit ur 1
pública.
§ único. E aplicável ao a. cen<lenie ou de e ndenles • uce sívei , que aparecerem 110 prazo m n ciouaclo nf's te útigo,
o que fica di ·po to 110 nrtigo o.•
SE CÇ'.\O I l

Da ailministração ti os heus llo ausen t

c~ s a ! !o , lia1c1

<l o íl ih_os

.á.rt. 90 .º • e o au ente tiver deixa-Oo con orte ê filhó c·omun , proceder- e h á dom mü modo a in-ventário pnrtilha ou à separação de ben , co m :i única diferenr:n de que
o ben que tocarem à parte do au ente erifo. ubdiviLlido
entre o referidos filhos.
Art . 91.º Se o filho forem ruaiorn ou e emanciparem,
poderão tomar conta do hen que U1es couberem , e ndrni ni tr á-lo como eu , não podendo todavia aliená-los enão
pa ados dez an os, contado de. de o dia do de apn·1·erimento
-do au. ente, ou da data da últimas notícia que clêle houver.
s?lvo n os caso especificados e nos termo pre crito n o artigo 76.º e seu parágr afo.
§ único. Os bens suj eitos a per ecer ou a depreciar -se, e
o de dispendiosa conservação, podem ser alienado por e. ta
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cau a antes elo prazo mencionado, precedendo autorizaç·ão judicial. O preço da venda será empregado ·produtivamente.
Art . 92.º Se os filhos ·forem menores, observar-<'e hão as
regr as presori tas nos artigos 137.º e seguintes, em relação
tnnto aos filhos, como aos bens q-oe lhes tocarem.
Art . 93. º Se o ausente tiver deixado outros filhos, que
te11ham direito a suceder~lhe~ observar-se há a respeito
dêles o mesmo que determinam os a,rtigos antecedentes .
Art. 94. º R egr essando o ausente, passado' o prazo assinado no ariigo 91.º, só pod&á r ecuperar os ben que efectiYamente existirem ainda ~m poder de seus filhos, e os
s ub-rogados, ou comprados com o preço dos alienados.

SI<:cçi-\9

!II

Da auscncia simull:\ nca ou s u ce~s ha
Art . 95. De aparecendo simultânea ou sucessivamente
ambos os cônjuges, deixando filhos maiores, tomarão estes
conta, just ificada a ausência nos t ermos do artigo 64. º, dos
bens ele seus pais, que admii;iistrarão Jiv>remente como en.tre si acordarem ; não pod er ão porém alien.á-los, salvo nos
ca.<>o e nos termos do ar tigo 91. 0 · e eu parágrafo.
Art. 96. º Se os filho forem menores, proceder-se há a
inYentário e partilha , como· se os au entes fôssem falecidos,
,em prejuízo elo que fi ca disposto na ültima parte do :n:tigo
precedente.
- '
0

TÍTULO IX
Da incapacidade por menorid ade
· e do seu s upr imento
CAPITU LO I
Disposições ger ais
Art. 97. 0 São menores as péssoas dum e doutro se:s.o,
cmquanto não perfherem vinte e um anos ele idade.
Ar t 98. 0 Os menores são incapazes de exercer direitos
civis, e os seus actos e con,tmtos não podem constituí-los
em obrigação jurídica , salvo .nos casos expressamente e:s:ceptu ados na lei.
·
•
Ar t. 99.º Os contratos cel ebrndos i legitimamente pelo
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menore não podem, toda Yia, -er im p uo•uado.. pelos o li t !'t
estipulante , com o fund amen to cln in ca paci la de do menor .
Art . 100. 0 A incapacidade do ' m011or 0s é d 1pricl ri pel.i
põder p aternal, e, n a fo l h1 d ~. te, pE>la tu.t la .

CAPlT11 LO II
Do poder paternal
~E

Ç.\ u 1

llos fi lhos leui li mo ·
Art . 101.º São h avidos por leg ít imo o filh , ll:l 'i·i,lnde matrimónio legitimamen te con traído, pa ados ceu to t'
oitenta dias depoi da celebração dêl0, ou dentro d o~ tr....
zento dia ub eqüente à ua di. olu ção ou à epn1 açfio
do côn juge , judi ialm ente decretada.
Art. 102,° A legi timida de do filho , na . id den tro tJ.,,
cento e oitenta dia eguinte · à elebra ão lo malrimóui11.
não pode contudo er impuO'na la:
l. º Se o marido ante de a ar tev conh imento da_g·1avidez da m ulher;
2 .º e, e tando pre nte, con~ IJtin qu · no a eul <li:'
nascimento fô e declarado por eu filho, ou e, p or qunlquer ou tro modo, reconheceu que era eu o filho a . im 11;1-cido.
.
,
Art. 103.º A pre unção da legitimidade do filhos ·ua-cido durante o matrimónio, pa ado cento e oi t nla cliu,
depoi da sua celebraç;ão, ou dentro do trezento dia, , ubseqüentes à su a di olução, ou à , eparação do cônj u(J'e- .
só pode ser ilidida, provando ter- e achado o marido fi.
sicamente impo ibilitado de cc::tbitar com a mulher nuprimeiros cento e vinte e um dia , ou mai , do i.rezeutoque houverem precerlido o n a cimento elo filho.
Art. 104.º A pre tínção de qu e o filho , na ciclo :fora d.. ,
.trezentos dias sub eqüente à eparação do cônj uges , nii< •
pertence ao marido, separado, pode ser ilidida provalllllJ-' t'
que o dito filho efectivamente pertence ao mari lo.
§ único. E st a prova pode fazer- e pelo modo estabeJ ...
cidos no artigo 119.º, n .ºª l. º e 2.0 e §§ 1. 0 e 2. 0
Art . 105.º A impotência do marido, anterior ao UJatrimó nio , não pode ser alegada p ara impugnar a legitimidad .•
do filho ; mas pode sê-lo a po terior, contanto qt1e a alLgação não tome por fu ndamento a velhice.
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Art. 106.º Só podem impugnar a legitim idade dos filhos o p ai 01J. os seus h erdeiros, nos t ermos dos artigos seg uintes.
Art. 107.º O pai só pode impugn ar a legitimidade dos ·
fil hos, n os casos em que a lei o p ermit e, propondo a acção
em juízo, se esti ver no l ugar do n ascimen to, dent ro de ses,sen ta dias, con tados desde êsse. faCto, e, n ão estando dentro
t1e ce11to e vinte dias; contados desde o dia da su a volta.
§ único. Se o nascimento do fil ho t iver ·sido ocultado,
poderá propor acção dentro de cento e vinte dias, conta1los clc:sde aquel e em qu e tiver: conh~cimento ela frau de.
Art. 10:3.º Os herdeiros ao marido ó podem impu gnar
a h>giti111idac1e dos filh os, na sci dos na constância elo matrimón io:
·
l.º Se o dito marido, · achando-se presente, deu comêço
à acção competente, e deb n~o desistiu ;
2 .0 Se faleceu antes qu e decorressem os prazos marcados
lJara a propo i ção da acção ;
3 .º Se o filho nasceu depois da morte do mariqo.
Art. 109 .º A acção elos h erdeiros prescreve, decorridos
-essen ta dias, contados desde aqu ele em qu e o filho tenha
enb:aclu na posBe dos bens do presumido pai, ou desde o dia
t'lll que os herdeiros forem perturbados na p os. e da h er ança
p elo di to filho : ·
Art. 110. º Só é lido por filho, para o efeitos legais,
aqu ele de quem se prove qu e nasceu com viela e com fi!];ura humana .
~ .d.rf. 111.º O direito dos fil:ho s l egítimos a vinclicar o estado que lhe pertence é imprescritível.
- ~ rt. 112. º O herdeiros dos filhos podem pro seguir nas
acções de vinclicaç;ão ele estado, pen<lei.1tes ; mas só podem
intentá-las ele novo, . endo o filho :fal ecido , ou tendo caído
em clemência, ·antes ele ·decorridos quatro anos depois da
su a emancipação, ou maiorida<l.e, e havendo falecido nesse
estado .
§ único . Esta acção prescreve no espaço. de quatro anos,
conbrlos desde o fa lecimento elo filho.
Art. 113.º Em todos os casos, em que a pre unção de
legitimid ade elo filho fôr .impugnada em juízo, sendo êle
menor, . er-lhe há dado t u tor, gue será escolhido de entre
~ p arente da mãe, se os t'iver; e esta ser á sempre ouvida
em ju ízo .
§ único . .à. nomeação do t utor será feita em conselho de
fam ília, e êste composto com parentes da mãe, ou com pessoas da si.ia amúr.ade, na falta daqueles .
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Da 11rou da lili'.1ção lt·!lil ima

.-\.xt. li.±. º A filiação legítima pl'ova- e pelo · i·egisto~ Je
l1n ·cimeu to , na ua :falta p0r qualquer documento <tu têntico, ~, 11·1 falta .dê te, pela
o u por testemunha .

pos e de e tado, provada por r rril'o

.-\•ri . 115.º A po e de estaLlo, n te aso, ou i te no
:facto el e algu ' m ha>er ido reput do e tratado por füho ,
tanto pelos pai , como pela família d' t e pelo iníbli c·o .
.:\.rt. 116. 0 Na falta de r~i - to d_e na imento, docmnenlo
, utêntico e po. e de . tado a filiação 1 gíti ma pode proYar-se por qualqu r meio; hav ndo om - o le pr va por
e. crito prornniente de ambo o pai
onjunta ou . epa radaruente.
_-h t. 117.º Ninguém pode vindi ar e ta.do ontrário no
que re ulta do r egistos de .na cimento, a hando- e e le
confinnados com a po e do dito e tado; b m como ninguém pode impugnar ês e me mo e taclo.
Art. 118. 0 P one opor- e à vinclica ão d e b lo lp1alquer
"pécie de prova e cl'ita ou te. Lemunhal.
,E

ÃO llf

Do filh o IPgi!i m(ldo
Art. 119. 0 O matrimónio legitima o filho na ·c:ido , nli>
dêle das pes oa que o contraem :
l. º . e os ditos filho ão reconhe ido p lo pai e mãe
uo a seilV do ca amento, ou o foram no do na im n to n o~
me mo·~ ~ lho . , ou em t tamento ou e ritma pública , quer
nteá:..re , quer po teriore ao matrimónio ;
2. º Se o filho provarem à ua filia ção por meio r1e a c:ílo
e sen tença judicial.
§ 1. 0 O reconhecimeulo, de que tral::t o n.º l. , po le
~er impugnado por todos aqueles que ni o tiYerem interês e.
§ 2. 0 Às acçõe. , de que trafa o ii.º 2. 0 , • ão aplicáv is
a disposiçõe dos artigos 130.º e 133 .º
3. 0 O efeitos da legitimação principiam, em todo o
caso, de de a ela.ta do matrin1ónio .
.Art: 120 .º A legitimação aproveita tanto ao filhos, como
aos seus descendentes; se os ditos filhos já não exi tirem .
Art. 121.º Os legitimacl0s por subseqüente matrimónio,
são em tudo equiparados f!OS filho legítimo .
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SECÇilO l \'

Dos

fil~o s

perfil hado s

Art. 122.º Podem ser perfilhado todo os filho ileg·ítimos; excep to :
l. °. O filhos adulterino3 ;
2.º Os fil hos inceRtuosos .
§ l.º Filho ac1ulterinos são os havidos por qualquer pei soa, casada ao tempo dá concepção, ele outra -que não seja
o seu consorte.
§ 2. 0 Entendem-se por incestuoso para o efeito obrec1i to:
l. º Os .filb,os ele parentes por con angüinidac1e ou afinidade em qualquer grau da linha recta ;
2. 0 Os filhos de pare_u tes por consan~üinid ade até o egtmd o grau inclusive da linha transversal.
Art. 123.º A perfilhação pode ser feita por ambo o pais
de comum acôrdo, ou por q~alqu er dêles separadamente,
contanto qu e eja no regi&to do na8cimento ou em escritura, t est am ento ou auto público.
Art. 12-t º Quand o pai ou a mãe· fizerem o reco11hecirn c1. to ·e1)a r ;-1rl amen1 e, não poderão revelar no documento
da per iill1ação o nome da pes oa de q'\le houveram o filho
reconhecido, nem indicar circunstâncias por onde essa pessoa venha a conhecer- e.
Art . 12- .º Basta, para que esta perfilhação seja feita por
um dos pai eparadamente, que o perfilhante fô se hábil
para contrair matrimónio nos primeiros cento e 'inte di a ~
dos trezentos que precederam o na scimento do filho.
Art . 126. º O filho maior não pode ser perfilh ado ~eJ.U
consentimen to seu.
Art. 127. 0 Se ·o perfilhado fôr menor, poderá impugnar
a perfilhação, rlentro dos quatro anos imediatos à sua emancipação ou maiori dade. ,
Art. 128.º Tanto o rooonhecimento do pa.i ou da mã e.
como a impugnação do filho pod em ser contestado por
todos aquel es que nisso t i verem interê e.
Art . 129.º Os perfilhado e pontâneamente, ou por sent ença, adquirem os direitos :1. º De usa r dos apelidos de seus pais;
2 .º De ~e rem alimenta dos por êle ;
3. 0 DI;' sucederem a seu pais ou haverem parte na herança , r ouforiue o que vai dispo to no artigos 1989. , a
1992.º
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SEC

,\o \"

Da inves tigação da patornitlad c iiegíli111a
Art. 130.º E proi:bida a acção de inve tigação de pa ternidade ilegítima, excepto no ca o e·g uin tes:
l. 0 Exi tindo escrito do pai, em que expre samente rleclare a sua paternidade;
'
2. º Achandq- e o filho em pos e 'de estado, no terrno
do artigo 115 º ;
3. 0 No ca o de e tu pro violen,to ou de rapto, coi:ncidincl
a época do nascimento, no termo indicados no artigo 101. 0 ,
com a época do facto criniino. o .
. Art. 131.º A a ção de investig-ação de maternidade ·
permitida; ma o filho deve provar, por qualquer rlo•
meio ordinários, que é o próprio que se diz na ciclo ela
preten a mãe .
Art. 132.º A acção de inve tigação de paternidade o
de maternidade não é, porém, a hnitida em juízo no aso em que a perfilhàção é defesa .
Art . 133. 0 A acçõe de inve tigação de p aternidade ou
de maternidade só podem ser intentada em vida do preten os pai , sal vo as seguint excepçõe :
1. 0 , e o pais fa lecerem durante a menorid ade dos fi lho ; porque, nesse caso, têm e te o direito de intenta i
a acção, ainda depoi da morte do pai , contanto qu C' o
façam antes que expirem os primeiro quatro ano. da u:
emancipação ou maioridade ;
2. 0 Se o filho obtiver, de novo, documento escrito e a . inado pelos pais, em que este revelem a ua p at rnidacle :
porque, neste c.a~o, pode propor acção a todo o 1empo em
que haja alcançado o obredito documento ; isto m prejuízo da regras gerai acêrca ela pre crição do h n .
ECÇÃO Yl

Dos filh os espúri os
.Art. 134. " Uizem-se filhos espúrio os que não podem ·er
perfilhados.
Ai·t. 135. º O. filho~ e. púrio. ó tém o direito de exigicr
de seus pai o& alimento nece :írio. ; ern tudo o mai Eão
ha,i<l o per inteiram ente estranhos _ao pai . e à famílü~
dê te .
Art. 136. º O filho e púrio ó poderá dernan<lar eu pai ,
par:i , 0 efeito sobreditn. se o facto ela patern icl:lde ou da

Jnaternichde &e achar pro,aclo em processo cível ou ' cri:minal , controvertido entre seus pais ou outras partes; ou,
no caso elo n. º 3.º elo artigo 130 .º, se o facto h"er sido
judicialmente provado.
SE CÇÃO VI [

l!o poder pH1Tual na

co:is:~ n c i a

1l u m;1tri111ô11io

Art. 137 .º Aos pais compete reger as pessoas elo filhos
menores, protegê-los e administrar os bens clêles : o complexo clêstes direitos con titui o poder paternal.
A.rt. 138.º As mães participam elo poder paternal e de,:em er ou.v idas em tudo o que diz r espeito aos interêsses
.d os filhos ; mas é ao pai que esp.eci.almente compete durante ·o matrim.ónio, como ch e:fe da família, dirigir, representar e defender seus filhos menores, t anto em juízo;
·como fora dêle .
.á.rt. 139. º No caso de :rnsência ou doutro impedimento
elo pai, fará a mãe as suas vezes .
,
Art. 140. º Os pais · devem dar a seus filho os. necessários
alimentos e ocupação conveniente, conforme -as suas pos se~
-e estado .
.á.rt. 141.º O porler- elos p ais, emquanto às pessoas dos filhos menores, não é su j eito a cautela alguma preventiva;
mas, no caso de abuRo, os pais poderão s.er punidos, na conform idade da l ei geral, e inibidos de reger as pessoas e bens
·de seus filhos, a requerimei1to elos parentes ou do Ministério Püblico.
§ ünico. Sendo o pai inibido de reger a pessoa e os bens
·do menor, erá dado tutor ou admini traclor a. êste, por
.nonieação elo conselho de família:
Art. 142. 0 Os filhos devem, em todo o tempo, honrar e
r espeitar os seus pais, e cumprir duTante a menoridade os
seus preceitos em tudo o que n.ão seja ilícito.
Art. 143. º Se o filho fôr desobediente e incorrigível, po-clerão seus pais recorrer à autoridade judicial, que o far á
recolher à casa de correcção para isso destinada, pelo
t empo que lhe parecer justo, o qual aliás não excederá o
prazo ele trinta dias .
§ ünico . O pai tem, todavia, a faculdade ele fazer ce sar
.a prisão ordenada.
·
. Art. 144. º P ertence aos pais a propriedade e usufruto dos
bens, que os filhos adquirem einquanto estãO" em sua companhia, com o emprêgo de meios ou capitais pertencentes aos
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me mos pais, sal vo o direito de os r emunerar,· dando-lhoo
a lguma parte dos ditos bens .
.A.rt. 145.0 Pert ence aos pais só o usufruto dos b en , que
-os filh o que e tão em sua companhia adquirem por seu
trabalho, indlí.stria e r ecur sos próprios, ou por qualquer
t ítulo gratuito .
.A.i·t. 14-6.º P ertence a1<>s ·pai só a admini tração:
l. º Dos ben doado ou d ixado no . fil ho com
lu ão
do u u:fru to do pais ;
2.º Do bens provenieníe de u e ão, de qi1e o pais
forem excluído - por cau a de incliO'nidade. Ma e ta cli posição não nbrrmg o cônj uge não leclarado indigno .
.A.rt. 147.º Não pertence ao pai , nem o u ufrulo, nem
a -ad mini traç,ão :
1. 0 Do ben que o filho adguirem por eu trabalho e
indústria, vivendo ôbre i com peTmi ão do pai ·
2. 0 Dos ben, que o filho adquirem pela arma , letra
-0u arte· liberais, vivam, ou não, em companhia elo pai ;
3.º Do ben que forem doado ou dei -ado a
filho
<:om exclu ão de admini tração do pai .
.A.rt. 148. 0 O en argo do u ufruto pertenceni ao pn i
, ão:
1. 0 Todo · aquele a que,_ em geral, e tão ujeito o t uírut.uário , excepto a cau ao;
2.0 A. cl cente u tentação e educação do filho
onforrue a ua condição e o seus havere ;
3. 0 O pagamento de quaisquer pre taçõe ou interê es
atra ado , a que os-ben u ufnúdos e tejam obrigado .
§único. A excepção feita no n.º 1. 0 relativamente à caução ce ará para o pai, se pa . ar a eglmdas núpcia .
.l.rt. 149.º O direito à.e usufruto concedido ao pai extingúe-. e:
l.º Pela emancipação ou maioridade dos filho ;
2. 0 Por condenação criminal do pais, que envolva interdição do poder paternal ;
3. 0 Se a mã~ pas a a egundas. núpcias;
4. 0 e o pai ou mãe, por morte do outro cônjuO'e, não
promove inventário dentro do prazo estabelecido no artigo 156.º;
5 .0 P ela renú ncia.
§ único. A renúncin feita em favor do filho s rá tida
em conta de doação.
.
Art. 150. º O pais não podém alienar, h ipotecar, ou por
qualquer outro modo obrigar os bens dos filhos, endo meros u. ufrutuários ou admmistradores dos ditos bens, excepto

28
no ca so de urgente necessidade, ou de prnveito evidente
para o menor , p recedendo autorização j udicial, com audiên cia do Ministério Público.
Art . 151. 0 Se, durante o exer cício elo poder paternal,
alguns bens recaírem nos filhos, ós p ais, consistindo a h erança em valores mobiliários ele considerável importância,
serão obriga dos a pre tar cau ção, sendo. julgada necessária.
~
§ úuico. Se .o pais não pud er em prestar a sobredita
caução , serão depositados os valores, ou, se .os pais o r equererem, convertidos enl. outros valores ou colocados produtivamente, com a possível segurança, e receberão os
mesmos pais o r endimento dêles.
Art . 152.º Os p ais não são obri gados a dar: contas ela sua
gerência, salvo pelo que toca aos bens de que forem meros
. administradores.
§ único . E stas contas serão tomadas pel o juiz respectivo,
de quatro em quatro anos, e observar-se há, a respeito do
produto l íquido ou do alcance; o disposto nos artigos 2~3 . º,
254. º e 255. 0
Art. 153.º Se entre o pais e seus filhos menores se levantarem confli tos de interês es, cuj a resolução dependa da
autoridade pública , se1'á dado aos filhos, por nomeação do
juiz competente, tutor especial que os defenda.
Art. 154.º Os pais devem ' entregar a seus filhos, logo
qu e se eman cip em ou ch eguem à. maioridade, n ão sendo .
por outra causa incap azes, todos os b ens e rendimento' que lhe pertencem, na forma declara da no artigos ant ecedentes.
§ único . Os móveis, de · que o pai ti ver o usufrut.o, serão
r estitu ídos no estado em que se a<::harem ; não existindo,
, pagará aqu e!e o valor dêl es, excepto se se t iverem consu mido em uso que :fôsse co]:uum aos dito filhos, ou tendo
·perecido por caso :fortuito.
SECÇi\O Yill

!lo poder patcmal, dissoh·ido o matrim óni o
Art_ 155. 0 Di ssolvido o matrimónio por moi'te de um dos
cônjuges, o que sobrevive cont inua a exercer o poder pa ternal , devendo conformar-se c0m as segu intes dispo ições .
Art. 1 56.~ O cônjuge sobrevivo é obrigado a requerer .
dentro de sessenta dias, contados desde o :falecimento do
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outro conJuge, que e proceda a inventário dos ben que
pertencem ao menor, ou que deverem er repartidos com
êle.
§ Úllico . O cônj uge que a sim o não cumprir perderá o
u ufruto dos bens do filho . ·
Art. 157 .º Se, ao tempo da morte do marido, a mulher
ficar grávida, fará con tar dentro de vinte dia , ou logo
que conheça a gravidez, o eu e ta do ao j uiz dos órfãos
competente, para que ê te nomeie. cu rador ao ventre, que
tome provisoriamente conta dós ben que houver m de pertencer ao na cituro.
§ único. E sta curatela dura ó emquanto durar a o-e t.ação .
Art. 158.º O curador do órfão promoverá o andamento e conclu ão do inventário, e requererá o que Jôr
de direito a favor' do menores, ob pena de perda e
danos .
.A.rt. 159 .0 O pai pode nomear em u te tamento um ou
mai con elheiros, que dirijam e acqn elhem a mãe viúva
em certo ca o , ou elll todos aquele em que o bem do
filhos o exigir.
§ único . Não gozará de ta faculdade o pai que, ao
tempo de eu :falecimento, e tiver interdito do poder paternal.
.Art. 160. 0 ó podem. er nomeado con elheiro o indivíduos que podem er tutore .
· Art. 161.º A mãe que, em prejuízo de eu filho , d ixar
de eguir o parecer do con elheiro nomeado pelo pai, ou,
por qua lquer modo, abusar da ua autoridade matein~, poderá ser inibida , por delibera ção do on elho de família,
a requerimento do dito con elheiro, do curador, ou de
qualquer parente dos filho , de reger a p oa e ben
dêstes.
§ único . Neste caso nomeará o con elho de família pe ôa que irva de t utor ao filho menore , no te1·mos dos
artigos 185.º e eguintes.
Art. 162.º A mãe que pas ar a egunda núpcia pnderá,
~lém do u ufruto dos bens do filho menore , a admini tração dos ditos ben , e nela não fôr mantida por deliberação do conselho de família, ma consel'vará o eu poder
materno no que di ser .r espeito às pes oas de eu filhos, e
poderá exigir que o conselh~ de fam íli a lhes arbitre a me. adas convenientes .
§ único. A mãe bínuba, que, por deliberação do con elho
ele família, fôr mantida na admini tração dos ben. dos fi.
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lhos, é obrigltda a dãr, a caução que ao me mo conselho parecer necessária, se êle não julgar conveniente dispensá-la .
Art. 163.º Se a mãe bínuba :fôr mantida n a administração dos bens dos filhos, ser á o m arido solid àriamente responsável com el a pelos prejuízos que resultarem da su::c
ger ência .
§ único . Se a mãe fô r privada da ,administração do bens
dos filhos, nomear á o conselho de família pes oa que se
encarregue dessa aclniin i~ tração, com os mesmos direitos
e obrigaçõe que têm os tutore relativamente aos bens dos
menoreci .
Art. 164.º Se a mãe t ornar a enviü var, recobrará o usufruto e a administração elos bens dos fillios, se desta se
achas e igualmente privada.
,
Art. 165. º Em ca o de anulação de matrimónio, ou de ·
separ ação judicial, ob ervar-se h á a r espeito dos filhoa <>
cl i posto Ros título r espectivo .
SECÇÃO I X

Do poder patern al, em relação ao s fiibos il1·gi limo_s
Art. 1G6.º Os filhos menores perfilhado estão su j eitos
ao poder paternal, da mesma forma que os filho legít imo. ;
e:i. cepto se os pais hou verem c:onte. taclo a sua paternidad~,
e fore.\]1 convencidos judicialmente . Os p ais não gozam, toda via, do usnfruto _<los bens dos filho perfilhados .
§ único. No caso e.xcepcional indicado ne te artigo, o
menor será tutelado segundo o dispo to nos artigos 279. º,
280. º e 281.º, se o outro progenitor não puder e.xercér o
poder paternal.
A.r t . 167.º Os filhos m enores não perfilhados não estão
sujeitos ao poder paternal, .e erão tutelados, como se dirá
nos artigos 279. 0 e· seguintes.
SECÇÃO X

Da s u ~ p ên são e do 11\rrno do 11otler lHtl erna 1
168.0 O poder paternal 'lÍspende-se :
l. º Pela incapacidade dos piiis, judicialmente- recon hecido ;
·
2 .º P ela ausência dos pais, nos· t ermo elo ·artigo 82. º;
3.º P or condenação dos pais, que ênvolva- interdição temporária daquele poder.
Art. 169. 0 Os pais conservam, porém, o seu direito aoA.1·t .
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usufr utv tlo, l1f'n - do filho me1 or . HO ta o de u pensão dop di>r patenrn l por deito te Llemen?ia.
A.rt . 110.º U poder p<lterual termma :
l. º Por morte do pais ou do filho ;
2.º P or condenação crimina l do pai , que eu oh-a interdição perpétua daquele poder;
3. 0 Pela emanc ipação ou rnaio ridacl elo filho..

sc:cc,·.\o s r
Dos al1111enlos

.A.rt. 171.° Por alimento entende- e tudo o que é indi pen ável ao u tento, habitação e ve tuário.
§ único . O alimento compreendem, também; a educarão e in trucão do aliment ado, ' ndo ê te menor.
'
rt. 172/ A obrigação.. do alimento é recíproca entre
descendente• e a cendentes, e e11tre irmão no termo eguinte. .
Art. 173 .° X a falta do, p ais, ou e te nuo tiverem
meio para pre tar o devido nlim ento , ou
ê. e m ü
J1ão forem , uficientes, podem
filho. legítimos ou legiti
mado - p eh -lo ao a. cendente · m::ti' p róximo d qn alqne1
da linha. , egundo o eu direito u ·e "' ' rio .
Art. 174. º ;ria )altn do pni e do outro a. en lente · .
filho l egítimo ou legitimado· pedir alimento ri
. podem
eus i1·mão legítimo , germano , uterino o~ con anO'tiíneos,
ma . ub idiàriamente na ordem que vão nomeado .
Art . 175.° O filho p erfilh ado ó pod m pedir alim nt ~
a. seu pai ou mãe e a eus irmão , egundo a r <>"ra e tabelecida no artigo precedente.
A11. .176 .° A obrigação de pr tar alimento trnn mitecom a herança, tendo . ido judicialmente pedido ou pre tado • .
Art . 177. 0 O filho legítimo que e _a clrnrem ;·em pai ,
mãe, avós ou irmãos, que po sam prestar-lhe nlim ento. ,
i>1·ão alimentados atê a idade de doo a.no por quai qu r .
0~1tro parentes até o décimo grau, pref rindo o mai. pró:nmos .
.A.rt. 178 .° Os alimento erão propor cio:nndo ao meios
daquele que houver de p re tá-los, e à nece, idade daquele
que houver de recebê-los .
.A.rt. 179.° A obrigação de alimento cé a 1
l .° Quando aquele que o pre ta não pode continuar n
p restá-los, ou aqu ele que os recebe deixa de preci ar dêle.
. 2.º Nos caos em qu e é admitida a cleserd ::ição.
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Art . 180.° Cessa igualmente . a obrigação de alim entos,
. .quando a necessidade dêstes resulta de procedimento r~
p r eensível do alimentado e êste, emendando-se, os pode
ornar n ecessái:ios. Mas, se a emenda do alimentado j á não
pode :fazer cem que êle deix e de carecer dos alimentos, o
u.cto repreensível dêle ser á t ido em consideração só par a
0 efeito de se lhe ar bitrarem m enores, ou ~ se lhe r eduzirem os j,;i arbitrados.
.
Art. 181.º Os alime.nt os taxados podem ser reduzidos, se
:.i, possibilidade de prest á-los ou a n ecessiàade de r ecebê-los se ach ar em minoradas .
Art. 182.º O dire{to aos .alimentos não ·pode ser r enuniliado, oem que estes possam deixar de ser pedidos e que
poss;:i.m renunciar -se os alimen tos venci dos.
Art. 183. º Se aquele que fôr obrigado aos alimentos j ustificar que os não pode prest ar como pensão, m as t am
somente em sua casa e companhia, assim podêrão ser deeretados. O mesmo se obser var á, se o alimentado, sem
justa causa, saíu de casa e companhia daquele que t em
;le prestar-lhos.
Art. 184.º Os alimentos taxados, ou consist entes em pres- ações periódicas, serão. pagos n o princípio de ca da p eríodo
em que se vencer em.
CAP1TULO III
Da tutela dos filhos legítimos e ilegítimos
SE CÇÃO I

Dispo-sições gPrais
Ar t . 185 .0 Na falta ou impedimento dos pais, é o poder
paternal supr ido por t utela.
Art . }86.º A t utela é um encarg o, de que nin.guém po.de
er escuso, senão nos casos expressos na lei
Art . 187. º A t utela é exercida por um t utor,. um protutór, u m curador e um conselh,o de fa m ília .
Ar t . 188. 0 O juiz do domicílio do menor é o competente
1iar a prover acêr ca da sua pessoa e bens .
§ 1. º Não obsta a doutrina dêste ai:tigo às provi.d ências
conserva tórias,, quê possam tornar -se necessárias acêrca elos
bens que o menor tenh a em out r os julgados .
.
§ 2.º Neste caso, serão as providênci as, que se toma r em,
eomunica das o.fici.alrn enie ao juiz e ao cu ra dor do menor.
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- Art. 189.° Falecendo alguma pes oa cuj os herdeiros sejam menore , ausentes ou incapazes de Bdmini trnr seus
bens, erá obrigado o que ficar cabeça de ca al , e, na sua
falta, qua lquer pes qa que mora e com o fal ecido, a dar
parte do falecimento aá curadbr dos órfãos no prazo de dez
dia , ,sob pena de 5 000 a 100 000 r éi de multa .
Art. 190.º O curador dos órfüo requererá ao respectivo
juiz que provej a provi õriamente no que fôr de urgência
quanto às pes oas e -ben do men ores, e ní:io fô r possível
convocar prontamente, par a ê e fim, o con elho de família,
e, bem a Sfui, solicitar á que se comece o inventário dentro
de um mê , o mais tardar, contado de de a participação
menoionada no artigo antecedente, que irá . empre junta
ao seu requerimento.
Art. 191.º Se o juiz não fô r r equeri do, e tiver notícia de
que e dá o ca o de e proceder judicialmente, a im o
mandará desde logo, com citação do urador dos órfãos,
que r equererá o que fôr de ju tiça contra quem não tiver
feito a devida participaçõe .
§ único. e o juiz ..i!-ch ar que a neo-ligência proveio do
curador do órfão , asYrm o participará ao re pectivo procurador r égio .
Art. 192 .0 O curador dos órfão , qc1e não promover o
inventário, e o juiz que, endo requerido, não pro eder nos
termos referidos, erão respon áwi por todo o prejuízos
que, por sua culpa ou n egligência, o menores venham a
padecer.
ECÇÃO II

IJ a tutela testamenlária
Art. 193 .0 O pai pode nomear em te tamento, ou por
auto autêntico entre virns, tutor ou filho menor ou interdito, se a mãe é falecida, ou e acha inibida de exercer o
poder paternal. .
§ único. Na falta ou no impedimento do pai, tem a mãe
a mesma faculdade, ma , . e nomear seu egundo marido,
ficará a nomeação dependente da aprovação do con elho de
família.
A_rt. 194.º _T anto o pai como a mãe, na falta ou no im0
p edimento dele, podem nomear
um só tutor p ara todos os
filhos, ou um tutor diferente para ca<la um dêles .
. Art. 195. 0 Quando a mãe nomear tutor a seus filho , por
impedimento do pai, e êste impedimento vier a ce ar, ficará a dita nomea ção em efeito .

•
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. Art. · 1D6. º Se o pai ou a mãe nomearem mais de um tutor
para se ub stit~írem uns aos outros, recairá a tutela em·
cada um dos nomeados p ela ordem da nomeação , se a
precedên cia entre êles não fór doutro modo especificada.
Art. 197.º As p essoas que deixarem ao menor qualqu er
h erança "ou legado poderão nomear-lhe tutor, se o pai ou a
mãe o não tiverem nomeado, e se o dito legado ou herança
forem ele .maior valor que o património do menor . Esta
nomeação, porém, dependera da confirmação do conselho
de família.
§ ú nico . Mas b em poder a aquele q1ie, por seu te tamento,
de:i:s:ar alguns bens ao, menor, nomear, em todo o caso,
a dminist;rilKl.or esp ecial para os ditos bens, emquanto durar
a m enorid ade.
Art . 198.º Os tutores test::tmentários servi rão emquanto
du rar a menoridade ou a interdição. •
SECÇÃO llI

Da tutela Jegílim
A.rt. 199 .º H av-er á t utela legítima :
l. º :Nos casos ele impedim ento, suspensão ou p~rda do
poder paternal ;
2. º Na falta de tutor te&tamentário.
Art. 200 .0 A t utela legítima p ertence aos parentes do
m enor na ordem segu inte:
l. º Ao avô p aterno;
2.º Ao avô materno;
3. 0 Aos demais ascendent es êm linha r ecta, preferindo
semprn o paterno, em igu aldade de grau;
' 4. º Aos irmãos varões, sendo preferidos os germanos aos
consangüíneos, estes aos uterinas e, ,em cada u ma destas
cl asses, os ele maior idade ;
5. 0 Aos irmãos do p ai ou da mãe, preferindo-se sempre
os ela linha paterna, excepto sendo menos idóneos. Em
igualdade de circunstâncias, preferirá o mais velho.
Art . 201. º Os tutores -l egítimos servirão emquanto d1u·ar
a menoridade.
,
§ l. º Se h ouv-er diversos pa.r%ntes, no mesmo grau e
igual mente idóneos, servirá cada um dêles por e p aço de
trê anos.
§ 2.º A tutela legí t ima depende da confirmação do con- ·
selho de fam ília .

•
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SE CÇ.lO IV

Da tutela daliu.

.

Art . 202.º A falta dos tutores testamentários e legftimoe
supre-se eom a tut ela dativa .
Art. 203. 0 Os tutores dativos são nomeados p elo conselho de família.
Art. 204.º Os tu tor es dativo não são obrigados a servir
por ma1 de três anos.
SECÇÃO

v·

'D os protu to res
Art. 205.º E m todo os ca· 0$ de tutela h averá um protutor n omeado p elo con elho de família n a mesma ses ão
em que nomear ou confumar o t u tor.
Art. 206 .º Se o t utor fôr p arente do menor, o protutor
não poderá ser n omeado na mesma linha, sal vo endo irmão
germano .
.
§ único. Se não h ouver parentes senão em uma das linha , e o tu tor fôr nomeado nela, o protutor será nomeado
de entre os estranho .
ECÇÃO í l

Da forma ção do oousclbo'de fam ília
Art. 207. 0 O conselh.o de fam ília compõe- e de cinco parente mais próximos do menor, residente dentro do limites da jurisdição do juiz do im·en tário, três da linha paterna e élois •da materna, preferindo os mais velhos, em
igualdade de grau.
§ l.º e não· hou ver parentes enão duma das linhas, os
outros vogais serão nomeados de entre os am igos dos p ais
do meno1·, com a ai:fer ença de que, ne te caso, ainda que
essa linha ej a materna, su.bministrar:i três vogais.
§ 2 .º Os irmãos german os, e os maridos das irinãs germ.anas do menor , p odem ~e1· todos conjuntamente membros
do con selho de família, ainda que sejam mais de cinco ;
mas, se formarem número par, será chama do ma-is um p arente.
·
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§ 3. 0 A nulidade, resultanteda inobservância do que fica
disposto neste artigo, pode ser sanada pelos tribunais, se
não intervier dolo, ou não houver prejuízo dos menores.
A.rt. 208.º Se os parentes, que residirem no julgado inventário não forem em número suficiente para a formação
do conselho de família, serão chama.das pessoas que tenham
tido relações de amizade com os pais do menor, e, na :falta
·
delas, quaisquer outras pessoas de probidade.
A.rt: 209.º Os parentes que residirem em diversa jurisdição podem, querendo, fazer parte do conselho de · família.
A.rt. 210.º O conselho de :família será convocado de ofício
dentro de oito dias, contados desde a notícia do :facto da
orfandade, ou da vacância da tutela, e, em todos os outros
casos, no prazo que parecer necessário.
A.rt. 211.º O juiz :fará sempre declarar no mandado convocatório o objecto principal que deve ser submetido à
deliberação do conselho.
_
A.rt. 212.º O tutelado maior de 14 de anos tem o direito
de assistir às deliberações do conselho de :família, e de ser
nelas ouvido, quando se tratarem negócios ele maior importância; e, não estando ausente, será convocado pela
forma determinada nos artigos precedentes, para que possa,
querendo, usar daquele direito.
A.rt. 213.º Os vogais elo conselho ão obrigados a comparecer pessoalmente.
A.rt. 214. 0 O que não comparecer no dia e hora designados, não alegando em tempo legítima cau a ele esc11sa ou de
impedimento, será condenado pelo 'j uiz na multa ele 500 réis
até 5 000 réis para ôs e tabelecimentos de b®eficência
pupilar.
A.rt. 215. 0 Os curadores dos órfãos e os tutores devem
sempre assi tir aos conselhos de .família, mas terão taro
somente voto consultivo.
A.rt. 216. 0 O juiz preside, sem voto, ao conselho ele família.
A.rt . 217.º O conselho ele família não pode deliberar com
menos ele três membros.
A.rt. 218.º Nenhum vogal do conselho 'd e família tem voto,
nem pode assistir à deliberação sôbre negócio em que êle
ou os seus ascendentes, ele cendentes ou consorte tenham
in terêsse próprio e oposto ao in terêsse dos menores ; mas ·
pode ser ouvido, se o conselho o julgar conveniente.
A.rt. 219. 0 As deci.sões do conselho de :família são tomadas por maioria absoluta cl-e votos dos vogais presentes.
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SECÇ1\.0 Vil

Dos curadores dus órf<ios
Art. 220. 0 O curadores gerais dos órfãos, e os magistrados do Mini tério P"úblico que fazem a vezes dêles, têm
a seu cargo velar pelos inteTê ses e direitos dos menores.
Art. 221.º Os curadores devem ser ouvidos em tudo o que
diga respeito aos direitos e interê es dos menore , e podem
exigir, dos tutores e dos protutores, todos os e clarecimentos de que careçam a bem daqueles.
Art. 222.º O curador é re pon ável, solidàriamente com
o juiz, pelas perdas e danos que re ultarem ao menor de
providências ilegalmente requeridas por êle, e ordenadas
pelo juiz, ou ordenada s pele juiz com a aprovação e aquies. cência do curador.
Art. 223.º O juiz que não ouvir o curador, no termos
do artigo 221.º, é respon ável por êrro de dício, ainda que
dê e despacho não re ulte prejufao aos menore .
_SECÇÃO \ III

Das atri buições do conselho de famíl ia
Art. 224.º P ertence ao con elho de família:
1.° Confirmar a mãe bínuba na admini tração dos bens
do filho menor e interdito;
2.° Confirmar os tutore· legítimos;
3.º omear os tutore dativo ;
4.0 Nomear protutor, no ca o em que deve haver esta
nomeação ;
5.º Confirmar a tutela confiada pela mãe em te tamento
ao segundo marido ;
6.º Remover o tutor nos ca o mencionados no artigos
236. 0 e seguinte, ;
7.º Determinar a profi são, o ofício ou o serviço a que
o menor há-de dedicar-se, e resolver, quando o pai ou a
mãe ºdo menor exercessem alguma indú tria ou comércio,
se e ta indústria ou comércio devem contin u ar a er exercidos por êle, não tendo os pai di po to a tal re peito, ou
se ocorrerem graves inconveniente· no cumprimento Cla sua
vontade;
8.0 Taxar no comêço da tutela as quantias que o tutor
poderá despender com o menor e com a administração dos
bens, sem prejuízo do aumento ou da deminui:Ç1ão que as
ciTcunstâncias exigirem ;
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9.0 Especificar o valor da hipoteca que há-de ficar onerando os ben do tutor, com atenção à importância dos
móveis e rendimentos que êle houver de receber e puder
acumular até o fim da tutela ; designar os bens em relação
aos quais deve ser regi stada, e assinar um prazo razoável,
dentro do qual sej a feito o r egisto, e bem assim, quando
o julgar conveniente, escusar o. tutór da hipoteca, ou só
do r e()'i sto prévio dela , 0 das demais formalidades, para
que p~ssa entrar logo no exercício da tutela ; .
10.º Verificar a legalida de das dívidas passivas "do menor,
e autorizar e regular o seu pagamento, não h avendo oposi:
ção dos interessados ;
.
11. 0 Designar a aplicação que elevem ter o dinheiro, as
j óias, ou quaisquer outros objectos preciosos do menor;
12.º Autorizar o tutor para fazer prender o menor, nos
t ermos do artigo 143.º e seu par ágr afo ;
13.º Autorizar o tutor para' proceder à venda dos móveis, cuja conservação não fôr conveniente, e deliberar
sôbre a aplicação que lhes deve dar, não h avendo comp rador;
, 14.º Autorizai: o tutor para quaisquer bemfeitorias extraordinárias , e para dar os imóveis de arrendamento por
mais de três anos, contanto que o p razo não exceda a
época da maioridade ;
15.º Autorizar o tutor para levantar os.capitais d@> menor
dados a juros;
16. 0 Autorizar o tutor para contrair empréstimos, emprestar dinheiro do menor, hipotecar ou alienar bens imóveis, em caso de urgente necessidade ou de utilidade reconhecida ;
17. º Autorizar o tutor para aceitar doações feitas ao
menor, propor acções persecutórias, fazer composi ções
amigáveis, transacções ou compromissos, em termos determinados ;
18. 0 Autorizar o casamento e as conven ções ante-nupciais
'do men~r, não sendo tutor dêste o avô ;
19.º Arbitrar, ·quando não h aja oposição, as mesa.das
ou os alimentos que deverem ser pagos por conta do menor
a seus irmãos ou a ceru:lentes ;
20. º Examinar e aprova r as contas da tutela nos prazos
que êle próprio designar, os qu~ is não poderão exceder
a quatro anos ;
21.º Autorizar a sub titui:ção ou r edução da hipoteca
a que os bens do tutor estej am sujeitos ;
22.º Emancipar o menor na falta do pai e da mãe.
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Art. 225.º O conselho de família não pode nomear ao
menor mais de um tutor simultâneamente. Se o menor
tiver bens a grancl.e distância , po<lerá ser encar rega da a
sua admini tração a um administrador, que será nomeado
pelo juiz dos órfãos da localidade, precedendo r equi i~ão
do juiz do inventário.
Art. 226.º Das dispo i ções do conselho de família podem
recorrer , para o con elho de tutela, o tutor, O · protutor,
o curador dos órfãos, e qualquer parente do menor, 011
outro interessado na cleci ão, salvo o ca o e pecifi a.do no
artigo 1062.º
•
.
§ 1.º O con elho ele tutela é compo to do juiz de direito
da comarca elos seus dois substituto imediato , e do curador do órfãos, que terá voto meramente con ulti,o .
§ 2 .0 Da decisão do con elho de tutela, qüe confirmar
a do conselho de família, não h averá r eem· o ..
§ 3.º Se a <leci ão do con elho de fam íli a não fôr confirmada, poder- e h á recorrer para a R elação do di trito,
que r e olver á definitivamente.
§ 4.º E stes recur os têm efeito u pen ivo, alvo nos casos em que ·a lei expre amen te Órdenar o contrário.
·SECÇÃO IX

Das pessoas qa c podem rscasar- se rl e serem lu lo rc , protu lore
ou voga is do conse lbo dr. r~ m il ia
Art. 227. º P odem escu ar-se da tutela e ela pro tutela :
l.º Os Mini tros de E tado efectivos;
2.º O empr egados de n omeação elo Govêrno;
3.º O militare , ainda que não ejam de patente ; os
reformados não poderão, toda.via, escu ar-se, se não se
acharem empregados em serviço activo ;
4. 0 Os eclesiá ticos que tiverem cura ele almas ;
5. º Us que tiverem a 8eu cargo alguma tutela;
6.º Os que t iver em cinco filhos legítimos vivo ;
7. º Os que tiverem setenta anos de idade;
8. º Os que padecerem moléstia crónica, que os impossibilite de saíreiµ ele casa, e de trat:uem pe soalruente elos
seus próprios n égócios ;
9. º Os que forem taro pobres, que não pos aro ocupar-se
da tutela ou da pr otutela , sem grave prejTiízo seu.
Art. 228.º Os que não forem pàrentes do menor não poc1em ser constrangidos a aceitar a tutela, havendo no julgado parentes que a p ossam exercer.
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Art. 229.º A escusa não será atendida, se o t u tor ou
o protutor não a requererem n a sessão em que forem nomeados, estando present es a el a, e, não o estando, dentro
de seis di"as, contados desde aquele em que a nomeação
lhes fôr intimada.
§ único. Se as causas da escusa forem supervenientes,
deverá esta ser requerida dentro de trinta días, contados
desde aquele em que essas causas chegarem ao conhecimento do requerente; fora dêsse tempo não serão atendidas.
Art. 230. º Os que :forem escusos da tutela ou da protutela
podem sel' compelidos ã ::..ceitá-la, cessando o motivo ela escusa.
Art. 231.º Se o con sE>lho de família desatencler a escusa
elo tutor ou do protutor em exercício, e estes recorrer.em da
decisão, serão obrigados a continuar a exercer os seus cargos, emquanto o r ecurso não fôr resolvido . Se assim o não
fizerem, o conselho de família nomeará quem os substitua,
fican do o rcv1ü respomável pela gerência do substituto, se
não obtiver provimento.
Art. 232. 0 O tutor testamentário, que se escusa da tutela,
ou é removido por sua má gE>rência, perde o direito ao que
lhe foi deixado no t estamento, se outra cousa não ±ôr determinada pelo testador.
.Art. 233.º Às escu as dos vogais do con selho de fam ília
são aplicáveis as disposições dos n. º' 7. 0 e 8 .0 do artigo 227.º
e as dos artigos 228.º, 229.º e seu parágrafo.

SECÇÃO X
Das pessoas qn e não podem ser tuto res, protutore ,
nem vo9a is do co nselh o de famíli a
Art. 234 .º Não podem ser tutor es, protutores, nem vog ais do conselho de família :
1. 0 Os interditos;
2.º Os menores não emancipados;
3.º As mulher es, e:s:cepto as ascendentes do menor ;
4.º Os devedores rte soma consider ável ao menor;
5.º Os que tiverem demanda com o menor,-ou se a tiverem seus pais, filhos ou mulheres, por objecto importaate ;
, e os que :forem conhecidos como inimigos elo menor ou dos
pais dêle;
6.º As pessoas de mau procedimento, e que não tiverem
modo de vida conhecid o ;
7.0 Os que t iverem sido removidos doutra tutela por :falta
de cumprimento das obrigações;
-
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8.º Os juízes singulares, e. o curador dos ór:fãos nos j ulgados do domicílio do menor, ou em que seus bens estiverem.
-SECÇi.O XI

Dos que podem ser remo1'idos <da tutela
Art. 235.º Podem ser removido da tu tela :
1.º O tutor testamentário ou legítimo, que começar a
exercer o seu cargo antes da convocação do conselho de
:família e da nomeação do protu tor ;
2.º Os que não requererem nem promoverem o inventário nos termo da lei ;
3.º Os que procederem mal na ua gerência, t anto em
relação às pe .oa , como em r elação aos bens do tutelado
4.0 Aquele a quem obre>iver algum do motivos de
exclusão indicados na secção pre edente . .
SECÇ.lü XII

Da exclusão ou remoção dos tutores e protut ores
Art. 236.º Aó r.on elho de família pertence re olver a exclusão ou a remoção do tutor e do protutor, verificando
as cau a ou os impedimento le"", is com audiência do intere sado, sempre que e ta e po · a dar sem grave inconveniente.
Art . 237.º A re olução do conselho de :família erá
sempre :fundamentada.
Art. 238.º e o iuteres ado aquie cer à re olução do conselho de :família, proceder-se h á imediatamente à sua substituição .
'
Art . -239 .0 Se o interes ado recorrer ela re olução do conselho, será esta sustentada à cu ta do menor. O con elho
só poderá ser conJenado nas cu ta , no ca o de calúnia mani:festa.
Art. 240 .0 No caso de exclusão, proverá. o .conselho provisoriamente, como convier, acêrca da pe oa e dos bens
.do menor, emquanto se não resolver definitivamente o recurso.
fi..rt. 241.º No caso de remoção, se o removido estiver no
exercício das suas :funções, e houver grave inconveniente
em que continue n a gerência, emquanto se não resolver
o recurso, poderá o cur ador requerer ao juiz a providência provisória que lhe parecer indispensáYel.
Art. 242.º O tutor ou o protutor removido ficará ao
mesmo t ~mpo inibido de ser vogal do conselho de família.
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SECÇÃO XIII

Do s direito s e olil'iyações do tutor
Art. 243. º P ertence ao tutor:
l. º R eger e ele.fender a pe soa do menor, e administrar
seus b ens, como bom pai de família, e r epresentá-lo e;m todos os actos civis, excep to n o casamento., e na disposição ·
d e última vontade ;
'
2. 0 EÇ!ucar, ou faz er edu car ,-alimentar e tratar o menor
conforme -a su a condição, da maneira ordenada pelo canse. lho de família ;
3.º Repreender e corrigir mocleradament:_e o menor nas
suas faltas, r ecoTI'endo , se êle não se emendar, ao conselho
de fam ília, que procederá nos termos do artigo 143. 0 ;
4. º Requerer inventário do património do menor dentro
de oito dias, desde aquele em que lhe fôr deferido o juramento, e promover solicitam.ente ·a seu andamento ;
5.º Requerer a convocação e autorização do conselho de
família , em todos os casos em que esta autorização é necessária;
6.º Arrendar os imóveis do menor p or tempo que não exceda a três an os ;
7. º Prov.er às r eparações e despesas ordinárias dos imóveis, e fazer cultivar os prédios rústicos, que não fo rem
aTI'endados ;
8. 0 Receber as rendas, foros, censos, quinhões e juros
menor, e promover e receber o pagamento de quaisqu er dívidas, salvo o que fica disposto no artigo 224.º,
n. 0 15.0 ;
9.º Propor acções conservat órias, e as persecutórias, que
forem autorizadas pelo conselho de fam ília , e defender o
m enor em todas as acções intentadas coptra êle ;
10.º Pagar as d ívidas do menor, se para isso esti,· er autorizado;
11.º Aceitar, a benefício de inventário, as heranças que
sobrevierem ao menor ;
.
12 .º Promovei: a venda dos bens mobiliários do menor,
nos casos _e m que não possam conservar-se, e a venda dos
b ens imobiliários, nos i::asos em que esta pode admitir-se.
Art . 244.º B absolutamente defeso ao tutor :
- l.º Dispor, por título gratuito, .dos bens do menor ;
2 .0 Arrendar, comprar e ar remat ar os bens do menor ;
3. º Tornar-se cession:irio de direitos, ou de crédito contra
o f!eu pupilo, excepto nos casos de sub-rogação legal ·;

do
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4.º R eceber doaÇ"iíes do menor, entre viv~s ou por testam ento, ou do ex-pupilo emancipado ou ma ior, salvo depois
d.e ter dado contas de s1ia administração, e de ter obtido
qui tação geral ;
· .
5.º Fazer · contr a tos em nome do pupilo, que obriguem
êste pessoalmente a praticar certos actos, e:s:cepto no .caso
em que essa. obrig ação :fôr nece tiria para . e lhe dar a
educação, estabelecimento ou ocupação .
Art, 245.º A disposição do n. 0 4 .º do artigo antecedente
não é a,plicável aos tu tor es, que forem ascendentes ou ir.
mãos do menor .
. Art . 246.º O t utor é obrigado a declarar no i.n'ientirio
o que o menor lhe deve; e o. não fizer, não poderá exigir
o pagamento dmante a t utela; e, se o e:s:igir depois, deverá provar que antes disso não tivera conhecimento da
dívida .
Ar t. 247.º O t utor tem direito a ser gratificad~, e !!Sta
g ratificação, se não ti-ver sido designada pelos pai elo menor em seu t e tami>nto, será arbitrada pelo con lho de
família; contanto qu e não exceda à vintena dos rendimentos líquidos dos ben do menor.
· Art .. 248. 0 O tutor é _re pon ável pelo prejuízos que,
por dolo, culpa ou negiigência, caü ou ao eu pupilo.
SECÇlü XIV

Das contas da tutela
Art. 249.º O tutor é obrigado a dar con tas da sua "'erência, ou seja ao conselho de família, ou ep ao ex-pupilo emancipado ou maior.
Art. 250.º As contas apre entadas ao con elho de fam ília
serão e:s:alJ";~~:'.as por uma ou <lua pe oas inteligentes,
desi;::;-.><\icras pelo mesmo conselho de entre o seu m embro',
sendo possível, e serão aprova das ,ou reprovadas, em todo
ou em· farte, como parecer direitamente.
Art . 251. 0 As contas' devem ser acompanhadas dos documentos justificativos, excepto pelo que toca a despesas
de que não é costUD1e_ exigir r ecibo .
.A,rt. 252.º São abonadas ao tutor todas as despesas legalmente feitas, ainda que delas não tenha re uHado proveito
ao menor, .se isso não acontecer por culpa do me ~mo t utor.
Art. 253 .º Se, à vista elas contas, o tutor ficar alcançado,
a importância do alcance vencerá o juro da l ei desde a.
aprovação das mesmas contas .
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.Art. 254.º O saldo a favor do tutor será satisfeito pelos
primeiros rendimentos do menor que o tutor receber; mas,
se ocorrernm despesas urgentes, de :forma que o tutor se
não possa inteirar, vencerá juros o saldo, quando se lhe
dever, se o conselho de família não prover doutro modo ao
pronto pagamento da dívida .
.Art. 255.º O tutor alcançado, não tendo bens por onde
indemnize o m enor, fica suj eito ao castigo que a lei penal
lhe iro.p onha , sem que por isso deixe, quando a indemnização . venh a a ser possível, de estar obrigado a ela .
.Art. 256. º N os casos de morte, ausência ou interdição do
t utor, s contas ser ão dada s pelos seus herdeiros ou representantes .
.Art. 257.º No ca so de eman_cipação ou maioridade, as
cóntas serão dadas ao emancipado ou m aior , com assistência do curador e do protutor.
§ único. O sald o que r esultar de t as contas vencerá juros
legáis, a; fa'l'or do tutor ou contra êle; no pr imeiro caso,
desde que ao ex-pupilo fôr r equerido o pagamento, com
prévia entrega dos seus ben ; e, no segundo, desde -a aprovação elas cont as.
SECÇÃO XV

Dos direitos e obrigações do protutor
.Art. 258.º I ncumbe ao protutor , além doutras at.ibu'ições
exprêssas ne te Códig o :
1. 0 Sustenta r e ddencler os direitos do m enor em juízo,
ou :for a déle, toda as vezes que se achar em em oposição
com o interês e do tutor ;
.
2. 0 Vigiar a admini tração do tutor, e l evar ao conhecimento elo curador e do conselho ele fam ília tudo quan to
lhe parecer prejudicial à pessoa ou aos interês es do menor;
3.0 .Assi tir ao inven tário e à venda dos bens do menor;
4.º P romover a convocação do conselho de fam.ília, nos
casos de abandono ou vacância da tu t el a, e em todos aqueles em que deva verificar-se a exclusão ou a r emoção do
tutor .
.Art. 259.º O protutor pode assistir às deliberações do
conselho de família, e t omar parte nelas, mas não pode
votar .
.Art. 260. 0 O protutor pode exigir do tutor, ·no mês de
J aneiro ele cada ano, uma n ota do est ado ela adm inistr ação dos bens do menor, e a t odo o t empo que o t utor lhe
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deixe ver o seu livro ou cauerno de gerência, e que lhe
pre te os e clarecimentos de que a ê te re peito precisar.
Art. 261. 0 O protutor não pode aceitar procu ração do
tutor em obj ecto da gerência <lê te .
Art. 262.º São aplicáveis ao protu tor as di posições do
artigo 244. º, n. º' 2. º, 3. º e 4.º, e do ar tigo 248. º
SECÇ\.O XVI

Do arrendamento e da venda dos bens dos mcnore
. Art. 263.º Os bens imóYeis dos menore serão dados de
arrendamento, se o conselho ele família não re olver, por
achar ni so maior conveniência, que sej am administrados
pelo tutor.
Art. 264.º Os arrendamentos até três anos serão feitos
pelo tutor, do modo que parecer mai conveniente aos interêsses dos menores.
Art. 265.º Os arrendamento por mais de três anos serão sempre :feitos em ha ta pú_blica, com as i tência do protutor e do curador.
Art. 266.0 O disposto nos trê artigos antecccl nt.ee não
é aplicável aos arrendamentos dos bens dos menores que
se acharem debaixo do poder paternal, o quai erão fe~
tos ao prudente arbítrio do pai, alvo no que diz re peito
ao prazo e tabelecido no artigo 224.º, n.º 14.º
Art. 267.º A venda do beu mobiliário , no ca o em
que deva fazer-se, será :feita em ha ta pública, com a · 'istência do protutor e do curador, excepto se, por eu denrinuto valor, o conselho de família encarregar o tutor de realizar a venda particularmente.
Art. 268.º A venda dos ben imobiliários do menores
será sempre feita em hasta pública, na forma obredita.
Art. 269.º Se os bens mobiliários ou imobiliários estiverem em julgado diferente daquele onde correr o inventário,
será a venda dêles efectuada em ha ta pública no julgado
onde estiverem, por deprecada do juiz da tutela, com a i tência do respectivo curador e da pessoa que o conselho de
:família autorizar, se tiver por conveniente fazê-lo, para
requerer no acto tudo quanto fôr a bem dos menore .
§ único. A disposição dêste artigo não derroga a e:xcepção do artigo 267. º
Art. 270.º Sempre que se houver de proceder a venda de
bens de menores em hasta pública será o valor ele tais
bens previamente verificado, e o conselho de família esta-
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billecerá o mínimo preço venal, que não poderá .s er inferior
ao sobre<lito valor.
·
·
A.rt. 271.º Sendo po tos os bens em praça com preço superior ao da âvaliação, se não houver ~rrematação , far-se
há segunda prnça com o preço ua avaliação.
Art. 272 . 0 Se os bens :fore,m desde logo postos em praça
com o preço da avaliação, e não houver arrematante, nãose fará segunda praça com o mesmo preço, e o conselhode família resolverá .se há-de sobreestar-se na alienação,
ou se deverão os bens voltar à praça com o preço inferior, que n este caso poclerá ser determinado pel o mesme>
conselho .
.
.Art. 273.º Observar-se hão em tudo o m ais as :formalidades ordinárias das arremata!(Ões.
Art. 274.º O que fica disposto nos artigos precedentes
é aplicáYel à venda dos bens dos menorn que se a charem
debaixo do pátrio poder, sendo, porém, neste caso, as atribuições lo con selho de família exercidas pelo juiz, com .assistência do curador dos órfãos .
· SECÇÃO XV II

Jla tutela dos filhos Jlerfilhados
Art. 275 .0 A tutela dos filhos perfilhados rege-se pelas
m e mas regras da tutela dos filhos l egítimos, com as seguintes modificações.
- Art. 276 .º O conselho de família ser á substituído p or um
con elho especial, composto de cinco vizinhos, que o juiz.
dos óTfão nomeará de entre os amigos ou parentes do pai
ou da mãe que houver reconhecido o filho menor .
.Art. 277 .º Se o pai ou a mãe que houver p erfilhado C>
filho ilegítimo lhe nomear tutor, esta nomeação -terá efeito,
ainda que o filho -venha posteriormente a ser reconhecido
p elo outro progenitor.
Axt. 278 .º Não haverá tutela l egítima pelo que respeita
aos filhos perfilhadós.
SECÇÃO

xvm

Da tu tela dos fi lhos CSJlÚ.rios
.AJ't. 279. º O pai ou a mãe do filho espúrio menor pode
n qmear-lhe tutor por a.cto entre vivos, ou em seu testamen to, nos casos em que é ohrigado . a dar-lh ~ alimentos.

·47
Art. 280. 0 Na falta de pai ou de mãe, nQlllear::í o respectivo juiz dos órfãos pe soa idónea que e encarregue
do menor e proveja à sua educa ão .e rumo futuro, com
os meio que para ê -e fim o p ais houv rem aplicado.
Art. 281.º Se os pais nenhun meios houverem aplicado
para o alimentos do filho, o tutor, que ne te ca o será nomeado pelo juiz, promoverá, com a i tência do curador
dos órfão , aA acçõe que de,am propor- e contra os pais
ou seus herdeiros .
·
·
Art. 282. º Nesta e pécie de tutela exer erá o juiz todas
as atribui:çõe do conselho de família, e o curador dos órfãos as que competem ao protutor . Das deci ões do juiz
recorrer-se há, quando cumprir, para a Relação do di trito .
.
Art. 28-3." Se o pai ou mfie do menor faleceTam in olventes, o menor erá tido por abandonado, · e ob ervar- e
h á acêrca dêle o mesmo que na ecção eguinte e determina acêrca dos expo tos.
ECÇÃO X IX

Da tutela dos menores abando nados
Art. 284 .º Os expo to e o m enore- abandonado cuj o
_pais nao forem conhecido , emquanto não chegarem à idad
de sete anos e tarão debaixo da tutela e a dmini tração das
re pectiva câmaras municipais ou da pe oa que se hou'erem · encarregado, voluntária ou gratuitamente, da sua
criação.
.
§ único .. O di po to n este artigo não ob ta à execução
d<l regulamen~s .e peciais de qualquer
tabelecimento
público de beneficência pupilar, au torizado por lei .
.Art. 285 .º Logo que os e:s.-posto ou abandon ado perfaçam sete anos de idade, serão p osto à di po ição <lo conselho de beneficência pupil:u ou de qualquer outra magistratura, a quem a l ei a dmini trativa incumbir dê se me-ter .
.A.rt. 286. 0 O cori. elho de beneficência pupilar, ou a m agistratura q u~ o substituir, dará aos ex_po tos ou abandonados o rumo de vida que lhes fôr vantajo o, fazendo-os entrar em algum estabelecimento, ou entregando-os
por contrato a pe soas que queiram encarregar-se da sua
educação e ensino.
_ .Art. 287.º As pessoas que tomarem a seu cargo e:xpos. tos ou abandonados ficam sendo sew3 tutores, salvo a superintendência do conselho ou da magistratura que o subs-
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tituir que pode fazer r e cindir o contrato e dar novo rumo
ao m~nor, em caso de abuso ou de falta de cumprimento
das obrigações estipuladas .
.Art. 288.º O conselho de beneficôncia pupilar, ou mao-istratura que o substituir, não pode impor ao exposto
~u ao abandonado, nem estipular em nome dêle obrigações
que vão além dos quinze anos de sua idade .
.Art. 289.º ChE\gando o exposto ou abandonado a esta
idade, poderá ser emancipado pelo sobredito conselho ou
pela magi tratura que o substituir, se mostrar que tem a
capacidade ne ce.~sária para reger-se .
.Art. 290.º O exposto ou abandonado terá a propriedade
e usufruto de tudo o que adquirir por· qualquer título, durante a sua menorid aüe .
.Art. 291.º Logo que o expo to ou abandonado chegue
aos dezóito anos de idade ficará de direito emancipado e se
lh!l dará baixa no livro competente .
.Art. 292.º Se o e.ilJO><to ou abandonado :falecer intestado
e sem descendentes herdará eus bens o estabelecimento
ele beneficência pupilar .
.Art. 293.º Em iudo o m ais que disser respeito aos direitos elo exposto ou abandonado, observar-se há, no que fôr
aplicável, o disposto relativamente aos outros menores.
SE CÇÃO X.X
Da tutela dos filhos de pessoa s miseritYcis

Art . 294.º Os filhos menor e de pessoas mi er áveis que,
por morte, avança da idade ou molé tia de seus pais, ou por
qualquer outro motivo justificado, não puderem ser alimentados e socorridos por êl e ou por seus parentes serão entregues ao cuidado e protecção da respectiva municipalidade, que os fará criar, alimentar e educar à custa das
rendas do concelho, até a idade em que possam ganhar
sua vida .
.Art. 296.º Se os p ai~ melhorarem d~ condição e adquirirem meios suficientes pagarão as despesas feitas pelo
município, e, se pedirem seus filhos, er-lhes hão entregues.
Art . 296. 0 • .A .municipalidade é considerada como leo-ítima
tutora dos mencionados menores, emquanto estivere~ a seu
cargo, em tudo o que disser respeito à sua criação e educação, sem quebra dos direitos paterno : que em tudo o mais ·
sub istem na forma da lei geral.
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SECÇÃO XXI

Da rescisão dos actos pralicados pelo s menores
Art. 297.0 Os menores não gozam do privilégio de r estitui:ção por inteiro .
Art. 298.º Os actos ·e contratos que o menor pode legalmente praticar, bem assim os que forem prat icados com
a devida autorização, t anto pelo men or , como p elo tutor ,
não podem ser r e cindidos pelos menores senão nos casos
em que a lei ger almente, ou alg uma di po ição e pecial
dela, o permite.
Art. 299.º Os actos prat icados pelo meno r sem a devida
autorização ão nulos, salvo o di po. to nos artigos 1058 .º
e 1059.°, mas não poder á o dito menor valer-se desta nulidade nos casos seguintes:
l. º N as obrigações que t iver con tra ído sôbre causas de
ar te ou profissão em que sej a p erito ;
2.° Se tiver usado dolo para e fazer p a ar por ma ior .
§ único. A simples declaração ou inculca de maioridade,
ou de emancipação não é uficiente para, ne te ca o, caracterizar .o dolo.
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SECÇÃO XX.li

Do regislo de tnlelas
Art . 300 .º Em cada juízo orfano ló,,.ico h averá um livro
nmnerado, r ubricado e encerrado pelo re pectivo juiz, para
serem resgistadas a tutelas do menore interdito .
§ único . O escrivão que servir o ofício n .º 1 erá encarregado dêste livro, no qu al lançará não ó a tutela do eu
cartório, mas também as dos ou tros, para o que deverão os
r espectivo e crivães tr an mitir-lhe a nece árias notas.
Art. 301.º As p áginas dê te livro serão divididas em
colunas ou casas, em que se declare:
l.º A fil iação, a idade e o domicílio do menor ou do interdito ;
2. 0 A importância do seu património em bens mobiliários e imobiliário ;
3.° As datas em que teve pr incípio e fim o inventário ;
4.º O nome, profis~ão, idade, estado e ·domicílio do tu tor,
e se é te tamentário legítimo ou dativo ;
5.º Se o tutor tem hipoteca ou prestou outra caução;
6.º As datas em que começou e findou a gerência do
tutor ;
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7 .º A data das contas que êste prestar; se h ouve alcance, e qual ;
8. º As observações que ocorrerem .
Art. 302.º O livra mencion a do ·nos artigos precedentes
i:;erá acompanhado dum índice alfabético dos nomes dos tutores e dos tutel ados .
Art. 303 .·º O escrivão ou juiz que, pela sua parte,, deixar ele cumprir 9 que fica disposto nesta secção incorre êm
responsabilida de por êrro <;1.e ofício , e pela s . perdas, e danos
a que der causa.
SECÇÃO

xx m

Da emancipação

Ar€. 304 .0 O menor p ode emancipa1;-se:
1. 0 P elo casamento;
2.º P or concêssão do pai, da mãe, na fa lta dêste, ou do
conselho de fam ília, na falta de ambos .
Art. 305.º A emancip ação h a1ilita o menor p ara r eger
~m a p e soa e bens, como se fôsse ma,ior.
Art. 306.º A emancipa ção por casam entei, porém, só produzirá os seus efeitos l egais tendo o varão dezóito anos
completos e a mulher dezasseis, e t endo sido o casamento
comp etentemente autorizado.
§ único. Ca ando-se o menor sem a n ecessária autorização continuará a ser consi der a do como m enor, emquan to à
administração de seus bens, até a m aioric'lade; mas ser-lhe
h ão arbitra dos dos r endimentos elos ditos bens os alimen tos
necessários ao seu estado.
Art. 307 .º A emancip ação m encionada no artigo 304.º,
n. 0 2.º, só pode verificar-se com aprazimento do menor, e
depois que êste h aja completado d ez;ó-ito anos.
Art . 308.º A emancipação outorgada pelo pai ou pela
mãe consistirá num -imples auto ou t êrmo, assinado perante
o juiz do domicílio do emancipante ; ·e a outorgada pelo
conselho de falllília con sistirá no au to de deliber ação tom a da na forma ordinária.
§ único. O juiz mandará p assa r em seguida o resp ectivo alvará, que só produzirá o seu efoi to, em r el ação a ter.ceirns, desde qu e fôr r egistado no livro das t utelas.
Art. 309 .º :No caso do· n .º 1. 0 do artígo 304. º, o menor
eman cipado requererá ao juiz compeitente, a juntando os documentos comprnvativos do seu ca am ento, idade e r espectiva licença, que o faça entÍ'ar n a a dministraç,ão dos sen il
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bens; e o juiz de:ferirá, como :fôr j usto, em au diência prévia de alguém.
§ único~ O de pacho que mandar entregar a admini tração sr? pTOduzirá o eu efeito, em relação a terceiro , de~ de
que :fôr regi tado no livro da tutela .
Art. 310 .º Concedida a eman ipaçfio, não pode ser revog ada.

SECÇ.!i..O XX IV
Da maiorid ade
Art. 311.º A época da maioridade é a inada, em di ·tinção de exo, ao vinte e um ano compl to . O maio!' fica
habilitado para dispor liHemente da sua pe soa e ben .
Art. 312.º O maior deve rnquerer, com a erhdão de
idade, que llie sejam entregue o ben que tiverem e tado
em admini tração, e e· lhe clê baixa no regi to de tutela .
Art. 313.0 O juiz, porém, sobree tará empre na entrega
do ben , havendo sentença de i nterdição, profer ida contra
o r equerente, ou proces o, só que eja pendente p ara ê e
fun.

TÍT ULO X
Da incapacidade p or demência
Art. 314.º Serão interditos do exercício de eu direito
o mentecaptos e _todos aquele que, pelo e tado anorm al
de suas faculdade mentai , e mostrarem incapaze de "'0Ternar sua. pes oas e seu bens .
§ ún ico. E ta interdição pocle aplicar- e a ma10re ou
a menores, contanto que, neste últi1110 a o, eja requerida
dentro do ano próximo à m aioridade .
Art. 315.º A interdição pode ser requerida por qualquer
p arente uce · ível , ou pelo cônj uge do de a s i ado.
§ único. Em tal ca o o Mini tério Público será o defen or
do argüido.
Art. 316.º Â interdição erá requerida pelo Mini tério
Público:
l. º Na falta da pessoas mencionada no artigo anteceden te ;
2.º :ro caso ele demência acompanhada de f uror , ou tendo
o de assi ado filhos menore8 , se a. sobredita pe oas a não
Teq uererem. ·
§ 1foico. Ne te caso nomeará o juiz defensor ao argüido.
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Art. 317. º A acção de interdiç,ão será proposta perante
o juiz de direito do domicílio do desassisado, pela forma
seguinte:
§ l. º O requerente apresentará ao juiz o seu requerimento articulado, e com êle o rol das testemunhas e os
documentos que devam comprovar a demência.
§ 2. 0 O juiz, ouvindo o Ministério Público, se êste nã<>
fôr o requerente, ou, se o ÍÔT, o cleiensol' que nomear, convocará o conselho ele família, que dará o seu parecer.
§ 3.º Se à vista clêste parecer, e de quaisquer outras circunstâncias, achar que o requerimento é infundado, êste
será desde logo indeferido.
§ 4. 0 Se o parecer do conselho de família fôr a favor d<>
requerente, o juiz mandará dar cópia ao argüido ou ao seu
defensor, tanto do requerim ento como do parecer do conselho ele família, e dos mais documentos que houver, e procederá ao interrogatório do argüido e ao exame, por dois
facµltativo , com assistência do competente magistrado do
Ministério Público.
§ 5. º Se dêste interrogatório e exame não resultar prova
cabal da demência do argüido, procederá o juiz ao inquérito
das testemunhas indicadas, fazendo citar o argüido ou o seu
defen or, que poderão produzir em defe a testemunhas e.
documentos.
§ 6. 0 Seguidamente o juiz proferirá a sentença e deferirá
a tutela, se esta tiver cabimento, a quem competir.
§ 7. º O Ministério Público apelará sempre, para a Relação do di trito , da sentença que decretar a interdição.
§ 8. 0 E ta interdição será recebida ó com efeito devol utivo ; mas a tutela conferida ne te caso deverá limitar-se,
emquanto se não se decide o recur o, aos actos de mera protecção ela pes oa do argüiclo , e de con servação de eus bens
e di reitos, salvo oconendo urgente necessidade doutros
actos, e precedendo p ara êle autorização do juiz, com
audiência do Ministéllio Público.
§ 9 .0 • Sendo a interdição decretada pelo tribun al de apelação, o juiz recorrido deferirá imediatamente a tutela,
ainda que interponha o recurso de revista.
Art. 318. º O conselho de família será formado conforme
o que fica disposto no título precedente, artigo 207.º e seguintes ; mas não poderão fazer parte clêle as pe oas que
houverem requeri.do a interdição, as quais, aliás, poderão
assistir às deliberações elo me mo conselho, como meros
informadores.
Art. 319.º Proferida a sentença de interdi ç~o, ou seja em
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primeira ou em segunda instância, será registada no livro
de tutelas do domicílio do interdito, e publicada por extracto, no primeiro caso, em algum dos jornais da. comarca
e por editais no lugar do sobredito domicílio, e, no segundo
çaso, na gazeta da respectiva Relação.
§ único. Este registo e publicação serão promovidos pelo
escrivão do processo.
Art. 320. º A t utela do interdito erá de.ferida na ordem
seguinte:
l.º Ao outro cônjuge, sendo ca ado, salvo achando- e ju-Oicialmente separado de pe soa e bens, ou separado de
facto por suas desavenças, ou endo por outra cau a legalmente incapaz ;
2.º .A.o pai, ou à mãe, na falta. dê te;
3.º .A.os filhos maiores, se os tiver, preferindo o mais velho, salvo se o juiz, ouvindo o Mini tério Público, entender que algum dos outros poderá melhor de empenhar êste
encargo;
4.º À pessoa que fôr nomeada pelo con elho de família. Ne te caso, porém, o cuidado e guarda da pe oa do
interdito não serão cometidos a pe oa que deva u ceder-lhe.
§ úni co. Não pode ser nomeailo tutor quem, por eus
actos criminosos ou meramente repreen ívei , prati ados
em detrimento do interdito, tiver dado cau a à demência
dês te.
Art. 321.º O interdito é equiparado ao menor, e ão-lhe
a plicáveis as regras que regulam a incapacidade por menoridade, alvo as dispo ições do artigo sub eqüente .
Art. 322.º No ca o de a tutela recair no pai ou na mãe,
exercerão estes .o poder paternal, como fica dispo to nos artigos 101.º e seguinte .
Art. 323. 0 No caso de a tutela recair no marido ou na
mulher, observar-se hão as seguintes dispo ições.
Art . . 324. 0 Não se procederá a inventário sendo o casamento por comunhão de bens, nem ainda no ca o de eparação dêstes, achando-se os do interdito descritos em documento autêntico.
Art. 32-5.º O cônjuge não é obriga do a prestação de
contas.
Art. 326 .º Sendo tutor o marido, continuará a exercer
acêrca de sua mulher interdita os direitos conjugais, salvo
as seguintes modificaç,ões:
§ l. 0 Nos casos em quf;} os actos do marido dependem de
consentimento da mulher, será êste suprido pelo juiz, com

audiência do Ministério Público, e do parente mais próximo dela.
§ 2.º Nos casos em que a mulher pode requerer contra
os acto do marido ou demandá-lo; para assegurar os eus
direitos, violados ou postos em perigo, será repre· entada
pelo seu p rotutor , ou por qualquer dos seus parentes.
Art. 327. º Nos casos em que a t utela :fôr cometida à
mulher do interdito, exeTcerá esta os direitos que a êle
competiam, como chefe de fam ília, salvo as seguin te d~
elaTaç-õe .
§ 1.º Não pod eTá· alienar os bens imobiliários elo interdito em autorização, na forma indicada no § l. º do artigo
precedente.
§ 2. 0 No. ca os de m aus tratamentos, de negligência
nos cuidados devidos ao estado do interdito, ou de núnosa
gerência de seus ben , poderá a mulher ser removid a da
tutela, a requerimento do protutor, ou de qualquer parente do interdito, precedendo audiência do con elho de
família.
·
.
Art. 328.º Sendo tutor elo interdito alguma das pessoas
indicada no •artigo 320. º, n. 0 • 3.º e 4. 0 , observar-se hão as
r egra· que regem a tutela elos menores, em tudo aquilo a
que fore m aplicáveis.
Art. 329.º Se o interdito :fôr solteiro ou vrnvo, e tiver
filho menore legítimos, ou perfilhados, será tutor dêles
o tutor do mesmo interdito .
Art. 330 .º Em todo os casos de interdição, excepto
achando- e o interdito entregue ao cuidado ele eu pais,
será nomeado pelo con. elho de família um protutor, que
vele pelos direitos e bom tratamento clêle, e informe o Ministério Público, para que ê. te po sa r equerer o que fôr
conveniente ao interdito, dentro elo limites legais .
Art. 331. 0 A tutela dos cônjuges, dos ascendente. ou elos
descendente , durará emqu anto durar a interdição .
Art . 332.0 Os rendimentos elo intertlito, e até o eu
bens, se :fôr nece, sário, serão , com p'l:eferÊ!Jl.cia, aplicados
ao melhora mento elo seu estado .
Art. 333 .0 O interdito não pode er privado da sua. liber.:.
dade pe soal, nem clau urado em qualquer casa particular, ou estabelecimento de qualquer natureza, nem
transportado para fora do reino, ou ainda da província ,
sem que preceda .autorizaç-ão judicial, endo ouvidos o Ministério Público e o comelho ele família.
§ único . O disposto ne te artigo el eve entender-se de
mod o que não obste a r ecorrer-se à :fôrça quando sej a ne-

cessano empregá-la para conter o demente furi o o ; mas
ê se recurso restringir-se h á ao tempo absolutamente indispeu ável, para se r equerer à competente autorida de.
Art. 334.º Todos os actos e contratos, cel ebrados p elo
interdito desde o dia em que a sentença de interdição fôr
re"'i tada e publicada, serão nulos de direito, se a dita
se~ten a pas ar em julgado.
.
Art. 335 .0 Os actos e contratos, celebrados pelo interdito antes da sentença, só podem ser anulados, provando- e
que a ê se tempo jú existia., ·e era notória, a cau a da. interdição, ou era conhecida do outro e tipulante.
Art. 336.° Ces ando a cau a da interdição, erá e ta l eva ntada por entença, observando- e as mesm as .formalidade prescritas p ara o seu julgamento.

TÍTULO XI
Da incapacidade dos surdos-mudos
Art. 337'. 0 Os urdo -mudos que nilo tiverem a capacidade
nece ária p ar a reger seu ben erão po to em tutela.
Art. 338. 0 A extensão e os limite de ta tutela erão e pecificados na sentença qu e a conferü, conforme o gra u de
incapacida de do surdo-mudo.
Art . 339.º Esta tutela pode ser requerida pela pe oas
de ignada nos artigo 315. 0 e 316. 0 , n. 0 1. 0 , e ob ervar- e
hão em tudo o mai , na parte m que forem aplicávei , as
dispo ições do título precedente.

TÍTULO XII
Da incapacidade dos pródigos
Art . 340 .º As pe oas m a iores, ou emancipada , que por
sua habitual prodigalidade e mo -trarem in cap azes de administrar seus bens, poderão ser interditas da a dministração dos ditos bens, endo ca. adas , ou existindo ascendente
ou de. cendente legítimo .
§ único . Ficará ao prudente arbítrio do juiz av aliar, ·
conforme as circunstância , e os factos que e alegaram
são ou não suficientes para caracterizar a prodigalidade .
Art. 341.º E sta interdição pode er requerida pelos ascendentes ou de cendentes do pródigo, por ua mulher, por
qualquer parente desta, ou pelo Mini tério Público, tendo
o pródigo descendentes menores ou interditos .
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Art. 342.º A i nterdição será requerida perante o juiz
de direito da comarca onde o pródigo t iver domicílio.
Art . 343.º A acção de interdição -será processada sumàI"iamente sem citação do argüido . Esta acção não pode ser
confessada.
§ único . São aplicáveis a esta acção as d isposições do
artigo 317. º, §§ l. º, 2. 0 e 3. 0
Art. 344. º O juiz, por su a sentença, confqrme a gr avidade dos factos que resultarem das provas, privará o pródigo da administração geral ·dos seus bens, ou conservar-lha há, inibindo-o simplesmente de certos actos, qu ando
não forem precedidos da aprova ção do cu rador .
§ único. E&'ta sentença será registada no livro de tutelas
e publicada, por ex.tracto, em alg um dos j ornais da comarca, ou, não os havendo, por editais no lugar do domicílio
do interdito.
Art. 345 .0 O pródigo conserva . todavia, a livre disposição rle sua pessoa e todos os outros direitos civis, e
pod erá emba rgar a sentença que o tiver privado da administra ção dos seus bens, ou de praticar certos actos ~em
aprovação do curador, bem como apelar da mesma sentença.
§ 1. 0 Os embargos não suspenderão· a execução da sentença, e a apelação será recebida só com o efeito devolutivo.
§ 2. º Da sentença que rejeitar os embargos também o
pródigo poderá interpor o recurso de apelação.
Art. 3-±6.º Logo q:ie a sentença passar em julgado, se
a administração· fôr ordenada, ser á esta entregue ao pai
do pródigo, ou a sua mãe, se o pai. não existir, anuin do
nespe ú ltimo caso o conselho de família. Se não tiver pai
nem mãe, que dela se encarregue, nomeará o juiz administrador, ouvido o conselho de família e o Ministério Público.
§ único . Se o pródigo administrar bens de seus filhos
menores ou interditos, serão êsses bens compreendidos na
sobredita administração.
Art. 347. 0 Se o pródigo fôr caRado, com separação de
bens, a mulher conservará a admi11istraç,ão de seus bens
próprios, que não poderá alienar sem autorização judicial,
nos casos em que o consentimento do marido é neces ário .
Art . a48 .º No caso de interdição geral , serão p ostas à
disposição do interdito as quantias que parecerem necessárias para as suas despesas ordinárias, conforme o seu estado e posses.
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§ l. º Estas quantias serão taxadas pelo prudente arbítrio do juiz, ouvido o Ministério Público e o conselho de
família.
§ 2.º O interdito poclerá, coutudo, ocorrendo necessidade
imprevista, recorrer de novo ao juiz, que proverá nos termos sobreditos, como parecer de justiça.
Art. 349. º Publicada a sentença de interdição, geral ou
especial ,_ será nomeado ao interdito um curador provisório,
que o autorize para os actos de que estivei' inibido, e que
se tornar!\Dl necessários, podendo o interdito, no caso de
recusa da anuência do curador, recorrer ao juiz, que resolverá definitivamente, ouvido o Ministério Público. Os actos
que o interclito praticar sem a devida autoriza ,ão serão
nulos de direito, se a sentença pa sar em julga clo.
Art. 350. º () interdito poderá recorrer ao juiz da inter<lição, quando entender que os . eus curadores abu am por
a lguma forma do seu encargo. O juiz decidirá como fôr ele
direito, ouvido o Ministério Público e, se cumprir, o conselho de família. Das suas deci õe poderá recorrer- e para
a Relação do distrito, que re olverá definitivamente.
Art. 351.º Os admini . tradore dos bens do pródigo têm
os mesmos direitos e estão sujeito às me ma obrigações,
que pertenceru aos curadore provisórios dos bens dos ausentes, salvo as seguintes modificações:
l. º Achando- e a curatela a cargo do pai ou da mãe, não
haverá caução;
2.º As contas anuais serão pre taclás com a si tência do
interdito.
Art. 352. º O pródigo, passados cinco ano , poderá requerer que a interdição lhe seja levantada, e as im e orderi.a.rá, convindo o conselho de família e o Ministério Públi~.
§ único. Se o pródigo não obtiver o levantamento da
interdição, poderá requerê~ lo de novo, até que lhe seja concedido, contanto que entre cada indeferimento que tenha
e o novo requerimento que fizer medeie um intervalo de
cinco anos pelo menos.

TÍTULO XIII
Da incapacidade acidental
Art. 353 .º Os actos e contrato , celebrado p c~: pes oas
que acidentalmente e acharem privadas, ao tempo dêles,
de fazerem u so de sua razão, por algum ace so de delírio,
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embriao-uez ou outra causa semelhante, poderão ser rescindido~ se, dentro dos dez dias imediat-os ao seu restabel ecimento, essas p essoas protestarem p erante algum ta belião, n a presença de duas te temunhas, e intentarem a
acção competente dentro dos vinte dias seguintes.
§ único . E sta acção só poderá aproveitar aos herdeiros
das p essoas mencion adas, :falecendo elas sem recobrarem a .
razão, ou antes que haj am decorrido os dez dias em que
devem prote tar, contanto, porém, que seja proposta dentro dos vinte dia s subseqüentes ao falecimento.
Art. 354.º O disposto no artigo precedente não obsta a
quaisquer outras acçõe que po sam intentar-se contra a validade dos actos e contratos mencionados nesse mesmo artigo .

TÍ'l'ULO XIV
Da incapacidade por efeito de sentença penal
c-0ndenatória
Art. 355.º Os criminosos não podem ser interditos de
nenhum de seus direito ·civis, senão por virtude de sentença p a sada em julgado.
Art. 356. 0 Ao interdito de direitos civis, por sentença
proferida em proce so ordinário criminal e passada em
julgado, será dado um cura dor.
·
·
§ único. A curatela será deferida pela ordem da tutela
dos dementes.
Art. 357. º A e:xten ão e os efeitos de ta curatela deduzem- e da natureza do · direitos interditos.
•Art. 358.º A sobredita curatela durar á ó emqu anto durar a pena.
§ único. Se a p en a fôr extinta por efeito de revisão e anula ção de senten ça, serão válidos os actos que o condenado
tiver praticado na. ép oca em que dêles estava interdito,
contanto que dessa n lidade não r e ulte ofensa de direitos
adquiridos .

.

PARTE II
Da aquisição dos

direito~

LIVRO I
Dos direitos originários
e dos que se adquirem por facto e vontade própria
e independentemente da cooperação de outrem

TÍTULO I
Dos direitos originários
Art. 359.º Dizem-se di reitos -originário o que resultam
da própria natureza do homem, e que a lei civil reconhece,
e protege comõ fonte e origem de todo o outro . E t e
direi tos ão :
l .º O direito de exi tência;
2. 0 O direito de liberd ade ;
3. 0 O direito de associação;
4.º O direito de apropriação ;
5.º O direito da defe;;a .
Art. 360.º O direito de exi tência, não só compreende
a vida e integridade pe soal elo homem, mas também o eu
bom nome e reputação, em que consiste a ua dignidade
moral.
Art . 361.º O direito de liberdade consiste no l ivre exercício elas faculdades fí icas e intelectuais, e compreende
o pen amento , a expre ão e a acção .
Art . 362.º O pen amento do homem é inviolável.
Att. 363 .º O direito de expressão é livrn, como o pe_nsamento; mas o que dêle abusar, em prejuízo da ocieda-cle 011 ele outrem, será re pousável n a confoTmiclatle das
leis.
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Art. 364. º O direito de acção cons_iste na faculdade de
praticar livremente quaisquer actos ; mas o que dêle abusar, atentando c~ntra os direitos de ou~rem ou da sociedade, será responsável nos t ermos das l eis.
Art . 365. 0 O direito de associação consiste na faculdade
de pôr em comum os meios ou esforços individuais, para
qualquer fim, que não prejudique os direitos de outrem
ou da sociedade.
Art. 366.º O direito de apropriação consiste n a faculdade
de adquirir tudo o que fôr conducente à conservação da
existência, e à manutenção e ao m elhoramento da própria
condição. E ste direito, considerado objectivamente, é o que
se chama propriedade.
§ único . O direito civil só reconhece a apropriação
quando é feita por título ou modo l egítimo.
Art. 367. º O direito de defesa consiste na f aculdade de
obstar à violaçã"O elos direitos naturais ou a dquiridos.
Art. 368".º Os direitos originários são ii:talienáveis, e só
podem ser limitados por l ei formal e expressa. A violação
dêles produz a obrigaç.ão de reparar a ofensa.

TÍTULO II
Das cousas que podem ser objecto de apropriação
e de suas diferentes espécies, em relação à natureza das mesmas cousas ou das pessoas a quem
pertencem.
Art. 369.º Cousa diz-se em direito tudo aquilo que carece de p ersonalid ade.
Art . 370.º P odem ser objecto de apropriação todas as
cou sas que n ão estão .fora do comércio.
Art . 371.º As cousas podem estar fora do comércio, por
sua natureza ou por disposi ção da lei.
Art. 372.º E stão fora do comércio, por sua n atureza,
aquel as que não podem ser possuídas por algum indivíduo
exclusivamente ; e, por disposição da l ei, a quelas que a
mesma l ei declara irrednzíveis a propriedade particular.
Art. 373.º As cousa são imóveis ou móveis.
Art. 374.º São imóveis, ou n a turalmente, ou mediante
a acção do homem, os prédios rústicos e urbanos .
§ único. Por prédio r ú stico entende-se o solo ou terreno,
e por prédio lu·bano qualque1' edifício encorporado no
solo.
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Art. 375. 0 São imóveis por disposição da lei:
l. º Os produtos e partes integrantes dos· prédios rústicos,
as partes integrantes dos prédios urbanos, que não podem
ser separadas sem prejuízo do serviço útil que devem prestar, alvo sendo distraídas pelo próprio- dono do prédio ;
2. º Os direitos inerentes aos imóveis mencionados no artigo precedente ;
3.0 O fundos consolidados, que se ach arem imobiliza dos
perpétua ou temporàriamente .
§ único. O disposto neste artigo não exclui as imobilizações decretadas por lei e pecial para certos e determinados
fins. ·
Art. 376.º São móveis por natureza todo os objectos
materiais não compreendidos nos dois artigos precedentes,
e por disposição da lei todo os direitos não compreendidos em o n. 0 2 .0 do artigo anterior.
Art. 377.º Quando n a lei civil ou nos actos e contratos
se usar da expressão «bens ou cou as imo bili:irias », sem
outra qualificaç.ão, compreender- e hão nela , tanto os que
são imóveiti por natureza ou mediante a acção do homem,
como os que o são por disposição da lei. Quando e u ar
simplesmente da expre são «imóveis, cousas ou ben imóveis», e ta expressão significará só o que o ão por natureza , ou mediante a acç.ão do h omem .
§ único. Da mesma sorte a expre ão «bens ou cousas
mobiliárias » abrangerá , t anto os m óveis por natureza,
como os que o são por disposição da lei ; e pelas palavras
«móvel, cousas ou ben móveis >i entender-se hão só os obj ectos mate·r iais que por natureza ão móveis.
Art. 378.º Toda as vezes que nos actos e contratos se
usar ela expressão «móveis de tal ca a ou prédio» compreender-se há n ela só o que e ch ama mobília, u tensílios
ou alfaias, salvo se outra fôr conh ecidamente a in t enção
das partes .
Ârt .. 379. 0 Âs cousas, em relação às pe ·soas, a quem a
sua propriedade pertence, ou que delatl se p odem livremen te
aproveitar , dizem-se públicas, comuns e particular es .
Ârt . 380. º São públicas as cousa n aturais .ou artificiais,
e:propriadas ou produzidas pelo E tado e corpor açõe públicas e m antidas debaixo da sua administração, das quais
é líci to a tod os, individual ou colectivamente, u tilizar-se,
com as restrições impostas pela lei , ou pelos r egul!l,mentos
administrativos. -Pertencem a est a categoria :
l.º Âs estradas, pontes e viadutos con struídos e mantidos a exp ensas públicas, m~nicip a is ou paroquiais ;
'
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2. 0 As águas salgadas das costas, en s~das, baía s, fozes,
i·ia e esteiros, e o leito delas ;
3. 0 Os lagos ie l agoas, e os canais e correntes de água
doce, navegáveis ou flutuáveis ,' com os seu s respectivos leitos ou álveos, e as fontes públicas .
§ l.º Entende-se por corrente navegável a que, durante
o decurso inteiro elo ano, é a comoda da à navegação, com
:fins comercia is, de barcos de qualquer forma, con truçã~
e dimen são ; e por corrente flutuável aquela por onde es-·
tiver e:fectivamente em costume, no acto da promulgação
dêste Código, :fazer derivar objectos flutuantes, durante o
decurso do ano inteiro, com fins comerciais, ou a que de
:futuro :fôr decl arada tal pela autoridade l'! Ompetente .
§ 2. º Quando todo o rio não :fôr n avegável ou flutuável,
ma s só parte clêle, a est a parte unica mente perten cerá a
correspon dente qualificação.
§ 3 .0 Entende-se por leito ou álveo a porção de superfíci e que a corrente cobTe, sem t.rasborclar para o solo natural
e orclinàriamente enxuto.
'
§ 4. º As :fanes ou rampas, e os capel os dos cômoros, valados, t ap a das, muros de t erra ou de pedra e cimento, erguidos artificialmente ôbre a sup eTfície natu1'al do solo
marginal, não p erten cem ao leito ou álveo ela cor:i:en te,
nem estã o no domínio público, se à data da promulgaÇãa
do Código .C ivil não houverem entrado nesse domínio por
modo l egal.
Art. 381.õ São comuns as cousas naturai ou artificiais,
não individualmente apropria da , da s quais só é p ermitido
tirar pro>eito·, gu ar dados os r egula!fientos a dministrativos,
a os indivíduos compreendidos em certa circunscrição a dm inistrativa ou que :fazem parte de certa corporação pública.
Pertencem a esta ca tegoria :
1. 0 Os t err enos baldios, municipais e paroquia is;
2 .º As correntes de águ a, não n avegáveis nem flut uáveis que, atravessando tenenos municipais ou p ar oquiais,
ou prédios particulares, vão l an ça r-se no mar em al guma
·corrente n avegável ou flutu ável , os l agos ou lagoas sitos em
t errenas municip ais ou paroquiai , e os r eservat ór ios, fon tes ou poços construídos à custa dos concelhos ou paróquias .
§ l. º A corrente navegável que durante cinco anos consecutivos n ão servir à llaveg ação pa ssará à cat egoria de
conente flutuável.
·
§ 2 .0 A corrente flutmí...-el que durante cinco anos consecutivos não servir à flutuação ficará inclu ída n a categona da correntes de u . o -.comum.

63
§ 3.º O leito ou álveo da torrente ou corrente de uso
comum que atrave ~ µm- prédio particular, ou nele se
.ajunta ou nasce, forma parte integrante do dito prédio.
· § 4.0 A propriedacfü do leito ou álveo de qualquer torrente ou corrente de uso comum, que pa s a entre dois ou
m ai prédio , é atribuída aos mesmos prédio com as limitações e serviclõe e:s:f>ressas n este Cód igo.
§ 5.º A cana prédio pertence por virtude ia lei o trato
<lo leito ou · álveo, compreendido e:ntre a lin.ha marginal e
.a linha média do dito leito ou álveo, terminando sup erioD
e inferiormente, em relação ao cur o da co':n'61lte, por duas
linha , caindo perpenclicular e da extremidade <la linha
marginal do prédio ôbre a linha m édia .
§ 6. 0 O tratos doo leito ou álveo da torrente .. ou cor:rentes de uso comum, atribuído ao prédio. marginais,
ficam uj eitos a toda as servidões que o regulamentos de
polícia geral h ajam de impor-lhe para a con ervação, desob trução e limpeza dos m esmos leitos ou álveos.
§ 7. 0 Ao lagos naturais ele água doce, circundados de
prédios particulares, ou ele prédio parti ulare e tenenos
inculto públicos, municipai ou paroqui :ú , são a plicávei'
as dispo içõe de todos os p arágrafo antecedente , que
forem compativei com a natureza ela
ua água não
correntia .
Art. 382.º São particula:re a cousa CUJa propriedade
pertence a pe soa ingulai:es ou colectiva , e de que ning uém pode tirar proveito, senão e a pe oas ou outras
com eu consent imento .
§ único . O Estado, o município e a paróquias, con iderado como pes oas morais, são capaze de propriedade
particular.

TÍTULO III
Da ocupação
CAPl'l'ULO I
Disposição geral
Art. 383.º :8 lícito a qualquer apropriar-se, pela ocupa~
ção , elos anima i e outras cousas que nunca tiveram dono,
<>u que foram abandonadas ou perdid a , sah-o as declarações e r e triçõ conteúdas nos capítulos seguinte .
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CA.PlTULO II
Da ocupação dos anl!nais
SECÇÃO I

Da caça •
A.rt. 384.º E lícito a todos, sem distinção de pessoas, dar
caça aos animais bravios, çonformando-se com os regulamen tos administrativos que determinam o modo e tempo
da caça:
1. º Nos terrenos próprios, culti·r ndos e não cultivados ;
2.º Nos terrnnos públicos ou concelhios, não cultivados
nem murados, ou não exceptuados administrativamente;
3.º Nos terrenos particulares, não cultivados nem murados.
§ único. Á disposiç-.ão do n. º l.º compreende tanto o
proprietário, como aqueles que dêle h ouverem licença.
A.rt. 385.º Nos terrenos cultivados, abertos, ou sejam públicos, conce]Jiios ou particulares, estando semeados de cereai s, ou tendo outra qualquer sementeira ou . plantação
anual, só será lícito caçar depois de efectuada a colheita.
A.rt. :386. º Nos terrenos que se acharem de vinhago ou
doutras plantações frutífeTas, vivazes, de pequen o porte, só
será lícito caçar no tempo que mediar desde a colheita dos
frutos até o t empo em que a pl antas comecem a abrolhar.
As câmaras mun icipais assinarão os limites do período em
que anualmente 'a liberdade da caça deve ces ar .
,
Art. 387.º Nos terrenos abertos, plantados de oliveiras
ou dou t r as árvor es frutíferas de grande porte, poder-se h á
caçar em todo o t empo, excepto naquele que medeia entre
o comêço da maturação dos frutos e a sua colheita.
Art. 388 .º O caça dor apropr ia-se do animal pelo fac to da
a preensão, ma s adquire direito ao animal qu e ferir, emquanto fõ r em seu seguimento, , salvo o dispo to no artigo
seguinte.
§ único . Considera-se ap r eend ido o animal que é morto
pelo caçador, emquanto dura o acto venatório, ou que é
r etido nas suas artes de caça.
A.Yt. 389. º Se o animal ferido se recolher em prédio valado , murado ou tapado com sebes não p oderá o caçador
segui-lo dentro do dito prédio sem licen ça do dono. Mas,
se o animal a í cair morto, poderá o caçador exigir que o
dono elo prédio ou quem o r epresentar, e tando presente,
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lho entreg ue ou lhe permita que o vá buscar, mas sem
.
nenhum séquito.
Art. 390.º Em todo o caso, o ca çador é responsável pelo
dano que causar , o qual ser á pago em dôbro, Rendo o facto
praticado na a usência do proprietário ou de quem o r epresenta r.
§ l. º Sendo mais de um caçarlor, serão todos solidàriamente responsáveis pelos ditos da nos.
§ 2.º O fa cto da entrada de cães de caça · no prédio
tapado , independentemente <la vontade do caçador , em seguimento do animal que , haja penetrado no dito prédio,
só produz a obrigação de mera r eparação dos danos que
cau ar em.
§ 3.º A acção para a r epar ação do dano prescreve por
trinta dias, contaao de de aqu ele em que o mesmo dano
foi cometido.
Art . 391. 0 O proprietário ou possu!dor de prédios murados ou tapados, de. form a que os animais n ão possam sair
e entrar livrem ente, pode dar-lhes caça por qualquer modo
e em qualquer t empo.
· Ar t. 392.º É p erm itido· aos proprietários e cultivadores
de t r uir, em qualquer tempo, n as suas terras, ' os animais
bravios que se t ornarem prejudiciais às su as sementeiras
ou plantações..
§ único . I g ual faouldade têm os proprietários e cultivador es, com r elação às aves d0 mé st~cas, n o tempo em que
nos campos houver terras sem eadas, ou cereais, ou outros
frutos pendentes €llll qu e possam cau sar pr ejuízo.
Art. 393 ,º E absolutam ente defeso destruir nos prédios
alheios os ninhos, ovos ou ninhadas de aves de ·qu alquer
espécie.
Art. 394. 0 As l eis e r egulamentos adm ini trativos,. além
do municipais, design arão o tempo em qu e a caça, ou
certa caça, deve ser proYbida absolutamente, ou por certos
modos, bem como as m ult::is qu e devem ser impostas, quer
por contraven ção às ditas leis e r egulamentos, qu er por
violação dos direitos declarados neste título.
SECÇÃO II

Da pesca

Art . 395. É permitido a t odos, sem dist inção de pessoas,
p car nas águati públicas e comuns, salvo as r estriçõas
postas pelos r egulam entos administrativos .
0
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Art. 396. 0 1'\ing·uém pode devassar o terreno margi m i para o exer cício do seu direito de pes ·a, senão n os caso~
em que aí é permitida a caça, n os termbs declar:idos ll •?"
artigos 384.º, 385. 0 , 386. 0 e ~87 .º
.A.rt. 397. 0 O direito de pesca nas águas particulares pertence exclusivamente aos donos do prédio onde tai água
estão ou correm .
Art . 398.º A pescaria, emquanto ao modo, tempo e multas correccionais, será regulada admini trativamente no que
respeita às águas públicas; e, relativamente às á"'uas concelhias ou particulares, pelas câmara s municipais.
Art. 399. º A pe caria nos tmques é viveiro particul aí·es, cujo peixe não po ·sa ter entrada e saída livre, não
é sujeita aos regubmentos admini trativo e muni cipai s_
S EC:t,'.\U 11 r

lla ocupação 1l os .inim ais hraYi os que ji1 lii· er~ m rlcno
Art . 400 .º :8 lícito a qualquer apropriar-se dos ::mirn<1i::.
bravios que , tendo tido dono, voltaram à natural liberdad(',
sem prejuízo do disposto nos artigos 384. 0 e seguinte ,
e das re triçõe e declarações exaradas na presente secção .
Art . 401.º Os animais bravios h abituados a certa guarida.
ordenada pos indústria do homem, que se passarem parn
outra guarida de diverso dono, ficarão pertencendo a ê. te ,
se não pud erem i.ndividuálmente ser teconhecidos, pois, n o
caso contrário, pode o antigo dono r ecup erá-los, contanto
que o faça sem prejuízo do outro.
§único. Provando-se, porém, qu e os animai foram atrní<los p or fra ude e artifício do dono da guarida a que e hajam acolhido, será êste obrigado a entregar ao antigo clono
os ditos animais, ou pagar-lhe em dôbro o valor dêle , se
não pud er restituí-lo ; isto sem pi-ejuízo das pena s coITeecionais que possam ser aplicadas .
Art. 402. 0 :€ lícito a qualquer ocu par os enxames queprimeiro encontrar :
1. 0 Nífo sendo per seguidos pelo clouo ela colmeia ele que
houver en1 en:s:ameado :
2. 0 Não se achando pou ados em prédio do dono d:i
mesma colmeia, ou em qu alquer edifício, ou dentro elo
prédio em que não seja permitido cai;,ar.
§ único . Mas se o enxame fôr perseguido pelo douo el a
colmeia, será o proprietário do prédio obrigado a penu1tir-lhe qu e o recolha, ou a pagar-lhe o valor dêle.
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Art. 403 .º Os animais ·f eroze-s e maléfico s que se. evadir em da clausura em que o seu dono os tiver poderão ser
destruídos ou ocupados livremente por qual quer pessoa que
os encontre.
SI<:CÇ IO ~V

Da ocnpação dos ar. imai s dom és t,ko~ alrrn;lnna.dus,
perdido s 011 cx tral'i atlos
.Art. 4-04.º Os animais domésticos que forem l ançados à
m argem ou a bandonados por seu don o poder ão ser ocupados livremente pelo primeir o que o encontrar.
A.rt. 405. 0 Os. anima is p_erdidos ou e:s:trn >i.ado só p odem
ser ocupados nos termos segu.i.ntes.
A.rt. 40B.º Se aquele que enoont rar qua lquer a nimal perdid,o ou extraviado souber cujo é, deverá restituí-l o ou
fazer saber a seu dono como é achado , dentro de t r ê dias,
o m ais tardar , sendo o dito dono domiciliàclo ou r esidente
no mesmo concelho da acha da .
A.rt: 407.º Se o dono não fôr dom icilia do ou residente
no mesmo cQncelho, e o acha dor não puder atisfazer ao
.disposto no artigo ànt ece.deute, fará saber à l,l Utorida de
aclmID.isiTativa da freg uesia, no dito prazo de três dias, como
o animal é achado , a fim de que o par ticip e a seu dono .
.A.rt. 408.º Se aquele que eJ1 contrar qualquer animal
:perdido ou extraviado não souber cujo é, deverá, sem demora, apresentá-lo à a uto!·idade a dmin i trativa da paróquia onde fôr encontraclo .
§ l.º A autoridade aélministrativa m and ará tom ar. nota
da qualidade, sina is, esta do e valor apar ente do ani mal e
do lugar onde :foi ach ado, e o :fará depositar em poder el a
pessoa qu~ o encontrar, ou de outrem , se aqu ela se escu ar.
§ 2. 0 Sendo-volátil o animal encon trado, fá -lo há a dita
autorida de apregoa r no primeiro domingo con secut ivo, à
porta .ela igrej a paroquial , ao_entrar da mi ssa con>en tual;
e, e dentro de quinze dias não l he aparecer dono , fi cará o
animal pertencendo à pessoa que o houver encontra do .
§ 3. º Senao o animal acha do, ovelha , cabra, porco ou
qualquer outro quadrúpede elas espécies miúd as, ou ainda
sendo doufras, se o valor dêle não exceder a 6$000 réis,
observar-se h.á o- disposto no parágrafo a ntecedente, com a
diferença de que o prazo assinado S'erá de trinta dias, e se
repetirão os pregões de oito em óito dias_
§ 4.º Se o animal achado fôr de gado gl'osso, ou quadrúpedé ele grande espécie, cujo val or exceda a 6$000 réis,

.
ob ~;er v a r- ti e 1H1 ig 1rnlment.e
as seguint ~s m odificações :
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o disposto nos §§ l.º e 2. º, com

l. " Além elos pregões fará o achador inserir a notícia
<la achada elo animal na gazeta <la r espectiva R elação ;
2. • O animal achado só ficará pertencendo ao ocupante
p assa dos três meses .
§ 5. o ~ prazos assinados contar-se h ão desde o dia dos
primeiros pregões .
§ 6. 0 As diligências p rescritas serão sempr~ gratuitas,
excepto os pregões, qu e ser ão p agos p elo proprietário ou
pelo achador, se aquele se não apre entar em tempo útil.
§ 7. º Se a pessoa, em cu jo poder o animal fôr depositado,
não tiver meios para o su stentar, ou se êle estiver em r isco
ele p ad ecer <leterioração, poderá r equerer que êle sej a arrematado· e çlepositado o produto .
' § 8. º Neste caso será aplicado à quantia em depósito o
que fica disposto nos p arágrafos antecedentes.
Art . 409. º O dono do animal perdido ou extraviado será
obrigado a pagar as despesas feitas com -o animal , salvo o
que fica disposto no artigo precedente, se não preferir abandoná-lo.
Art . 410. º O ach ador que não cumprir com as obrigações
que lhe são impostas será obrigado, al ém da responsabilidade civil e penal , a rest it uir o anim al ou o seu valor ao
dono , a todo o t empo em qu e êste apar eça, sem indemnização algttma das despesas qu e h a j a feito com o dito animal.
0

CAP!TULO III
Da ocup ação das cousas inanimadas
SECÇilO I

na

o cup ~çflo

1l as co usas mó1'eis abandonadas

Art. 411.º As cou sas móveis abandonadas podem ser livremente ocupadas por qualqu er pessoa qu e primeiro as encontre.
Art. 412.º N a ocupação . ou n a entrega das cou sas móveis abandonadas em estações rl e transporte ou viação, ou
em alfândegas, ou em qu nisquf\r ou tras casas fiscais, observ::ir-se há o qu e estiver determinado n os resp ectivos regu' htmen tos de camin h os de ferro , correios, malas-postas,
alfândegns e outros.
·

QÇ)

,' E C ~:.\.o li

Da

~c n pação

das cousas móYcis perditlas

Art . 413. As cousas móveis perdidas podem ser ocu padas nos casos e termos declarados nos artigos seguinte .
Art. 414.º Quem acha r cousa perdida, abendo cuja ,é,
confo rmar-se há com o que fica disposto nos artigos 405 .º
e 407.º
·'
Art. 415 . ~ Quem achar cou'sa perdida, não abendo cuja
é, deve, no prazo de três dias, dar disso conhecimento à
autoridade administrativa da paróquia onde a cou a fô r
acha da, declarando a natureza do obj ecto, o seu valor aproximadamente e o dia e o lugar onde a achou , p ara que a
dita autoridade mande ;i.fixar nas portas da igrej a p aroquial a notícia do facto .
§ único. Haverá em poder da r eferid a autori dade um
caderno numerado, rubricado e enceTra do, no qual se copiem as sobreditas notícias, -declarando-se o dia em yue
foram afixadas _e pondo-lhes a autoridade o seu visto e
assinatura.
·
Art. 416. 0 Se o valor da cou a exceder a 3 '000 réi , enviará ;t autoridade admini strativa paroquial, ao m e mo
tempo em que se afixa r a notícia menciona da no artigo
precedente, uma cóp ia à gazeta da Relação do re pectivo
distrito, para ser publicáda .
Ar t. 417. º As diligências mencionadas nos dois artigo
precedentes serão expedidas oficia l e gratuitamente.
Art . 418. º O dono da cousa pag·ará todas a despesas que
o achador tiver feito com a sua conservação, se não preferir abandoná-la.
Art. 419.º O ach ador fará sua a cousa a ch a da, nos termos seguintes:
§ 1. º Se a cou sa não exceder o valor de 3$000 réis, não
lhe aparecendo dono dentro de quar enta e cinco .dias, contados desde a data da a fixação da n otícia.
§ 2. º Se a co usa exceder o valor de 3$000 r éis até 6$000
i·éis," não lhe aparecendo dono dentro de três meses, contados desde a data da publicação na gazeta da r e pectiva
Relação.·
§ 3.º Se a cousa exceder o valor el e G$000 réis até 12$000
ré.is, não lhe aparecendo dono dentro de meio ano , conta do
desde a mesma data .
§ 4. 0 Se a cous~ excedei'. o val or de 12$000 réis, só poderá
ficar pertencendo ao achador passado um ano, eontaílo tl esde
0
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a mesma data, mas com r e er va, do valor da t êr ça parte,
deduzidas todas as despesas , que será apl icado para o conselho de b eneficência pupil ar da comarca onde a cousa fô r .
achada, ou da magistratu ra que o substit uir .
.A.rt. 420. º Os que ach arem qu aisquer obj ect os perdidos
e não cumprirem com as dilig~nc i as de .que são encarregado ficarão obrigados a re t it uir ao resp ectivo dono a
cousa a ch a da ou o. eu val or, sem qu e se lhes abone qu alquer despesa, e su j eitos, além disso, à responsabilidade civil pen al.
Art . 421.º Quando se não souber ao ce1·to se a cou a é
perd ida ou a bandonada, pre-sumir-se h á p erdida.
SE CÇÃO III

Oa oc11 p:1\âO de teso aro s e cou sas escondid as

.A.rt. 422 .º Quem encontrar enterrado ou escondido algum
depósito de ouro, prata ou quaisquer ou tros objectos dalgum Yalor, cuj o dono seja ccnh~cido, observará o que fica
disposto n os artigos 406.º e' 407 .º
Art. 423 .º Se o qu e ach ar o sobredito depósito não souber cuj o é, e não se conh ecer evidentemente qu e o djto depósito tem m ai de trinta anos de antiguidade, fará anu nciar o achado na gazeta el a Rel ação do r espectivo distrito,
e, e o dono ela cou a não ap arecer dentro de dois ºanos,
ficará esta sendo propriedade do achador , no todo ou em
parte, co11forme o que va~ declara do no ar t igo segujp.te.
§ único . A fora a obrigação estabelecida neste a:rt igo,
terá também o ach ador a de participar à autoridade administrativa da p ar óquia o achado, dentro do prazo de três
dia , contados desde que êl e aconteceu. A autor idade administratiYa , a quem o fa cto fôr noti.ciado, fará imediatamente
constar aql1 le ach ado por via de editais e de anúncios em
algum p eiiódico, para que qualqu er p essoa, que a êle tiver
direito, Yenha recebê-l o dentro de dois anos, sob p ena de
o p erder, na forma do presente artigo .
.drt. -±24. º Se o dono da cousa fôr de conhecido e do
próprio dep ósito se -eYi rlenciar que foi feito mais de trinta
anos antes, fic~rá pertencendo int eirame_nte ao don o do prédio ond e a cousa foi enterrada ou escondida, se êle pessoalm ente a ach ar ; e, achando-a outra p essoa, pertencerão
dois t er ços a o clono r1o prédio e um t êrço ao. achador.
§ único. Se o préà i o onde o rleprísito se achou fô r enfit êutico ou ub- nfitêutico , o enfiteuta ou sub-enfiteuta " s e-
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Tão equ iparados ao

proprietá rios com pleno domínio pa ra
efei to dêste artigo.
Art. 425. 0 A ninguém é perm itido procmar te ouros em
prédio particular alheio em permi são do seu dono ; o contraventor perderá, ...em proveito do proprietário, tur1o o que
achar e re ponclerá por per das e danos.
Art. 426 .0 A ninguém é permitido procurar tesomos em
prédios municipais ou do E sta do, por m aneira tal que os
possa deteriorar, sem licença da municipalidade ou da re·partição pública respectiva, debai xo da cominação do artigo
precedeu te.
Art . 427. 0 Aquele que se apropri ar ele tesouro ou cousa
-e conclida, em prejuízo dos d ireitos de ter ceiro, declarados
nos artigos precede:rd.e , perderá a parte que a liá lhe pertenceria, a qual será aplicada em proveito do estabel ecimentos de beneficência pupilar da comarca onde o tesouro
t iver ido ach a do.
o

SECÇÃO I V

Da ocupapào das emba n ações e doutros obj ecws naufragmlos
Art . 428 .0 'l'udo o que diz re peito a embarcações naufr agadas, à sua carga ou quaisquer fazendas ou objectos do
domínio particular, que o ma r arroje às praia ou que se
apreenderem no alto mar, erá regulado pela cli po ições
do Código Comercial e das l eis administrativas .

C.A.PtTULO I V
Da ocupação dos obj ectos e produtos naturais comuns
ou não_ apropriados
SECÇÃO I

Dispos ição geral
Art. 429 .º A ocupação de substânci as animais de qual<J.Uer natul'eza, criadas nas águas públicas ou nas comuns,
-que vierem arroladas às margcn ou às pra ias, r egular-se
há pelo que nos artigos 468.º e 469 .º vai determinado acêrca
da ubstâncias vegetais aqu áticas.
Art . 430 .º :8 lícito a todos ocupar quaisquer objec:tos ou
produtos naturais que não ÍoTem propried ade e:s:clusiva
de outrem, alvo as declarações e restriçõe. indicadas no
presente Código .

.
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SECÇ10 ll
Oas úgu as
SUJ:3- 'ECÇAo l

Das águas publicas e particularmente das águas navegáveis
e flutuáveis

Art. 431. 0 É permitido a todos u sar de quaisquer água.
públicas, conformando-se com os regulamentos a dm inistrativos.
§ l. º Se as ditas águas forem navegáveis ou flutuávei s,
êste uso deve ser exercido sem prejuízo do interêsse da
n avegação ou flutuação.
.
§ 2.º Os conflitos que se l evantarêm entre os interêsse
gerais da navegação ou . da fiutua ção e os interêsses da
agricultura ou da ind ústria serão re olvié:los administrativamente.
Art. 432 .0 Se o u so que se pretender :fazer das água
pública;;, navegáveis ou flutuáveis, depender de obra ou
construç·ão permanente, não poderá esta ser f eita sem prévia licenç.a da au toridade administrativa competente.
Art. 433. 0 Quand o, para se tornar efectivo o direito de
oc\1pação, fôr necessário :f azer obras permanentes, se o uso
destas vi r a ser depois aband onado por mais ele cinco ano ,
p•:escr everá tal direito em benefício ele quem fizer obras
análog:1S, incompatívei com aquela
, UJ:3 SECÇÃO II

!

Das cJrrentes de água não navegávei s nem flutuávei s

Art. 434. º Os dono ou po sui.clore ele prédios que são
a.traves ado por quai q'.ier ~gua s corrente , não navegávei~
nem flutu áveis, têm o cli rei to ele u ar delas em proveito cloE
m esmos prédios, contanto que do refluxo ela cliias águaH
não r esu lte prejuízo aos prédios que ficam superiormente
situados, e que inferiormente se não altere o ponto ele saída
das águas r emanescentes.
·
§ único. Entende-se por ponto de saí la aquel e oucle uma
das margens do álveo deixa primeiramente de p ertencer
ao prédio .
Art. 435. º O dono do prédio a.traves ado pela corrente
tem o direi to de al terar ou mudar o leito ou ál veo dela, sol1
as me ma s condições e tabeleci.d as no artigo antece len te
para o u so da águas.

#
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Art. 436.º Quando as correntes passarem por entre doi
ou mais prédios, o uso das águas será r egulado pelo modo
seguinte :
§ l.º Se a água :fôr sobej a, cada um dos dono ou pos ui:dores dos prédios adj acentes à corrente, dum e do11tro lado,
poderá u ar da por ção dela que lhe convier .
§ 2. 0 Se a água n ão fôr sobej a, cada um dos dono ou_possu!dores dos prédios tronteiros terá o direito de usa r duma
parte das águas proporcional À. e2.."ieJ1são e precisões do eu
prédio.
§ 3. º Cada um dos donos ou p ossui dores de prédios, de
que trata o p arágrafo antecedente, poderá derivar a porção de água que couber em qualquer pv.nto da sua linha
marginal, sem que o outro, com o pretexto de a derivar
superiormente, haj a de privá-lo dessa p orção no todo ou
em parte .
§ 4.º À saídfl das águ as remane centes, se as houver, é
aplicável o que fica di post.o no artigo 43.4. 0
Art. 437. º
donos ou po suido1·e dos prédio adjacente ou atrave sado pelas correntes, quando ajuntarem
aos di tos prédios ou tros qu e não tivessem o mesmo direito, não poderão empregar neste as sobreditas água.
em prej uízo do direito que sõbre elas tiverem os eus vizinhos .
Art . 438. 0 O que fica di po to no artigo precedentes
não prejudicará os direitos adquiridos, ao tempo da promulgação dêste Código, sôbre certas e determina <l a águas
por lei, uso e costume, concessão expressa, senten ça ou
prescrii;:ão.
'
§ único . A prescrição, porém, só será atendida para o
efeitos dêste artigo quando recaia sôbre oposi i;:ão não seguida ou sôbre a construç·ão de obras no prédio uperior,
rle que poss'a inferir-se aba ndono do primitivo direito.
Art. 439.º O direito, porém, que t êm os propri etário ao
uso el as águ as qu e atrave8sam ou ban ham os eu s pi-édio
será ele futuro imprescritível, e só poderá ser alienado por
escritura ou auto públ ico.
Art. 440. º O proprietários marginais de quaisquer correntes de água nãc podem imped ir os seus vizinhos de apro• eitar a necessária para os seus ga los domésticos, contanto
r1 ue sejam indemnizados elo prejuízo qu e padecerem com
o trânsrlo pelo eus prédios.
§ l.º Esta servidão só se dará verificando-se que os ditos
•izinhos não podem h aver água doutra p arte sem grande
incómodo ou dificuldade.
·

Os

. § 2. º As questões que a êste respeito se l evantai· m, excepto no tocante a indemnizações, serão resolvidas ar1ministrativamente .
§ 3.0 O direito do u so de água , a que ·êste ar tigo se re:fere, não· prescreve, mas cessa logo, qu e pela construção
dalguma fonte pública as pes oas a quem êle é concedido
poss ~m h aver sem grande dificul dade ou incómodo a água
de que carecerem.
Art . 441. 0 Os que têm direito a servir-se de quaisquer
águas correntes não podem alterar ou corromper as que
não consomem, de forma que as toi;nem insalubres, _inútci
ou prejudiciai s àqueles que igualmente têm direito ao seu
u so.
Art. 442 .º Os donos e po $illdoi:es elos prédios atra~esoa
dos ou banhados por quaisquer águ a corrent es são obrigados a abster-se de :factos que embaracem o livre curso das
elitas água s, e a r emover os obst áculos a êste livre curso,
quando tiverem origem nos seus prédio , de forma que dêsses :factos e obstáculos não r esulte prej u ízo a seus ' vizinhos,
quer pel a estagna ção e reflux o ~l as águas, quer pelo seu
re tardamento e perda, a não ser, nestes dois últimos casos,
por causa da su a licita aplicação.
§ único. Quando o ob t áculo ao livre curso das águas
não tiver orig_em em cert.o . prédio margin al ou em :facto
do dop.o dêle, o ir.odo da sua remo ção será _regulado pela
legislação administrativa.
Art. 443 .º Faltando os proprietários, com prejuízo de terceiro , às obr iga ções que lhes âo impostas nos dois artigos
precedente , os trabalhos tanto de salubridade como dP conserva ção serão executados à sua custa e êles resp onderão
t ambém p0r perda s e dano , além das m.:ult as que lhes
:forem cominadas nas posturas municipais .
UE-SECÇÃO III

Das fontes e nascentes

- Art. 444 .º O dono do prédio ond e hol1ver alguma fo nte
ou nascente de água p.o de servir -se dela e di por do eu
usn livremen t e, sah o o dirPi to que algum terceiro t enha
.a '1quiriJo a ês ·e uso por título justo.
§ único. São ap lil'li veis it s águas de que trata êste artigo
as dispo. Í\Ões dos artigos 438. º e '139 .º
!\.rt. 445. º Se as sobrerlitas águas forem medicinai , poderá ser o seu uso regulado a dmin istrativamente, conforme
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<> ex1gll' o interêsse público, contanto que o proprietário

seja indemnizado do prejuízo que por isso padecer .
.Art. 446.º O proprietário que por indústria descobrir
no seu prédio alguma nova nascente só pode1:á encaminhar
as vertentes dela súbre os prédios alheios, contra a vontade
-O.e seus donos, sendo a utorizado por decreto judicial e rne-cli~te indemnização.
Art. 447.º O proprietário de qualquer nascente n ão po.derá mudar o seu curso costumado, se dela se abastecerem
os habitantes de qualquer po voação ou casal.
.Art. 448. 0 Se os h abitantes mencionados no artigo precedente não houverem adquiúdo, por título justo, o u so
da águas, ele qu e aí se t r ata, poderá o proprieh1rio exigir
a devida inclenrnização.
§ único . Esta indemnização se1:á proporcionada ao prejuízo que r esultar pa ra o proprietário de ser privado do
_livre u so das águas, sem atenção ao proveito que ele tal
i.1so pode tirar a povoaç,lio.
Art. 449 .º Se o dono do prédio onde as águ.a s nascem
mudar o curso seguido por elas durante os último cinco
a.nos, dirigindo-as sôbre prédios doutros vizinho , poderão
estes obrigá-lo a restituir as águas ao seu curso anterior.
§ único. E ta acção só poderá er intentada durante dois
a.nos, contados desde o di.a da inovação .
.A.rt. 450 .0 F.: l ícit o a qualquer procúrar águas no seu
prédio por meio de poços, minas ou qu aisqu er esra•ações ,
contanto que não prejudique direitos que terceiro haj a
a dquirido. por justo título, sôbre águ as dê e préclio.
Art . 451. 0 Aquele que por qualqu er forma alt erar ou
deminuir as águas de fon te ou de qualquer reservatório
destinadas ao uso público será obrigado a r epor as cousas
no seu .estado anterior.
Art. 452. º E permitido a todos fa zer m in as ou poços nos
terrenos públicos, municipais ou paroquiais, em busca de
.água .subterrâneas, precedendo licença da r espectiva autoridade administrativa ou mu nicipal.
SUB -SECÇÃO I V

Das águas pluviais

Art. 453. 0 As águas pluviais das torrentes e en.xurros
-que correm· por t errenos, estradas ou ruas públicas pod em
ser ocupadas, na sua passagem, por qu alqu er proprietário
confinante, na conformidade dos r egulamentos administrai ivos.
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§ único . B te direito só pode ·er prescl'ito nos terruodo artigo 438.º
.
.Art. 454.º .As águas pluviais qtre caem clirectamente sôbre qualquer prédio rústico ou urbano podem sei: livremente ocupadas e u sufruídas pelos donos do ditos prédios ;
mas estes não têm direito a desviá-las elo seu . curso natural
para lhes darem outi·o, em consentimento expresso elos aonos dos prédios a quem tal mudança causar prejuízo .
.Art. 455.º Os donos elos prédios servientes não podem
adquirir por prescrição a posse ele receber as ditas águas.
SUB- ECÇÃO V

Dos canais , aquedutos particulares e outras obras
rel ativas ao uso das águas

.Art. 456. 0 É permitido a qualquer encanar subterrâneamente ou a descoberto, em proveito da agricultura ou da
indú tria , as águas a que tenha direito, através dos prédios
rústicos alhaios, não sendo quintas murada ou quintai ,
j ardins, hdrtas ou p átios adjacentes a prédio urbanos, precedendo indemnização elo prejuízo que disso resultar para
o ditos prédios.
·
§ único. Os donos 'elos prédios servientes têm tampém
o direito ele serem indemnizadcs dos prejuízos que de ÍUturo vierem a resultar ela infiltração ou erupção das águas,
ou da deterioração das obras feitas para a condução desta .
.Art. 457.º .As questões rel ativas à direcção, natureza e
forma do aqueduto, e ao valor da ind emnização, serão resolvida umàriamente pelo Poder J uclicia l, se as partes se
não concertarem amigàvelmente .
.Art. 4iJ8. º Pertence aos donos do prédios servi ente
t ud o o que os marachões ou motas produzem naturalmente.
Os ditos donos só são obrigados a dar passagem para a
inspecção do aqued uto, ou par a nele se :fazerem os consertos necessários, e bem assim a não :fazer cousa q ue de
qualquer forma prejudique o aqueduto, ou o curso da
água .

.Art. 459 .0 Os donos dos prédios servientes podem, outrossim, em qualquer tempo, exigir a mudança do aqueduto
para outra parte do mesmo prédio, se esta mudança lhes
fôr conveniente, e não prejur1ir.a r os interêsses do dono do
aqueduto, contanto que fa çam a dita mudança à própria
custa .
.Art. 460. 0 Se, construído o aqueduto, não forem todas
as águas necessárias a seus donos, e outro proprietário qui-
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ser ter parte no e:s:cedente, ser-lhe há c,onceclida essa parte
mediante prévia indemnização, e pagando além disso a
cota proporcional à de "pesa :feita com a condução delas
até o ponto donde se pretendem derivar.
§ único. Concorrendo d iversos pretendentes ao dito excedente, serão preferidos os donos dos prédios servientes.
Art . 461.º Os donos do;; prédios inferiores àquele a que
se dirige o aqued uto são obrigados .a receber as águas vertentes, ou a dar-lhes pas~agem, contantct que sejam indemnizados dos prejufaos qu e daí lhe venham a res ul tar.
§ único. A este prédios é também aplicável o que fica
dispo to no § único do artigo 456 .º
Art. 462.º A cli posições dos artigos prjlce.d entes são aplicáveis à água provenientes de "gaivagem, canos fal. os, va- las, guardamato , alcorcas, ou de qu alquer outro modo de
enxugo de prédios, quando e ·as águas houverem de atraves ar prédio ou prédios de diver o dono, para chegarem
a alguma corrente ou a outra via de escoamento.
Art. 463.º Quando o po sui:dor dum prédio sito na margem de qualquer conente, ao u so de cujas águas tenh a
direito, só puder aproveitá-las fazendo presa, açude ou obra
semelhante; que vá travar no prédio doutro vizinho, não
poderá ê te obstar à dita obra, um.a vez que · eja previamente indemnizado, se algum prejuízo daí lhe provier.
§ único. Os prédios urbanos não ficall! sujeito à servidão mencionada neste artigo .
Art. 464 .0 Mas, e o vizinho, sujeito à ervidão menc10nada no artigo pn•cedente, quiser aproveitar-se da dita ·
obra, poderá torná-la comum, pagando uma parte da despesa proporcional ao .benefício que receber.
SE CÇÃO III
Dos min erais

Art. 465 .0 Todos têm o direito de pesquisar e l avrar minas, independentemente de autorização do Govêrno, nos
prédios rústico qu e possu írem .
Art. 466. º É também conced ido o direito de pesquisa
em prédios rústicos alheios, com o con entim ento do clono,
con entimento que aliás, em caso de recu a, pode ser competentemente suprido. P orém a l avra, nesse caso, fica dependente ele concessão prévi a .
Art . 467 .º A designação das su bstâncias que devem ~er
consideradas como minera is, para que a sua pe quisa e la-
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vra fiquem sujeitas à l egislação relativa a êste assun to; as
limitações dos direitos m encionados nos artigos precedentes, a designação elas form alida des prévias, e das condições
para o seu exercício e o modo dêle, bem como a especificação dos direitos elos pos ·u1d01:es do solo e dos descobridores das minas, no _caso de concessão, ficam reservados pa ra legislação especial.
'

SE CÇÃO IV

Das ·substâncias regelai s, aquática s on :errcstrcs
SUB- SECÇÃO I

Das substâncias aquáticas

Art. 468 .º As substâncias v egetàis de qualquer n atureza
produ zidas nas águas públicas, ou se achem as ditas substân cias no seio das águas, ou venham arrola das às margens ou pra i as, podem ser livremente ocupadas por qualquer p essoa que delas queira aproveitar-se, salvo o dispostonos r egulamentos administrativos.
Art. 469 .0 As substâncias vegetais produzidas na s águas
comuns, ou se ach em no seio das ditas águas, ou venham
arroladas às su as margens , só podem ser ocupadas pelo
vizinh os elo re pectivo município ou paróquia, salvo com
permissão da câmara nmnicipal, ou havendo antigo uso e
· costume em contrárío.
Art . 470.º As substâncias vegetais m~nciona da s no doi
a r tigos precedentes que forem arroladas ou arremessadas
pelas águas sôbre qualquer prédio particul ar ficarão pertencendo ao dono do di to prédio.
·
Art. 471. 0 O Govêrno ou as câmar as municipais, conforme
as águas for em do domínio público ou do domínio cnm1 uu ,
fa rão os regulamentos necessários p ara quei o direito de
ocupação se exer ça de modo que as ditas ubs tâncias vegetai sejam convenientem.ente aproveitada , e não se prejudiqu e a propagação e criação do peixe, ou qualquer outro
interê . e público .
SUB-SECÇÃO il

Das substâncias vegetais terrestres

A.rt. 472.º Os pastos, matos, lenhas e outras sub tâncias
vegetais produzidos nos terrenos do Estado, só podem ser
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ocnpndos rom pernu . ao do Govêrno, na forma dos r egubrn ento relatiY a êste as unto.
Art . 413.º O pato, mat.os, lenha e outra s1JbRtân cias
vegetai produzido n os baldios ou terreno municipais ou
paroquiais p ertencem exclusivamente ao vizinhos dos respectivo concelhos ou paróquias, mas só podem ser ocu pa dos m onfonnidade dos antigos usos e co tumes, ou dos
regulamento que a. câm a ra mu nicipai fizerem .

TITULO, IV
Dos direitos que se adquirem por m era posse
e prescr ição
CAP!TULO I
Da posse

Art. 474. 0 Diz- e pose a ret enção Ol! fruição de qualquer
cousa ou direito.
§ l.º O actos fa cultativos ou de mera tolerân cia n ffo
onsti t uem po · e.
§ 2 .º A po se con erva-se emquanto dura a r etenção ou
fr uir;ão da cousa ou direito, ou a possibilidade de a con tinu:n.
Art. 475.º A pos e, como m eio de adquirir , pode ser de
boa ou má fé .
Art. 476.º P o e de boa fé é aquela que procede de tít ulo cuj o vício não são conhecidos do pos uidor. P os e
de má fé é a que se dá n a h ipótese iuver a .
Art . 477. 0 A po. se prod uz em favor do p o uidor a presunção de propriedade, que pode ser mais ou menos at endível , conforme as circunstâncias.
Art. 478. º A posse presume-se de boa fé, emquant o o
contrário e não prova r , salvo nos casos em que a l ei e:xpre ·ament e não admitir t al presunção.
Ar t. 479 .º Só podem ser ohjecto de po se cousas e direito certos ll determinados, e que sej am susceptívei s de apropriação.
Art. 480.º Podem adquirir posse t.odos aqueles que têm
uso de ra zão , ' e a inda os que não o têm, nas cousas que
pod em er obj ecto rle livre ocupação.
ú nico. P elo que respeita às cou as apropriad as, os que
não têm u o de ra zão podem, apesar dis o, adq u iTir p osse·
pela:' pe soas que legal mente os r epresentein.
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Art. 481. º A posse pode ser adquirida e exercida, tanto
em próprio nome, como em nome de outrem.
§ l. º Em caso de dúvida, presume-se que · o possuidor
possui em próprio nome.
·
§ 2. º Presume-se que a posse continua em nome de quem
a começou.
Art. 482. º O possuidor pode perder a posse :
l.º P elo abandono;
2. 0 P ela cedência a outrem por título oneroso ou grl!-tuito ;
3. º P ela destr ui'ção ou perda de cou sa, ou por esta ser
posta fora do comércio ;
4. º Pela posse de outrem, ainda contra vontade do antigo
po ss uido~· , se a nova posse houver durado por mais de um
ano.
•
§ único. O ano corre desde o facto de ser a nova posse
tom ada publicamente, ou , se t íver sido tomada clandestinamente, desde que isso conste ao esbulhaclo:
Art. 483 .º Por morte do possuidor, a posse dêle passa,
por virtude ela lei, com os mesmos efeitos de posse efectiva, aos seus herdeiros ou sucessores, desde o momento em
que o dito possuidor fa lecer.
Art. 484 .º O possuidor tem o direito de ser mantido, ou
restituído à sua posse, contra qualquer turbação ou esbulho,
nos t ermos seguintes.
Art . 485. 0 O possuidor que tiver justo receio de ser
perturbado ou esbulhado por ouhem pode implorar a int ervenção da justiça, a fim de ser intimado o que o ameaça
par a qu e se abstenha de lhe fazer agravo, sob pena de
10$000 réis a 30 "000 réis de multa; além de perdas e
danos.
Art . 486 . º O possuidor que é perturbado ou esbulhado'
pode manter-se ou restituir-se por sua própria fôr ça e autoridade, contanto que o faça em acto con secutivo, ou recor1·er à justiça para que esta o mantenha ou r estitua.
Art. 487. º Se o possui'dor foi esbulhaclo violentamente,
tem direito a ser restituído, sempre que o qu_eira, dentro
do prazo ele um ano ; n em o · esbulhador será óuvido em
juízo sem que a dita re tituição se tenha efectuado.
Art . 488 .º· Se a posse é de menos de um ano, ninguém
pod e ser mantido ou restituído judicialmente, senão contra
aqueles que não tenham melhor p os e.
§ único. É melhor a posse qu e se abona com título legítimo ; n a falta de título ou na pre ença de títulos i D"u ais,
é melhor posse a mais antiga; se as posses forem igu ai .
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prefere a actual ; se ambas as posses forem duvidosa s, será
a cousa posta em depósito, emquanto se não decidú a quem
pertence .
Art . 489.º Se a posse tiver durado por mais de um ano ,
será o po sui:clor sumàriamente mantido ou re titu írl o, emquanto não fôr con vencido na que~tão de proprieda·J e.
Art. 490. º As acções mencionadas ·no artigos antecedentes não são aplicáveis 'às servidões contínu a não apa rentes, nem às de contínu as, salvo fundando-se a p o se em
título provindo do proprietario do prédio serviente, ou
daqueles de quem é t e o houve.
Art. 4·91.º .8 h avido como nunca perturbado, nem e bulh ado da posse, o que n ela foi mantido ou re s tit~1 ído j nd icialmente.
Art. 492. º O mantido ou re tituído deve cer indemniza do
dos prejuízo é1ue t c' e p elo fac to da turba ção ou do e. bulho, nos termos declarados nos artigo eguint es .
Art. 493. 0 A rest ituição erá feit a no lug ar do es bulho
e à custa do esbulhador .
.Art. 494. 0 o possuidor de uoa fé não r e ponde pel as deteriorações ou perda da cou sa, não tendo da do cau a a is o.
Art. 495. º O possuidor de boa fé faz eus os fruto n aturais e indu triais que a cousa próduziu, e que fo ram ca lhidos até o dia em que ce ou a boa fé, e o frutos civis
correspoJJclentes á duração da me ma po se ele boa fé ; ma ,
se, ao tempo em que ce sara boa f é, se ach arem p en dent es
alguns fruto na turai. ou industriais, t er á o pos uiclor direito às despesas que tiver feito com e sa pr odução e, além
di so, a uma parte do produto l íq'uido propor cion a l ao tem po
da sua po se com relação ao ela colheita .
§ 1. 0 Os encargos erão elo m e mo modo r atea do entre
o cloi possui:dore .
§ 2.º O proprietário da cou a pode, querendo, conceder
ao possuidor ele boa .fé a fa cul da de ele concluir a cultura e
colheita dos frutos pendentes, como indem n ização ela parte
das despesas da_ cultura e do prod uto líquido que l he pertencia ; o possuidor de boa fé que por qualquer motivo não
quiser aceitar esta concessão p erderá o direito ele , er indemn izado doutro motlo .
. § 3.º Dizem-se frutos n:i:turais os que a cousa pro duz
. e pontâneamente; industriais o que produ z m edian te &
inclú tria elo homem; civis as rendas ou iuterêsses provenientes da mesma cou a .
§ 4. 0 Reputa-se ter cessado a boa f é, desde o momen to
em que os vícios da posse são juclicialmen te denun cia dos

•
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ao p o suidor, pela pÍ·opo ição da acÇ'ão, ott em que se prove
~erem sido conhecido do mesmo possu'idor.
§ 5 .0 O eshulha dor violento sempre se presume de má fé.
Art . 496 .0 O po uidor de má fé responde por perdas
e danos, excepto provando que não . procederam de culpa
ou n egligência sua, e r esponde tamhém por perdas e danos
acidentais, provando-se que ·estes não se teriam dado se
a cousa e tivesse n ª'- po. se do vencedor.
Art. 49 7. º O po ~s ui:dor de má fé é obrigado a restituir
os frutos que a cousa produziu, ou podia produzir durante
a r etenção .
Art. 498. º Tanto o poss túdor de boa :fé, como o de má
fé têm dir)lito a serem indemnizados das despesas que houverem feito para a conservaÇ'ãO ela cousa; mas só o possuidor de boa fé goza elo direito de retenção, _emquanto não
fôr pago.
§ l. º Na impor tância des ·a despesas será encontrado o
rendimento líqu ido dos frutos recebidos.
§ 2. º Abrangendo a restituição cousas diversas, só é admitida a retenção no que iocc; às que fo r am bemfeitorizadas. ·
Art. 499. º Tanto o possuid or <le boa fé, como o de ·má
fé t êm direito de levantar as bemfeitorias úteis que hajam
fe.i to na ousa, p odendo foz P.-lo sem detrimento dela.
§ l. º Dizem-8e bemfeitorias úteis aquelas que, não sendo
indi pensáveis para a con ervação da cousa, lhe a umentam
todavia o valor.
§ 2'. 0 Quando possa dar-se detrimento no levantamento
da. bemfeitoria s, satisfará o vencedor ao evicto, no momento ela entrega da cou sa, o valor delas; não o :fa zendo,
o evicto gozará do direit.o de retenção, se estiver possuído
de boa f é.
§ 3 .0 A possibili.d ade do detrimento será apreciada pelo
vencedor .
.
§ 4. 0 O valor das bemfeitorias será calculado pelo .cu sto
delas, se êst e não exceder o valor do benefício ao t empo
da entrega. No caso contrário, não poderá o evicto h aver
mais elo que êsse valor.
·
Art. 500. 0 O p o suidor de boa fé pode levantar as bemfeitorias voluptuárias que haja feito, n ão se dando detrim ento ela cousa ; no caso contrário, não pode levantá-las,
n em h aver o valor delas .
§ 1. 0 São bemfeitoria s voluptuárias aquelas que, sem aum entarem o valor da cou sa a qu e são aderentes, servem
só para recreio do .Possuidor.
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· § 2. 0 .A possibilidade do detrimento será apreciada por
louvados escolhi<los a aprazimento das partes.
_
.Art. 501. º As bernfeitorias compensam-se com a-s · deteriorações .
.Art. 502. 0 · O possajdor de má fé perde, em benefício
<lo vencedor, as bem±"eitorias voluptuárias que :fez na cousa
evicta .
· Art. 503.~ Qs melhoramentos estranhos à intervenção do
evicto revertem em proveito do vencedor .
.Art. 504.0 A ~cção de manutenção e a restituição de
posse podem ssr intentadas. pelo' perturbado ou esbulbado,
·ou pelos seus herdeiros_ ou representantes ; a primeira só
contra o perturbador, salvo a acção de perdas e danos contra os seus herdeiros ou representantes ; a segunda não só
contra o esbulhador, mas também contra os seus' herdeiro&
e representantes, ou contra terceiro, para quem aquele h aja
transferido a e.ousa por qualquer título.
§ único. A acção de manutenção prescreve por um ano,
contado desde o facto da turbação; a acção de restituição
prescreve pelo mesmo tempo, contado desde o facto do esbulho, ou de ter notícia dêle o interessado, no caso de haver . sido praticado clandestinamente.
CAP!TULO II
Da prescrição
SECÇÃO l

Da presvrição eoí geral
A.rt . 505. 0 Pelo facto da· posse adquirem-se cousas e diTeitos, assim como se extinguem obrigações p elo facto de
não ser exigido o seu cumprimento. A lei determina as
condições e o lapso de tempo que são necessários, tanto
11ara uma como para outra cousa . Chama-se ·a isto prescri \ão .
§ único. A aquisição de cousas ou direitos pela posse diz-se
prescrição positiva ; a desoneração de obrigações pela não
exigência do seu cumprimento diz-se prescrição negativa.
A.rt. 506.º Podem ser objecto de prescrição todas as cousas, direitos e obrigações que estão em comércio, e que não
forem exceptuados por lei.

84
Art. 507.º A prescrição aprovei ta a todos os que po<lem
adquirir, e até aos incapazes, sendo negativa.
§ único. No caso de prescri ção positiva, os incapazes
podem adquirir pelas pessoas que legalmente os represen-

tam .
Art. 508 .º Não é permitido renunciar antecipadamente ao
direito de adquirir ou de se desonerar pela prescrição ; pode,
porém, renunciar-se ao direito adq uiTic1o. por meio dela.
Art. 509.º Os credores, e todos os que tiverem legítimo
interêsse em que a prescrição se torne efectiva, podem fazê-la valer , ainda que o devedo1· ou o proprietário hajam
renunciado ao direito adquirido por meio dela.
Art. 510.º Quem possui em nome de ôutrem não pode
adquirir por prescrição a cousa possuída, excepto achando-se invertido o título de posse, quer pelo facto de terceiro, quer por oposiç,ão feita p elo possu'idor ao direito daquele em cuj o nome possuía, .e não rep elida por êste; mas,
em tal caso, a prescrição começará a correr desde a dita
inversão de título.
§ único. Diz-se invertido o título que é substituído por
outi•o çapaz de transferir a posse ou domínio.
·
Art . 511. º A prescrição adquirida por um coposs1údor
com relação ao objecto principal da posse, e aos actos ex tensivos dest a, aproveita aos outros .
Art . 512. º Da mesma forma aproveita aos outros a prescrição adquirida por um coproprietário, com relação aos
actos extensivos da propriecla<le.
Art. 513·.º A prescrição adquirida por um coclevedor solidário aproveita aos outros, excepto àq.ueles a resp eito elos
quais n ão se i:lerem todas as condições necessárias par a a
prescrição. Dêstes, porém, o credor tam somente pode exigir a prestação da obrigação, com exclusão ela p arte' que
caberia ao devedor desonerado pela prescrição, se a dívida
fôsse rateada.
§ único. A prescrição adquirid·a pelo devedor principal
aproveita sempre aos fiadores.
·
Art. 514. º A prescrição, como meio de defesa, só pode
ser alegada por via de excepção, nos termos do Código de
Froce s.~ o .

Art. 515. 0 Os juízes não podem suprir, de. ofício, a prescrição, não sendo esta invocada pelas partes.
Art. 516 .º O Estado, as câmaras municipais, e quaisquer
estabelecimentos ·públicos ou 'pe.;;soas morais, são considerados como particulares, relativamente à pre crição dos
bens e direitos suseeptíveis ele domínio· privado.
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SECÇÃO H

Da prescrição positiva
SUB-SECÇÃO I

Da prescrição das cousas imóveis e dos direitos
imobiliários
'

Art. 511.º A po e para o efeito da prescri\·ão deve "er:
l. º Titul ada;
2.º De boa fé;
3.º Pacífica;
4 .º Contínua ;
5. 0 Pública.
§ único. A -disposição dê te artigo não tem excepção que
não seja expressa na l ei.
Art. 518.º É posse titulad a a que se :funda em ju to tít ulo ; e di~ - se h1 to título qualquer modo legítimo ele adquirir, independentemente do lireito elo transmitente.
Art. 519. 0 O título não se presume: a ua existência deve
·
ser provada por aquele que o invoca.
Art. 520.º A boa fé só - é nece sária no momento da
aquisição.
Art. 521.º Po se pacifica é a que se adquire sem violência .
Art . 522.º Pos e contínua é a que não tem sido interrompida, na conformidade dos ar tigos 552. º e seguintes.
Art. 523. º Po se pública diz-se aquela que foi devidamente registada, ou tem sido exercida de modo que pode
ser conhecida pelos intere.ssados.
Art. 524. 0 A mera posse só pode er registada à vista
de sentença pas ada em julgado, com a udiência do Minis. tério Públic·l, e dos interessado incerto citados por éditos,
donde conste que o possui:clor tem possuído pacífica, pública
e continuadamente por tempo de cinco anos.
Art. 525 .º O reg-i~to da mera posse pode ser fe i to provioriamente, quando fôr requerida a justificação, sendo convertido em definitivo pelo averbamento da sentença, cujos
efeitos se retrotrai:rão à data de registo provisór io.
Art. 526. 0 Os imóvei e os direitos imobiliários podem
ser prescritos :
1.º No caso do registo de mera posse, por tempo de cinco
anos ;
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2. 0 No caso do registo do título de aqu1s1çao, por ·tempo
de dez anos, contados em ambos os casos desde a data do
registo .
.
Art. 527.º Tanto num como noutro dos dois casos especificados no artigo antecedente, se a posse tiver durado por
dez anos ou mais, além dos prazos estabelecidos no mesmo
artigo, dar-se há a prese"rição, sem que possa alegar-se a
má fé ou a falta· de título, salvo o que fica dispo to no
artigo 510.º
.
Art. 528.º Os imóveis ou direitos im obiliários, :faltando-lhes o registo da pos e, ou do título dà aquisição, só podem
ser prescritos pela posse de quinze anos.
Art. 529.º Quando, porém, a posse dos imóveis ou direitos imobiliários, mencionados no artigo antecedente, tiver
durado pelo tempo de trinta anos, dar-se há a prescrição,
sem que possa alegar-se a má fé ou a falta de título, salvo
o que fica disposto no artigo. 510.º
Art. 530.º As disposições dos artigos antecedentes, com
relação à prescrição dos direitos imobiliários, só podem ter
execução nós casos em que a lei expressamente o declarar.
Art. 531.º Os direitoa que, por sua natureza, se exercem
raramente podem ser prescritos p ela forma e no prazo designado para a prescrição, provando- ~e que durante êsse
tempo foram exercidos, sem oposição, todas as vezes que
foi necessário para o gózo normal e completo daquilo para
que, conforme a sua natureza ou índole, a cousa prestava .
SUB-SECÇÃO II

Da prescrição das cousas móveis

Art. 532.º As cousas móveis podem ser prescritas pela
posse de três anos, sendo contínua, pacífica e acompanhada
de ju to título e boa fé, ou pela de dez, independentemente
da boa fé e just.o título .
§ único. O justo título e a boa fé sempre se presumem .
Art. 533.º Se a cousa móvel foi perdida por seu dono, ou
obtida por algum crime ou delito, e passar a terceiro de boa
fé, só prescreve a favor dêste passados seis anos.
Art. 534. º O que exige a cousa,. no prazo eni que o pode
fazer, daquele que' a comprou em mercarlo ou pra ça pública.
ou a mercador que negoceia em cousa do mesmo género 011
semelhantes, é obrigado a pagá-la ao terceiro de boa fé
pelo preço que êste houver dado por ela, sa lvo o regres o
contra o autor do furto ou da violência , ou contra o
achador .
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SECÇiO llI
Da prescri ção 11egativa
Art. 535. º Aquele que se achar constituído para com outrem na obrigação de prestar, ou fazer a}guma cous a, pode
livrar-se dessa obrigação, se não tiver sido exigida por espaço .de vinte anos, e o devedor se áchar em boa fé, quan?o
find ar o tempo da prescrição ; ou por trinta anos, sein distinção de boa ou má fé, salvo nos ca os em que a lei estabelecer prescrições especiais.
§ único. A boa fé, na pre crição negativa, consiste na
.ignorância da obrigação. J<~sta ignorância não e presume
nos que origiL àriamente contra íram a obriga ção.
Art. 536. 0 ·O tempo desta p:rescrição conta-se deRde o mom ento em que a obrigação, se tornou exigível , salvo e outra data fôr especialmente a sina da na l ei ao comêço do
prazo.
Art. 537.0 Não são prescritíveis as obrigações que correspondem a direitos inalienáveis, ou que não estão sujeitas
a limitação de tempo.
Art. 538. 0 Prescrevem p elo l apso de seis meses:
1. º As dívidas de estalagens, hospedarias , casas de pasto,
açougues, ou quaisquer loj as de mercearia ou de bebidas, procedendo de gasalhado, de alimentos ou de bebidas
fia das ;
2.º Os vencimentos dos trabalhadores e de quaisquer oficiais mecânicos que trabalhem de jorna l ;
3. 0 As sol dadas dos criados que servem por mês.
Art. 539. 0 Pre ~c revem por lapso de um ano:
1. 0 A retribuição dos professores e mestres particulares
de quaisquer artes ou sciências que ensinem por mês ;
2. º A retribui:ção dos médicos e cirnrgiões por suas visitas ou operações ;
3. 0 Os emolumentos dos fun cionários públicos;
4.º ·As dívidas dos mercadores de retalho, p elos objectos
vendidos a pes oas que nã;i forem mercadores ;
5.º As sol.dadas dos cria dos que servem por ano;
6.° . A obi:1gação de r eparação civil por injúria verbal,
ou por escrito, ou de qualquer dano. feito por animal, ou
por pessoa por quem o devedor sej a responsável;
7.º A obrigação de reparar o dano por simples quebra
de postur as muni cipa is.
· § l .° A presc!ição das visitas do médicos e cirurgiões,
seguidas e relativas à mesma pessoa e molé, t ia , corre desde
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o dia da última visita, e a prescrição das visitas avulsas
de de o dia em que cada uma é feita.
§ 2 .º A pr.escrição dos emohu:nentos dos funcionários públicos corre desde a senten ça ou decisão final, ou desde
o acto r e p ectivo, sendo avulso.
§ 3. º A prescrição das soldadas elos criados que servem
por ano corre desde o dia em que o criado sai da casa do
amo.
Art . 540.0 Prescrevem por lapso de dois anos as retfibui:ções dos advogados, os salá rios dos procuradores judiciais e os a diantamento. feitos por estes . •
§ único. Esta pre crição começa a correr, contr a os
advogado e procuradores, desde o dia em que cessa a _pro·cu ração .
·
Art . 541.º Prescr evem pelo lapso ele três anos:
1. º A · retri bui:ções elos mestres e professores particulare , ele qualquer a rte ou sciên cia, que ensinem por aj uste
anual ;
·
2 .º Os ord enados ou outras retribui:ções anuai , pela preslação de q.u ai quer serviços, salvo os casos em qu e houver
pre. crição especial.
· ·
Art. 542. º Aquele a quem fôr oposta al guma das prescrições· mencionadas ne~tes ar tigos p oderá requerer que a
pes oa a que opõe declare, sob jurame:qto, se a dívida foi
ou não paga, e ·neste caso se julgue conforme o juramento,
em qu e êste possa ser referido.
Art. 543 .º Prescrevem por lapso de cinco anos :
l.º As pensõe8 enfitêuticas, sub-enfitêuticas ou cen~íticas,
rendas, aluguereE, juros e quaisqu er prestações vencidas,
que e costumam pagar em certos e determinados tempos ;
2 .º As p en ões alimentícias vencidas;
3.º A obrigação de rep arar os prej uízo§ r esultantes de delitos correccionais, ou de pagar quaisquer multas judiciais.
Art. 544. ° Contra as prescr içõ es mencionadas nos artigo 538. º e . eguinte não ·p ode ser oposta a· má fé , tendo
decorrido os prazo marcados n esses artigos e mais um
tên;o dos mesmos prazo . .
Art. 54.5 .º Nas obrigações com juro ou rnnda o tempo da
pre.·criçâo do capita l começa a correr desde o dia do ultimo
p agamento.
Art . . 5+6. A prescrição da obrigação ele dar contas começa a correr de de o dia em que os obrigados ces ·am a
füa ger f\ncia ; e · a prescrição do resultado líquido dessas
contas desde o dia da liquid ação por consen so ou por senten ça passada em julgado.
0

..

'
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Art. 547.º O disposto nesta secção deve entender-se sem
prejuízo de qúaiaquer ou tras prescrições especiais estabelecidas por lei.
SECÇÃO IV

Di sposições rela tivas a am bas as prescrições
SUB-SECÇÃO I

Da suspensão da prescrição

Art. 548.º A prescn çao pode começar, e correr, contra
toda e qualquer pessoa, salvas as eguintes r e trições.
Art. 549.º .A prescrição não pode começar, nem correr,
contra os menores ou dementes, emquanto não tiverem quem'
os represente ou administre seus bens.
'
Art. 550.º A prescrição só corre contra os menores nos
termos seguintes:
§ 1. 0 .A prescri ção positiva não se completa antes de
passar um ano depois de findo o impedimento da menoridade.
§ 2. 0 4 prescrição negativa não se completa, excepto
nos casos dos artigos 538. 0 , 539 . 0 , 540. º, 541. 0 e 543. º, antes de passar um ano depois de findo • o impedimento da
menoridade.
§ 3.º O dispo to nos parágrafos antecedentes é aplicável
aos dementes, com a diferença de que se haverá por U!rminado o impedimento, para o efeito da prescrição, passados
três anos, depois de decorrido o prazo ordinário dela , se o
impedimento não tiver cessado antes .
Art. 551. 0 A prescrição· não pode começar nem correr :
1. 0 Entre casados ;
2. º Entre tutela do& e administrados, e seus tutores e administradores, emquant.o a tutela e a administraç:ão duram ;
nem subsistindo o pátrio poder, nos casos em que a acção
d.o menor reverte contra seus pais ;
3. 0 Entre t erceiro e mulher casa.da: l. º, relativamente
aos bens dota is, se a pr-escrição não tiver começado a cor·rer antes do matrimónio; 2.º, emquanto aos bens imóveis
do casal, alienados pelo ma.rido sem consentimento da mulher, mas só na parte que tocar a esta nos ditos bens ;
3.0 , nos casos em que a acção da mulher contra terceiro
reverter contra o marid'O ;
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4.° Contra aqueles que 1<e acham ausentes do remo em
serviço da nação ;
5. º Con tra os militares em ser viço activo no tempo deguerra, tanto :fora como dentro do reino, excepto nos casos mencionados nos artigos 538. º, 539. 0 , 540.º, 541. 0 e-

543 .º;
- 6. º Entre a heran ça e o herdeiro, a benefício .de inventário que se acha na pos e efectiva da mesma herança~
emqu anto o dito inventário não se concluir.
SU ll- S E ~AO II

Da interrupção da prescrição

.A.rt. 552. º .A. prescrição ·interrompe-se :
1. º Se o possuidor fôr privado, por espaço · de um ano p
da posse da cousa ou do direito ;
2.º Por citação judicial feita ao po uidor ou' devedor,
alvo e o autor desi tir da acção intentada, ou se o réu
fôr absolvido da instância ou se a instância estiver perempta;
3.º Por arresto, cita ção para conciliação, ou protestojudicial, contando-se desde o dia ·em que ocorrerem, se
dentro de um mês, contado desde o auto ou têrmo respec-tivo, o autor propuser a acção no juízo contencioso;
4.º P elo reconhecimento expresso, quer seja de palavra,
quer por escrito, do direito da p essoa a quem a prescrição
pode prejudicar, ou por factos de que se deduza necessàriamente t al reconhecimento _
.A.rt. 553. 0 Se a citação mencionada no artigo precedentefôr anul ada por incompetência do juízo ou por vício deforma, não deixará de produzir o eu efeito, se a nulidade für san ada competentemente dentro de um mês, contado desde o dia em que o defeito fôr legalmente reco"'nheci<lo .
.A.rt. 554.º As causas que interi:ompem a prescrição em
relação a um dos devedores solidários interrompem-na a
respeito dos outros codevedores _
. § único. Mas se o credor, consentindo na divisão da
dívida com relação a um dos devedores solid ários, exigir
dêle só a parte que lhe toca, não se haverá a prescrição
por interrompida em rela1:ão aos outros codevedore .
Art . 555. 0 O disposto no artigo antecedente é aplicável
aos herdeiros do devedor , quer êle fôsse solidário, qu er
não.
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Art. 556. 0 A -interrup ção da _prescrição contra o devedor
principal tem iguais efeitos contra o seu fiador.
Art. 557.º P ara que a prescrição de qualquer obrigação
se interrompa, em relação a todos os devedores não solidários, é necessário o reconhecimento ou citação de todos
êles.
Art. 558. º A interrupção da pr..scrição, em favor dalgUJll
dos credores solidário , aproveita igualmente a todos.
Art. 559. º O efeito da interrupção é inutilizar para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente.
SUB- SECJÇÃO lll

Da contagem do ·tempo para o efeito da prescrição

Art. 560. º O tempo da prescrição conta-se por anos, m&ses e dias, e não de momento a momento, excepto nos casos
em que a lei expressamente o determinar.
§ l.º O ano• regula-se pelo calPndário Gregoriano.
§ 2. 0 O mês é sempre computado em trinta dias.
Art. 561.º Qu.a ndo a prescrição se conta por dias, entenae-se que estes dias são de vinte e quatro horas, com&çando-se a contar da primeira hora depois da meia noite .
.A.rt. 562.º O dia em que começa a correr a prescrição
conta- e por inteiro, ainda que não seja completo, mas o
dia em que a prescrição finda deve er completo.
Art . 563 .0 Sendo feriado o último dia da prescrição, esta
só se considera finda no primeiro di a seguinte não feriado .
SUB- S lêCÇÃO IV

Disposições transitórias

Art. 564.º As prescrições que tiverem começado a correr
antes da promulgação dêste Código serão reguladas pela s
leis anteriores com as seguintes modificações.
Art: 565. 0 Não se dá prescrição, quando o direito começado a pre c:-ever se declarou imprescritível.
· .A.rt. 566. 0 Se, para se completarem, as prescrições anteriores à promulgação dê te Código exigirem re pectivamente
prazo maior do que o assinado nele, completar-se hão em
conformidade das su as disposiçõPs.
§ único. Se as pre crições começadas exigirem menos
tempo, nunca poderão concluir-se, sem que p elo menos decorra o prazo de trê meses, contados desde a promulgação do me mo Código .
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TÍTULO V
Do trabalho
CAP!TULO I
Dis p os ~ ções

gerais

Art. 567 .º E: lícito a todos aplicar o seu trabalho e indústria à · produção, à hansformação, e ao comércio de
uai squer obj ectos .
§ único. E ste direito só pode ser limitado por lei expressa
O'll pel os r eg ulamentos administrativo autorizados por lei.
Art. 568 .º Mas se qualquer, no exercício do seu direito
cTe trabalho e indústria, lesar os direitos doutrem, será
responsável, na c.o nformidade das l eis, pelos danos que
cau sar.
.
Art . 569 .º O produto ou o valor do trabalho e indústria
lícitos de qua lquer pessoa é propriedade su a, e rege-se pelas l eis relativas à propriedade em g e•ral, não havendo excepção expressa em contrário.

C.A.P!TULO II
Do trabalho literário e artístico
SE CÇÃO I

Do trabalho lil erário em geral
Art. 570.º E lícito a toqos publicar pela imprensa, litog rafia, arte scénica ou outra arte semelhante, qualquer trabalho li terário seu, independentemente de censura pré•ia ,
de cau ção ou dalguma r estrição mais, que directa ou indinect.amente embarace o livre exercício dêste direito, sem
:P,rejuízo da responsabilidade a que ficam sujeitos, em conformidade d::t lei .
§ único. O disposto n este artigo é aplicável ao direito
de t rad ução.
,
Art. 571.º E p ermitido a to cl os puhlicar as leis e regulamentos, e quaisquer outros actos públicos oficiais, confor-
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mando-se pontualmente com a edição au têntica, se êss~
actos já tiverem sido publicados pelo Govêruo.
Art. 572.º São compreendidos n a disposição do artigo
antecedente ·os discur sos feitos nas câmaras l egislativas,
ou quaisquer outro · pro.feridos oficialmente. A colecç.ofo,
porém, dbs dis'c ursos, ou dum.a porção de discursos, ele certo
e determinado orador, só pode ser .feita por êle, ou com
licença ·ua.
·
Art. 5 73. º As prelecçôes dos mestres e professores públicos, e o sermões, não podem ser reproduzido · por outrem que 11ão seja o seu autor, senão em form,a de extractos, nunca iutegrahneute, salvo com permissão sua.
Art. 574.º A obra manuscrita é propriedade do seu
autor, e não pode em nenhum caso · ser publicada sem
consentimento dêste.
Art . 5i5. º As cartas missivas não podem ser publicada
sem · permissão de seus autores, ou de quem ~s -representa,
excepto e fôr para ajuu'tar a :ügum processo.
Art. 576.º O autor português dum escrito publicado pela
imprensa, l itografia, ou por qualquer outro modo semelhante
em território português, goza durante a sua vida da propriedade, e do. direito exclusivo ele reprodnzi.r e negociar
a ua obra .
·
- · ·
·
§ l.º Os autores de quai squer. escritos têm; todavia, o direito de citar-se reciprocamente, e· de copiar os artigos, ou
passage.n s, que fizerem a bem do seu propósito, contante
que indiquem o autor, o livro ou periódico a que as citações ou ·os artigos· pertencem.
.
§ 2. 0 Os artigos inseridos primitivamente nos periódicos,
ou como parte dalguma obra ou .colecção, podem ser impressos por seus autores, não havendo estipulação em contrário.
Art. 577.º Nos direitos de autor, a que se re.fere o artig~
antecedente, compreende-s·e também o direito de tradução.
Mas, se o autor fôr eRtrangeiro, não gozará em Portugal
dêste direito além de dez anos, coutados desde a publicação
da sua obra, e u ma vez que o uso . dêl e comece antes de
findo o terceiro ano da dita publicação.
§ l.º No caso de cesRão, todos os direitos do autor se
transmitem ao tradutor, salvo estipulação em contrário.
§ 2.º O tradutor, quer seja português, quer estrangeiro,
de obra que tenha caído no domínio públ ico goza durante
t~·inta anos do direito ex clusivo de reproduzir a sua tradu ção, salva a qualquer outro indivíduo a facul dade ele
traduzir de- novo a mesm.a obra.

94
Art . 578. 0 E equiparado aos autores portugueses o es-0ritor estrangeiro, em cujo país o autor português fôr equip ar ado aos nacionais.
Art. 579. 0 Depois da morte de qualquer autor, conservam
<>S seus h erdeiros, cessionários ou representantes, o direito
de propriedade de que trata o artigo 576. 0 por espaço
de cinqüeúta anos .
.
.
Art. 580 .º O E stado ou quaisquer estabelecimentos públicos qu e fizerem publicar por sua conta alguma obra literária gozarão do sobredito direito por espaço de cinqüenta
anos, contados desde a publicação do vo lume ou :fascículo
que completar a obra .
§ único. Se esta consistir em col~çãó de escritos ou memórias sôbre diversos assuntos, os cinquenta anos serão
contados desde a publicação de cada volume.
Art . 581.º Quando uma obra tiver mais de um autor,
-e cada um dêstes colaborar nela sob as mesmas condições,
e em seu próprio nome, permanecerá a propriedade da obra
nas pessoas de todos os seus coautores, e o primeiro período da dúação desta propriedade se estenderá até a morte
do último colaborador que sobreviver aos outros, quinhoando, porém, êste os proventos da dita propriedade com os
herdeiros dos colaboradores falecidos, e o segundo p eríodo
·Começará quando falecer ;i,quele últ imo colaborador .
§ único . Se a obra colectiva em cuja composição estiver
empenh ado mais de um escritor fôr empreendida, redigida
e publicada por uma única pessoa e em nome destat.. só por
morte dela começará a contar-se o segundo período, a que
ê te artigo se r efere.
Art. 582. 0 ô que fica determiuado nos artigos antecedente , com relação aos autores, é aplicável aos editores para
quem aqu eles hom-erem transferido a propriedade das suas
obras, em h armonia com os respectivos contratos .
§ único. Neste caso, porém, o período a que se r efere o
ar tigo 579.º contar-se há desde a morte. do autor.
Art. 583.º As disposições que r egem as obras publicadas
com o nome do autor são aplicáveis tan to às obras an ónimas como às pseud ónimas, logo que se reconheça e prove a
existência do autor ou a dos seus h erdeiros e representantes.
Art. 584. 0 O aumento dado p elo artigo 579. º à duração
da propriedade literária dep~ is da morte do autor, duração
que"~ra menor na legislação anterior ao presente Código,
reverte em benefício dos h erdeiros do mesmo autor, embora
tenha sido tra nsferida p ara outrem , · em todo ou em parte,
a propriedade literária dos seus escritos.
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Art. 585. 0 O editor da obra p ó~tuma de au tor certo goza
<los direito de autor, por ·tempo de cinqüenta anos, conta<los de de a publicação da obra.
Art. 586 .º O editor de qualquer obra inédita, cujo proprietário não é já conhecido, nem venha a reconhecer-se
legalmente, goza dos direitos de autor por espaço de trinta
.anos, contados de de a completa publicação da obra .
Art. 587.º É permitida a expropriação de qualquer
.obrl:J. j á publicada, cuj a edição esteja esgotada, e que o
.autor ou seus herdeiros não queiram reimprimir, quando
.a referida obra não tenha caído ainda no domínio público.
§ único. Só o E tado pode expropria!· um escrito, pre.cedendo l ei que autorize a expropriação, indemnizando
previamente o autor , e conformando-se em tudo o mais
com os princípios gerais da expropriação por utilidade pública.
·
Art: 588.º O editor de uma obra, quer inédita, quer impressa, mas ainda não caída no domínio público , não pode
.alterar-lhe, ou modificar-lhe o texto, durante a vida do
a utor ou dos seus h erdeiros ; e deve conservar o título da
-obra que o autor lhe deu, e o npme dêste, salvo estipulação em contrário.
Art . 589.º O editor que contratou a publicação duma
obra é obrigado, na falta de estipulação em contrário, a
começar a publica ção dentro de um ano, contado desde
a data do contrato, e a prossegui-la regularmente, _sob
]Jena de pagar p erdas e danos à pessoa com quem coniratou.
§ único. O editor que contratou edições su cessivas . <).e
uma obra não pode interromper a publicação delas, excepto
quando provar que há obstáculo insuperável à extracção
<la obra. ·
Art. 590.º A propriedade literária é considerada, e re-g ida, como qu alquer outra propriedade móvel, com as mo<lificações que, pela su a n atureza especial, a lei expressamente lhe impõe.
Art. 591. 0 Nos casos de herança jacente, não sucede o
"E8tado nas propriedades dos escritos, e todos poderão public.á -los e r eimprimi-los, sal vo o direito dos credores da
herança .
.A.rt. 592.º A proprieçlade lit.erária é imprescritível.
Art. 5!J3.º Não é reconhecida a propr iedade dos escritos
proi:bidos por l ei, e que por sentença forem mandados tirar
da circulação.
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S!<:CÇÃO II

Uos direitos dos autores dramáticos
ATt. 594.º Os a utores dramáticos gozam, além da propriedade literária de seus escritos, conforme o que fi ca
disposto na secção precedente, elos seguintes direitos.
Art. 595 .0 Nenhuma obra dramática "pode ser r epresentada em teatrn público , em que se pagu e entrada , sem conSE'ntimen to , por escrito, elo autor ou elo seu s h erdeiros,
cessionários ou repreRen tariJes, n a forma seguinte:
§ l. º Se a .o bra está imprel'sa, ê te consentimento só é
11ece sáTio sendo o a utor :foJecido, durante o tempo em que
os seus h e1cleiros, r:essionários ou r epresentantes tiverem
a proprieda de dela .
.
§ 2. º Se a obrn é p ó t urua, não pode ser representada
sem con sentimento de qu alquer h m·deiro, ou ou t r a pe oa
a quem pertença a propried ade do manuscrito.
§ 3. 0 A autorização p ara representar uma obra dramática
pode ser ilimi~ada ou restrita a certo prazo, a certa terra
ou t erras , ou a certo número de teatros.
Art. 596. º Quando, sendo restrita a autorização, a obra..
dramática fôr levada à scena em teatro não autorizado, re!erterá em benefício da quele ou daqueles cuja licença é
para isso necessária o produto líquido da récita ou récitas.
Art. 597 .<>' A p arte que pertence aos autoi;es no produto
das récita não pode ser penhorada pelos credores de qualquer empi·êsa de teatro .
Art. 598. 0 O a utor dramático que contratou a r epresent ação da s ua obra goza dos seguintes direitos, se os não
tiver r enunciado expre sarnente:
l. 0 D e fazeT n a su a obra as alterações e emendas que entender erem neces árias, contanto que, sem consentimento
do empresário, não altere alguma. parte essencial del a.;
2 .º De exigir que a obra, ·sendo manus.crita, não seja
comunicada a. p essoas estranh as ao teatro .
Art. 599.º O autor que contTatar com qualquer emprê a
a representação da sua obra não pode ·na mesma localidade
cedê-la, nem alguma imita ção dela, a outra emprêsa, emquanto durar o contrato.
ATt. 600. º Se a peça não .tôr r epresentada no tempo a justa do, ou não havendo sôbre isso expr esso acôrclo, dentro de
um ano, pode o autor r etirar livremente a su a obra .
Art. 601.º Todas a questões que se suscitarem entre os
autores e os empresário serão resolvida s río fôro civil.
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SECÇÃO III
()a

propriedaJe artística

Art. 602.º O autor de qualqu er obra de música, desenho,
pintura, escultura ou gravura tem o direito exclusivo de
fazer r eproduzir a sua obra pela gravura, litografia, moldaO'em, ou por qualquer outro modo, em conformidade do que
fica estabelebdo para a propriedade literária.
§ único. As disposições a favor dos autores dramáticos,
contidas na ser.ção antecedente, são inteiramente aplicáveis
aos autores de obras músicas, pelo que respeita à sua execução nos teatros, ou em outros quaisquer lugares, onde o
público seja admitido por dinheiro.
SECÇÃO IV

Dalguma s obrigações com uns aos autores de obras literárias,
dramáti cas e ar1 ístieas
Art. 603.º P ara haver de gozar do benefício concedido
neste capítulo, o autor ou proprietário ue qualquer obra reproduzida pela tipografia, litografia, gravura, moldagem,
ou por q:µalquer outro modo, é obrigado a conformar-se com
as disposições seguintes.
Art . 604.º Antes de se verificar a publicação de qualquer
obra literária pela distribuição dos exemplares dela, dois
dê tes serão depositados na Biblioteca Pública de Lisboa,
passando o bibliotecário recibo da entrega, que será averbada no livro de registo estabelecido p ara êsse fim, sem que
por i so se pague emolumento algun~.
'
§ 1. 0, Se a obra fôr dramática ou mlÍ.sica, ou se versar sôbre literatura dramática ou sôbre a arte música, a entrega
dos exemplares e o registo serão feitos no Conservat ório
R eal de Lisboa, pela forma sobredita.
§ 2.º Se a obra fô r de litografia, gravura ou moldagem,
ou versar sôbre alguma destas artes, a entrega e o registo
erão :feitos, pela mesma forma, na Academia de Belas Artes
de Lisboa. Neste caso, porém, o autor poderá substituir o
depósito dos dois exemplares pelo dos desenhos originais.
Art. 605.º A Biblioteca Pública de Lisboa e os outros
e tabelecimentos nomeados no artigo precedente são obrigados a publicar mensalmente na Fôlha Oficial os seus respecti>os registos.
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Art. 606. º As certidões extraída do r egistos m encio;rndos nesta secção fazem presumir a propriedade da obi'a com
os efeitos que dessa propriedade derivam, salvo pro-va m
contrário .
Sl':CÇÃO V

Da rcsponsallili<lade dos co1Jlr~faclo re · ou usurpadores
da propricilade lilcrú ria ou arlislica
Art . 07 .º Os que l esam os direitos reconhecidos e mantidos neste capítulo respondem, nos termos seguintes, pela ,
usm·pações literárias ou artísticas que perpetrarem .
- Art. 008. º Quem publicar um a obra inédita, ou reproduzir obra em via de publicação ou j á publicada, pertencente
a outrem, §em sua ::rntoriza ção ou consentimento, perderá,
em benefício do autor ou proprietário da obra, todos os
exemplares da reprodução fraudul enta que lhe :forem
apreendidos, e p aga r-lhe h á, além disso, o valor de toda
a edição, menos o dito exemplares, pelo preço por que
os exemplares l eg ais estiverem à venda, ou em que :forem
avaliado .
§ único. :Não sern do conh ecido o número de exemplares
impressos :fraudul entamente, e di tribuído , pagaí'á o contrafactor o valor ele mil exempl ares, além dos apreendidos.
Art. 609. 0 Quem vender ou expu ser à venda qualquer
obra :fraudulentamenj:e impressa, será solidàriamente responsável com o editor, n os termos declarados no artigo pTecedente; e se a. obra :fôr impressa :fora do reino, será o
vendedor r espon ável como se fôra editor.
- Art. 610. º Quem publicar qualquer manuscrito, no que se
compreendem cartas particulares, em permissão do autor, durante a sua viela ou a de seus herdeiros ou represent ::mtes, ser'á responsável por perdas e danos.
§ único. A disposição dêste artigo não obsta à :facul dade
concedida no artigo 575. 0 , r el ativamente às cartas particulares.
•
Art. 611. º O autor ou proprietário cuj a obl'a fôr r eproduzida :fraudulentamente pode, l ogo que tenha conhecimento
do :facto, requerer embargo nos exemplares reproduzido ,
sem prejuízo .da acção de perdas· e dano a que tenha direito, ainda que n enhuns exemplares sejam achados.
Art. 612.º O disposto' nesta secção, relat.ivamente à reparação civil, não obsta às acçõe criminais competente ,
que o autor ou proprietário poderá intentar contra o contrafactor ou u surpador .
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CAP ITULO III
Da propriedade dos iuveutos
SECÇ.\O I

Di spos i(ões gerais
.A.rt. 613 .º Aquele que inventa algum artefacto ou produto :material comerciável, aperfeiçoa e melhora algum
produto ou a rtefacto con hecido rla m ma u ahueza , ou
descobre alg um meio _mais fácil e menos di pendioso de
o obter, goza da propriedade do eu invento ou de cobrimento por tempo de quinze anos, nos termos declarados
neste capítulo.
§ único. Todo o inventor _que em país estrangeiro obteve
privilég io não pode obtê-lo no reino senão no termos dê te
código e pelo tempo qúe nesse paí :faltar ao invento p al'a
cair no domínio público .
.A.rt. 614.º Da propriedade elo invento leriva o direito
exclu sivo de produzir ou de :fabriçar os objectos que constituem o dito invento ou em que êste se manife ta .
.A.rt. 615.º Não são su sceptíveis de a utenticação os inventos ou de cobrimentos rehttivos a inclú trias ou .objectos
ilícitos .
.A.rt. 616.º A duração da propriedade exclu iva do invento
começa a contar-se desde a data da concessão elo privilégio.
Art. 617.0 A propriedade e::s:cl usiva é lim itada ao obj ecto
especificado e nunca poderá tornar-se extensiva a outros
com o pretexto de íntima relação ou conexã9 .
Art . 618.0 A expropriação dos inventos ó pode ser decr etada por lei, nos casos em que :fôr exigida por utilid ade
pública.
SE CÇÃO II

Das

a~ i çõ es · aos

in rcutos

.A.rt. 619.º O privil egiado ou eu representantes podem,
durante a exi tência do seu privilégio, ajuntar aos seus
inventos os m elhora.mentes e modifica çõe que entenderem.
Art. 620 .º O adicionador goza, pelo que toca aos melhoramentos adicionais, dos mesmos direitos que lhe confere,
o privilégio principal, mas só pelo tempo que êste durar.
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Art . 621.º O adicionador pode, contudo, requerer novo
privilég to p elos m elhoramentos, suj eitando-se às disposi,
ções qu e regu lam o pri vilégio pr incip al.
Art. 622.º A con cessão de privilégio de melhoramento
não po de s~r fe ita, duran te o primeiro a no do privilég io
concedi<lo ao invento correlativo, senão àquele que obteve
êsse privilégio.
Art. . 623 .º O ter ceir o qu e pr etender semelhan te privilégio, poderá, autes do fon <lo ano, entregar o seu requ erimento, encerr ado e lacr ado, na. r epartição compet ente e aí
se tomará nota da dita en trega.
§ único. O depósito mencionado neste ar tigo serve pa ra
conferir ao depositant e preferên cia contra qualquer ou t ro
qu e posteriorm ente se a presente, a não ser o privilegiado,
que em todo o caso é pref erido, conta nto que requeira
cléntro elo mesmo ano .
Art. 624 .º O ter ceiro que r equ ere carta de melhor amento é h avido para a expedição do seu título como principal inventor.
Art. 625 .0 As leis e r egulamentos administr ativos compete autenticar e assegurar a propriedade exclu siva dos
ÍJn-entos .
SE CÇÃO I1I
Jl :i

transmi ssão da pro priedade do s inventos

Art.' 626. 0 A proprieclad" dos inven tos é r egida pelas leis
gerais que regulam a propriedade m óvel, salvas as seguin}es declarações .
Art. 627. º A cessão do privilégio, ou sej a por título gratuito ou por título oneroso, só pode ser .fei ta por escritura
pública .
Art. 628 .º Os cessionár ios de qualquer privilégio pn ncipal gozam do pr ivilégio adicional concedido ao autor
ou aos seu s representa ntes, e r eciprocamen te, nos casos
em que isso possa ocorrer, salvo h avendo estipulação em
contrário.
SECÇÍ\.O l V

Da 11uhlicação dos inve9tos
Art. 629 .º As descrições, desen h os, m odelos e especificar./ íes ex-i.gidos para a concessão da car ta serão mostrados
g-ratui tamente a todas as pessoas qu e o pretenderem, bem
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como lhes serão fa cilitadas qu aisqu r cop ias, paga ndo a ua
importância . P ertence ao Govêrn o fazer acêrca dis o os
regulamentos necessários.
Art. 630. º Findo CJ segundo ano do privilégio, publica r-se
hão os desenhos e de. cri ções integralmente ou por extr acto.
Art. 631 .º I ncumhe ao Govêrno declarar oficialmente os
inventos que têm caído no domínio público.
SECÇÃO V

Da nulid ade e perda do privilégio
Art. 632.º São n ul os os privilégios con cedidos nos caso
seguintes :
1. 0 Se os inventos ou descobrimen tos forem conhecidos
do públ ico, prática ou t eàricamente, por algu ma descrição
t.écnica divulgada em escritos nacion ais ou estr angeiros,
ou por outro qualquer modo ;
2 .º Havendo carta anteriorl]lente concedida sôbre o mesmo
obj ecto ;
3. 0 Se o inv~nto ou descobrimento fôr j ulgado prejudicial à segurança ou à saúde públicas: ou contrário às leis ;
4.º Se o título da do âo in vento abranger fra u dulentamente objecto diferente;
5.º Se a descrição ap resent a da n ão indicar t udo o que
é necessário para a execução do invento ou os verdadeiros
meios do inventor ;
6. Se o privilégio fôr obtido com preterição das forma lida de prescritas na lei ;
7. 0 Se o privilégio de aperfeiçoam ento, ou m elhoramento,
não consistir em causa que fac ilite o t r abalho e amplie
a sua utilid ade, mas simplesmente em m udan ça de forma
ou de proporções ou em m eros ornatos.
Art. 633.º Quem não der à execu ção o seu invento dentro
de dois anos, contados desde o dia da assinatura do privil égio, ou cessar de se ap rovei ta r dêste por doi anos consecut ivos, excepto justificando l egítimo imp ed imento, perderá
o dito privilégio.
0

SECÇIO YI

Das acções de oalida1le e rcsci ão do pri vilégio
Art . 634. º Tanto o Ministério Público, como as pessoas
qu e tiver em interêsse directo n a r escisão do privilégio, po-
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dem intentar as acções competentes. Sendo a acção prop osta pelo Ministério Público, a parte interessada será -adm iti da a int rvir n ela como a"!>'s istente, ao passo que o Min istério Pú bl ico deverá sempr e intervir nas acções que as
partes inter essadas propu~erem.
Ar t . 635 .º A acção de •nulidad e, no caso do n.º 2. 0 do
artigo 632 .º, prescreve p elo lapso de um ano sem oposi ção
dos intere a dos ; n os mo..is ca o , dura em ciuanto subsiste
o exdusivo da mven ção .
S l~Cç .?,o \' ll

lla n sponsall ilidaue 1tos co nlrafat lores

Art . 636 .0 Quem, dul'ante o exclusivo da inven ção, lesa
o en artaclo no exercício do seu direito, r eproduzindo, sem
autorização dêl e, o ob j ecto da mesma inve-nção, ou vendendo, ocultàndo ou int r oduzin do, de propósito deliberado,
obra dessa espécie fabrica da fora do r eino, é responsável
pela reparação c1os dàn os causa dos, além de ficar sujeito
às cominações do Código Penal.
Art. 637 .0 Os encartados, ou os seu s repr e entantes, podem requ erer, em caso de su speita de contrafacção, arre-sto
no objectos contrafeitos ou no instrumentos que só possam servir para a sua fa bTicação, prestando previamente
caução .
§ único . N te caso, porém, .se o arr estante não propôs
a sua acção dentro C:e quinze dias, fica o arTesto n ulo de
direito e pode o arrestado demandar o arrestante ,p or perdas e danos .
·
Art . 638.° Se a acção por contrafacção fôr julgada a final
procedente, em acção quer criminal, qu er cível, serão os
obj ectos nrrestaclo adjudica<los ao qu eixoso, à cou ta da indemnização que lhe fôr devida ; mas, sendo a a dj u dicação
feita em acção crimin al, só poderá o qu eixoso pedir por
acção cível o quê lhe faltar para a sua inteira indemnização.
A.rt. 639.° O l esa do pela contrnfacção pode usar O lL de
acção crimina l ou imp lesmente de acção cível de perdas
e danos ; em qualquer elos casos será ouvido o Ministério
P úblico.
Art. 640. 0 O t ribun al que conhecer cr iminal mente da
contrafacção pronunci ará sôbr e as excep ções qu e o r éu
opuser, com o funrl amento de n ulidade ou el a p erda do
di reito elo autor .
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LI'í'llO II
Dos direitos que se adquire m po r facto e vontade própria
e doutrem conjuntamente

TITULO I
Do" contra.tos e obrigações em g eral
CAPl'l'ULO I
DispO $ições preliminares
Art. 641.º Contrato .é o acôrdo por que duas ou mais
pessoas transferem entre si algum direito ou se sujeitam
a alguma obrigação .
Art. 642.º O contrato é unilateral ou gratuito, bilateral ·
ou oneroso. É unilateral ou gratuito, quando uma parte
promete e a outra aceita ; é bilateral ou oneroso, quando as
partes transferem mi:ttuarnente alguns direitos e mutuamente os aceitam.
Art . 643. 0 Para o confa·ato ser válido devem dar-se nele
as seguintes condições :
l.º Capacidade dos contraentes; _
2.º Mútuo consenso;
3. º. Objecto possível.
CAPITULO II
Da capacidade dos contraentes
Art. 644. º São hábeis para contratar todas as pessoas
não exceptuadas pela lei.
Art. 645 .º Os contratos podem ser feitos p elos outorgantes pe soalmente ou po1· interposta pes.soa dev idamente
autorizada.
A.rt. 646.º Os contratos feitos em nome doutrem, sem a
devida autorização, prnduzem o ~eu efeito, sendo r§ttificados ·
antes que a outra parte se retrate.
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CAP !TULO III
' Do mútuo consenso
Art. 647 .º O consentimento dos estipulantes deve ser
claramente manifestado.
Art. G48. º A manifestação do consentimento pode ser feita
de palavra , por escrito, ou por factos donde êle necessàriamente se deduza.
Art . G49.º Logo que a proposta seja aceita, fica o contrato perfeito, excepto nos casos em que a lei exio-e
mais
0
alguma formalidade .
Art. 650 .º Se os estipulantes estiverem presentes, a aceitação será feita no mesmo acto da proposta, salvo se entre
si concordarem noutra cousa.
Art . 651.º Se os estipulantes não estiverem presentes, a
aceitação será ~eita dentro do prazo assinado pelo proponente.
Art . 652. 0 Na falta de prazo assinado, considerar-se há
como não aceita a proposta, se a outra parte não responder
dentro de oito dias, além do tempo necessário à id a e volta
regular do correio púhlico, ou, não havendo · correio, r1entro
do tempo que parecer razoável, conforme as distâncias, a
facilidade ou dificuldade das comunicações.
Art. 653 .º O proponente é o1rigado a manter a sua proposta emquanto não r eceber respo. ta da outra parte, nos
termo declarados no artigo precedente, aliás é responsável
pela perdas e danos que possam resultar da sua retratação .
Art . 654. 0 Quando a resposta envolver morl.ifica ção na
propo ta, considerar-. e h á esta modificação como nova pro•
posta.
Art. 655.º s ·e ao tempo da aceita ção tiver fa lecido o proponente, sem que o aceitante fôsse sabedor da sua morte,
serão os herdeiros do proponente obrigados a manter a proposta, nos termo do artigo 653 .0 , alvo se o contrário resultar da natureza da convenção .
·
Art. G56. º O consentimento prestado por êrro ou coacção
produz a nulidade do contrato no t ermos seguintes .
Art. 65 7. º O êrro do con sentimento pod e recair: '
l.º Sôbre a causa do contrato ;
2.º Sôbre o objecto ou as qualidades do objecto do contrato 1·
3. º Sôbre a pe oa com quem e contrata, ou em con lderação da qual se contrata.
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Art. 658. 0 O êrro sôbre a ca usa do éontrato poc.le ser de
direito ou de facto .
Art. 659. º O êrro de direito acêrca da causa produz nulidade, alvo no. casos em qu e a lei ordenar o cou trá.rio.
Art. 660. 0 Se o êrro acêr ca da causa fôr de fa cto , ó
produ zirá nulidade se o cantracnte enganado houver declarado expressamente que só em razão dessa causa contratara, e esta decl11ração tiver sido expressamente aceita pela
outra parte.
.
Art. 661.º O êrro sôbre o objecto elo contrato, ou sôbre
as qualida des do mesmo objecto, só produz nulidade havendo o enganado declarado, ou provando-se ·pelas circunstâncias elo mesmo contrato, ig ualmente conhecida s da outra
pari.e, que só por essa razão e não por outra contratara.
Art. 662.º Sendo relati v:i o êrro à pessoa com quem se
contrata, ob ervar-se há o que no artigo antecedente fica
disposto acêrca do objecto do contrato ; mas se o êrro disser respeito a pessoa que não figure no contrato, observar- e
há o que fica di ·posto no artigo 660.º
'
Art . 663.º O êrro que procede de dolo ou de má fé d"um
dos cont raentes, ou de terceiro, que' tenha interêsse directo
no contrato, produz nuli'dacle. ·
§ único . Entende-se por dolo nos contratos qualquer sugestão ou artifício que se empregue p a1~a induzir em êrro,
ou manter nele algum dos contraentes ; e p or má fé a
dissimulação do êrro do outro contraente, depoi. de conhecido .
Art. 664. 0 O êrro comum e geral não produz nulidade.
Art. 665. 0 O simp les êrro de cálculo aritmético ou de
escrita só dá direito à sua rectificação.
Art. 666. º .8 nulo o contrato, sendo o consentimento extorquido por coacção, ou esta provenha dalgum dos ·contraentes ou de !:erceiro. .
§ ú,nico . A coacção condiste no emprêgo da fôrça física,
ou de quaisquer m eios que produzam danos, ou fortes receios dêles, relativamente à p essoa, honra ou fazen cla do
<'ontraent e ou de terceiros.
Art. 667 .º As conRiderações vagas ou gerais que os contraentes fazem entre si sôbre os proveitos ou prejuízo~que
naturalmente possam r esul tar da cel ebração, ou n ão celebrl).ção elo contrato, não são- tomada em consideração na
quali ficai;-ão elo dolo ou da coacçã . ·
- Art . 668. 0 De futuro não será líJito renunciar pre• iamente i"t nulidade proven iente elo dolo ou ela coacção .

lOG
Jfa · se, tendo ce sa.Jo a violência, ou endo conh ecido o
dolo, o contrato fôr ratificado pelo coagido ou e1iganado,
êste não poderá desde então impugná-lo por emelhantes
-vício .

CAP1TULO IV
Do obj ecto dos cont rat os ·
Art . 669.º E n ulo o contrato cujo obj ooto não sej a fí sica
e legalmente possível.
.Art. 670 .º Nos contratos só se considera como fi icamente impossÍvel o que \l é absolutamente em relação ao
objecto do contrato, mas nãp em relação à p essoa que se
obriga.
Art. 671.º Não podem l egalmente ser obj ecto de contrato :
·
l. º As cousas que estão fora .do comércio por dispo. ição
da l ei;
2.º As cousas ou actos que não se podem reduzir a um
val or exigível ;
3.º As cousas cuja espécie não é, ou não pode ser, determinada;
4. º Os actos contrários à moral pública ou às obrigações
i,mpostas por l ei .

· CAP!TULO V
I>as condi ções e cláusul as dos contratos
Art. 672.º Os contraentes podem ajuntar aos seus contratos as condições ou cláusulas que bem lhes parecerem.
Estas condições e cláusulas formam parte integrante dos
mesmos contratos, e governam-se pelas mesmas regras, excepto nos casos em que a lei ordenar o contrário.
§ único . Exceptua-se da · regra dêste ar tigo o caso previsto no artigo 1671.º
Art. 673. º Se os contraentes estipularam certa prestação
em p ena do não cumprimento do contrato, essa e tipulação
não terá validade, se o contrato fôr nulo, mas a nulidade
da pena não prnduz a nulidade do contrato .
Art: 674.º A importância da condição ou da cláusula penal fica dependente da conven(.'ão da~ partes, salvo o que
nca dispo to no § único do artigo 672. º
Art. 6i5.º Se a obrigação foi cumprida em. parte, pode
.a pena ser modificada na parte proporcional.
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Art. 676. 0 O pactuante que satisfez àquilo a que se obripode exigir do que não houver satisfeito, não só o que
pela sua parte prestou, ou a correspondente indemnização,
mas também a pena convencional estipulada.
§ l.º Se nenhum dos pactuantes tiver cumprido o contrato, e só um dêles se prestar a cumpri-lo, ê te pode exigir do outro, ou só a execução do .contrato, ou a correspondente indemnização, ou só a pena convencional ; mas nunca
uma e outra cou a simul tâneamente .
§ 2. º O direito de exigir a pena convencional nasce da
-imples mora na execução do contrato.
Art. 677. º A pena não pode tornar-se efectiva, e o que
contraíu a obrigação foi impedido de a cumprir por .facto
<lo credor, por caso fortuito ou por fôr ça maior.
Art. 678 .º Se o contrato ficou dependente dalguma con<1ição de facto ou de tempo, verificada a condição, con iclera-se o contrato perf ito de de a sua celebração ; mas . logo
que haj a certeza de que a condição e não pode verificar,
haver- e há por não' verificada .
..lrt. 679 .0 J ulgar-se h á p reenchida a condi ~ ão que não
, e verifi car por facto daquele que se obrigou condicionalmente, salvo se êste obrar nos limites do eu direito.
Art. 680. º Se o contrato fôr feito com a condição de que,
desde certo facto ou acontecimenfo, e haverá por desfeito,
verificada a condição, será cada um dos contraen te restituído aos direitos que tinha no momento elo contrato, se
<mtra cousa não tiver sido estipulada.
Art. 681. 0 Se a resolução do contrato depender de terceiro, e êste fôr ind'uzido dolosamente a resolvê-lo, julgar-se
há não -resolvido.
Art. 682. 0 Os pactuantes, cujos contratos dependem dalguma condição, podem, ainda antes desta se verificar, exercer os actos lícitos, necessários à conservaçãó do 10eu direito.
Art . . 683.º A nulidade da condição, por impossibilidade
física ou legal, produz a nulidade da obrigação que dessa
condição dependia.
""OU

CAPtTULO VI
Da interpretação dos

contra~ os

Art. 684.º B nulo o contrato, sempre que dos seus termos, n atureza e circunstâncias, ou do uso, costume ou lei,
se não possa depreender qual fôsse a inten ção ou von tade dos
contraentes sôbre o objecto principal do mesmo contrato.
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Art. 685. º Se a dúvida recair ôbre os aces órios do contrato, e não se puder resolver pel a regra estabeleci da no
artigo antecedente, observar-se hão as seguintes regras:
l. ' Se o contrato fôr gratuito, re.solver-se há a dúvida
p11la menor tran mi são de direitos e interêsses ;
2." Se o contrato fôr oneroso, resolver-se há a dúvida
pela m aior reciprocidade de interêsse .
CAPITULO VII
Da forma externa dos contratos
Art . 686. º A validade dos contratos não depende de formaliclacl.e alguma externa, salvo daquel as que são prescritas
na l ei para a provà clêles, ou que a l ei , por disposição
e pecial , decl ara substanciais.
C.API'l'UI,O VIII
Da resc isão dos contratos
Art. 687 .º A acção ele resci ão por nulidade, resultante
ela incapacidade elos contraentes, nos casos em que é permitida nos t ít ulos clêste Código, re~pectivos aos mesmos
incapazes, é admissível pel a fmma decl arada no artigo seg uinte.
Art. 688.º · A acção de resci ão por incapacidade prescreve, contra os incapazes, pelo l apso de cinco anos, o
quai principiam a contar-se:
l.º o caso de incapa0irlade por menoridade, desde o dia
em que o incapaz chega à mnioridacle ou se emancipa;
2. 0 No caso de incapacidade por interdição, desde o dia
em que ela cessa.
Art . 689. 0 A acção de r escisão por causa de êrro prescreve pelo prazo de um ano, contado desde o "dia em que
o enganarlo teve conhecimento do êrro.
.
Art. 690. º A acção de rescisão por causa de coacção
prescreve, se o coagido a não propôs dentro de um ano,
contado rl esde o dia em que a coacção haja cessado.
Art. 691.º A acção de rescisão por nulid ade re ultante
de achar-se a cou sa que faz objecto do contrato, fora do
comércio, é imprescritível, sa lvo nos casos em que a lei
dispuser expressament\J o cont rário.
Art. 692.º Se o contrato tiver por cau sa ou fim alg·um
facto criminoso ou r eprovado, em qu e ambos os contraentes
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sejam coniventes, nenhum dêles sel'á ouvido em juízo acêrca
de taI contrato ; mas, se só um dos contraente fôr de má
fé, não será o outro obrigado a cumprir o que houver prometido, nem a restituir o que houver recebido, e poderá
exigir q que houver prestado .
§ único. Na hipótese da primeira parte dêste a rtigo, e
sendo a causa ou o fim do contrato um facto, qualquer recompenRa dada ou prometida· será perdida em favor dos
estabelecimentos_de beneficência pupilar.
Art . 693.º A nulidade do contrato pode ser opost.a, por
via de excepção, a todo o tempo em que o cumprimento
do contrato nulo fôr pedido . ·
Art. 694 .º Pode ser proposta a acção, ou deduzida a excepção de nulidade, tanto pelos queixosos- e seus representantes, como pelos seus fiadores, salvo nos casos em que
a lei expressamente ordenar o contrário.
Art. 695.º Nenhum contraente pode socorrer-se à nulidade, resultante da incapacidade do _outro contraente, nem
alegal' êrro ou coacção para · que ha ja contribuído .
.A.rt. 696 ..0 O contrato nulo, por incapacidade, êrro ou
coacção, pode ser ratificado, tendo cessado o vício ou o motivo da nulidade, e não ocorrendo outro que invalide a
mesma ratificação .
.A.rt. 697.º Rescindido o contrato, haverá cada um dos
contraentes o que tiver prestado, ou o seu valor, se a restihüção em espécie não fôr possível.
§ l .° Nos casos de êrro, que não proceda de dolo ou de
má fé, não há obrigação de restituir frutos ou interêsses.
§ 2.° Nos casos em que tenha havido dolo ou má fé, há
obrigação de indemniza ção .
·
Art. 698.° Procedendo a nulidade do contrato ·de incapacidade dalgum dos contraentes, não é êsse contraente
obrigado a restituir senão o que conserva em seu poder
ou lhe tem servido de proveito.
Art . . 699.º Se o contrato fôr rescindido, por não estar
autorizado para o fazer o iepresentante do incapaz, só haverá l'ecurso para o contraente de boa fé, quando o incapaz não puder ser indemnizado p elos bens do seu representante; mas, ainda neste caso, poderá o c.ontraente optar
pela indemnização ou pela restituição da cousa.
§ único. Este recurso não se dá contra os ulteriores adquirentes, salvo provando-se a sua má fé.
Art. 700.° A rescisão por incapacidade não aproveita aos
cointerfilssados capazes, excepto no caso de ser indivisível
o objecto.
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Art. 701.º No caso de resci ão de contrato, feito por um
cônjuge sem consentimento do outro, observar-se há o disposto nos artigos 1189 .0 e seguintes.

CAPl'rULO IX
Dos efeitos e cumprimento dos contratos
SECÇÃ,O 1

Di s11osiçiies ucrais
Art . 702. º Os contratos, legalmente celebrados, devem
ser pontu almente cumpridos ; nem podem ser revogados ou
alterados senão por mútu o· coasentimento dos contraentes,.
salvo as excepçôes especificadas na lei.
Art. 703. º Os direitos e obrigações, resultantes dos contratos, podem ser transmitidos entre vivos ou por morte,
sai vo se êsses direitos e obriga ções forem puramente p essoais, p_or sua natureza, por efeito do cont.rato ou por dis-posição da lei.
Art. 704. º Os contratos obrigam tanto ao que é n eles expresso, como às su as conseqü êncras u suais e legais.
Art. 705.º O contraente que falta ao cumprimento do
contrato torna-se responsável pelos prejuízos que cau sa ao·
outro contraente, salvo t endo sido impedido por facto do
mesmo contraente, pgr :fôrça m aior 011 por caso fortuito,
para o qual de nenhum modo h a ja con tribuído .
Art . 706.º A indemnização pode constituir na restitui:ç.ão
da cousa ou do valor precipuamente devido, ou na restitui:ção dessa cousa ou dêsse valor, e dos lucros que o contraente
teria tirado, se o contrato fôs . e cumprido; neste último
·caso, diz-se indemnização de p erdas e danos.
Art. 707. º Só podem ::;er tomados em conta de perdas
e danos, as perdas e . danos que necessàriamente resultam
ela falta ele cumprimento do contrato.
Art. 708.º A responsabilidade civil pode ser regulada
·por acôrdo .das partes, salvo nós casos em que a l ei expressamente õrdenar o contrário .
Ârt. 709.º Se o con trato :fôr bilateral , e -algum dos contraentes deixar de cumprir por sua p ar te, poder á o outro
contraent e ter-se ig ualmente por desobrigado, ou exigir queo remisso sej a comp eli.do j u dicialmente a cumprir aquil0>
a que se obrigou , ou a indemnizá-l o de perdas e danos.
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SECÇIO 11
lh prestação de fa ctos
Art. 710.º O contra to r esolve-se ou na prestação de f actos, ou na prestação de cousas.
Art. 711. 0 O que se obrigou a prestar algum facto e deixou de o prestar, ou não o prestou conforme o estipula do,
re ponde pela indemni zação de perdas e danos, ·nos termos
seguinte :
1. 0 Se a obrigação fo i com prazo e dia certo, corre a
responsabilidade desde que expira o ptazo, ou o dia as inado;
2 .0 Se a obrigação não depende de prazo certo, a r esponsabilidade corre ó desde o dia em que aq uel e que está
suj iio à obr igaç~o é interpelado.
§ l. º Diz- e interpelação o acto da intimação que o credor faz, ou manda fazer, àquele que está suj eito à obrigação, para que êste a cumpra.
.
§ 2.º Esta intimaç-ão p ode ser feita judicialmente, ou pelo
p róprio credor perante d1ias te temunhas .
.Art. 712.º O credor de prestação de fa cto pode r equ ererr
em lugar de ·petdas e danos, que ej a autorizado a fa zer
pre tar por outrem o dito facto à custa daquele que e~tá
obriga do a êl e, sen do isso possível, salvo se outra cou sa
tives e sidp estipul ada.
Art. 713 .º
qu e se houver obrigado a. n ão praticar. alg um facto incorre na responsa bilidade de perda e danos,
de de o momento da contravenção, e pode o credor exigü·
que a obra :feita, se obra feita h ouver, seja demolida à
custa do que e obrigou a não a fazer.

-o

SECÇÃO UI
Da prest.ação de cousas

Art . 714 .0 A prestação de cou sas por eieito ele contratopode consistir :
1.º N a alienação da propriedade de certa cousa ;
2.º Na alienação tempor ár ia do uso ou inüção de certa
cou a;
.
3. 0 Na r estitillção de cou sa alheia ou no pagamento de
cou a devida .
.Art. 715.º· Nas alienações de cousas cerl;as e determinadas, a transferência da propriedade opera-se entre os con-
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traentes, por mero efeito do contrato, sem dependência de
tradição ou de posse, quer material, quer simbólica, salvo
havendo acôrdo das partes em conirário.
.
Art. 716.º Na~ alienações de cousas indeterminadas de
certa espécie, a propriedade só se transfere desde o momento em que a cousa se torna certa e determinada, com
conhecimento do credor.
§ único. Se a qualidade não foi designada, não é o devedor. obrigado a prestar a cousa melhor, nem pode prestar
a pior .
.A.rt. 717. 0 Se a cousa tran;Sferida por efeito de contrato
se deteriorar ou perder em poder do alienante, correrá o
risco p or conta do adquirente, salvo se se houver deteriorado ou p erdido por culpa ou negligência do alienante.
§ l. º A perda pode dar-se:
l. º Perecendo a cousa;
2. º Sendo posta fora de comércio;
3 .0 Desaparecendo de modo que se não p9ssa re~mperar,
ou que dela se não saiba.
§ 2. º Dá-se culpa ou negligência quando o obrigado pratica actos contrários à conservação ela cousa.
§ 3. 0 A qualificação da culpa ou da negligência depende
do prudente arbítrio do julgador, conforme as circunstâncias do facto , do contrato e das pessoas .
Art. 718. º Se a cousa, transferida por contrato, fôr alienada de novo pelo transferente, pode o lesado r eivindicá-la
nos termos declarados nos artigos 1579. 0 e 1580.º
Art. 719.º Nos contratos em que a prestação da cousa
não envolve transferência de propriedade, o ri co da cousa
corre sempre por conta do seu dono, excepto haven do culpa
ou negligência da outra parte.
Art. 720 .º Se a prestação se limitar ao p agamento de
certa quantia em dinheiro, as p erdas e danos resultante
da falta ele cumprimento de contrato não podem exceder os
juros convencionados ou estabelecidos por lei, salvo no caso
ele fian ça, conforme o que ser:i ordenado no artigo 838.º
Art . 721.º A prestação deve ser feita integralmente e
não por partes, se outra cousa não fôr estipulada ou determin ada º por lei.
Art. 722. º Se a prestação fôr em parte líqui da e em
parte ilíquida, poderá o credor exigir e receber a parte
líquida, emquanto não puder verificar-se a entrega do
r esto.
Art. 723 .º As prest ações em dinheiro ser ão feita na
fo rma convenciona da .

•

•
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Art. 724.º Quando se tiver convé1cionado que o pagamento sej a feito em moeda metálica de certa e cleterminacfo,
espécie, será êsse pagamento feito na espécie convencionada, existindo ela legalmeHte, embora tenha variado de
valor entre o tempo elo contrato e o do pagamento, e ainda
que essa variação haja resultado de di ~pos i ção de lei.
Art. 725.º Não existindo já legalme.ate a e pécie ele
moeda, em que se ti ve1; convencionado o pagamento, será
êste feito em moeda corrente no t empo em que haja de
verificar-se, calculando-se para êsse fim o valor da espécie
de moeda estipulada, pelo que tinha na conjuntura em que
deixou de correr .
Art. 726.º Não é aplicável o que fica disposto no5 dois
artigos precedentes quando, sôbre os mesmos objectos que
êles regulam, os contraentes houverem estipulado outra
cousa; porque, neste caso, deve observar-se a estipulação.
Art. 727. º Consistindo a pre tação em réis, sa ti faz o devedor pagando a mesma soma numérica, ainda que o valor
da moeda tenha siâo alterado depois do contrato.
§ único. Se à estipulação em réi acrescer . a elo metal
da moeda em que deve ser feito o pagamento , sem que,
aliás, se tenha designado a espécie dela, o devedor fá-lo há
em moeda corrente no tempo do pagamento , contanto que
essa moeda seja do metal e tipulado.
Art. 728.º Se o devedor, por .diversas dívidas ao mesmo
credor, se propuser pagar algumas des~as dívidas, fica à
escolha dêle deved9r designar l;l. qual delas deve r eferir-se
o pagamento .
Art. 729.º Se o devedor não declarar qual é a sua intenção, entender-se há que o pagamento é por conta da roaís
onerosa ; em igualdade de circunstâncias, que é por conta
da mai antiga; e, sendo toda s da mesma data , que é por
conta de todas elas r atea damente.
Art. 730.º Não se entenderá que as quantias, prestadas
por conta de dívida com juros, são pagas à conta elo cap ital, emqu anto houver juros caídos.
Art . 731.° Sendo vário os obrigados a prestar a mesma
cousa, responderá cada um dêles proporcionalmente, excepto:
l .° ~e cada um dêles se responsabilizou soliclàriamente;
2.º Se a presta ção consi tir em cousa certa e determinada, que se ache em poder dalgum dêles, ou se depender
de fa~to ·que só um dêles possa prestar ;
3.º Se pelo contrato outra cou a tiver sido determinada .
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Art. 732.º f~ aplicável à obrigação de prestação de cóusas o que fica disposto no a1iigo 711.º, . sa lvo no qu e-toca
aos p agamento em dinheiro sem j uro , a que só se acumularão perdas e · danos, na forma elo artigo 720.º, desde o
dia em qu e o devedor :fôr interpel ado .
SECÇÃO 1v ·

Da pn slação co m ailernativa
Art. 733.º Se o devedor estiver obrigado a um de do is
faotos, ou a uma de du as cousas, à sua escolha, cumprirá
prestando "qualquer dêsses factos ou cou as, mas não poderá, contra. vonta de do credor, prestar p arte dum.a cousa
e p arte doutra.
Art. 734.º Se um.a das cousas se perdeu, sendo a escolha do credor, disting uir-se há se a cousa se perdeu por
culpa ou negligência, ou sem culpa nem n egligência do de:-vedor. No primeiro caso, poderá o credor esçolher a restante
ou o valor da outra; no segundo ca o, será obriga do a aceitar a r estante .
Art . 735 .º Se ambas as cousas se tiverem. p erdido por
culpa ou negligênci a do devedor, poderá o credor exigir o
valor de qualquer dela com p erdas e danos, ou a ·r escisão
do contrato.
Art . 736.º Se ambas as cousas se tiverem perdido, sem
culpa nem negligênei a do devedor, far-se há a seguinte
distincão :
l .J' Se a escolha ou designação da cousa se achar fe ita,
a perda será por conta do credor ;
2. 0 Se a escolha se não achar feita, ficar á o contrato
sem efeito.
Art. 737. 0 Se um.a das cousas se t iver perdido por culpa
ou negl igên cia do credor, j ulgar-se h á êste p ago.
Art. 738. º As di posições desta secção são aplicáveis à
presta ção de factos com alternativa.
SECÇÃO V

Do 1.ugar e do tempo da pres tação
Ar t . 7a9 .º A ·prestação ser á :feita no lugar e no tempo
designados no contr ato, e:xcepto nos casos em que a l ei
expre s~ amente permit ir outra cousa.
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Art. 740.º O prazo para o pagamento sempre se presume
estipulado a favor do devedor, excepto se dos próprios termos do contrato, ou das circunstâncias que o acompanharem, se depreender que a estipulação do prazo também foi
feita a favor do credor .
Aà. 741.º O cwnprimento da obrigação, ainda que t~
nha prazo estabelecido, torna-se e;igível falindo o devedor,
-0u se, por facto dêle, deminuÍTam as seguranças que no
contrato haviam sido estipularias a favor do credor.
Art. 742.º Nas dívidas que têm de ser p agas em prestações, a falta. de pagamento duma destas dá ao cred-or o
direito de exigir o pagame!lto de todas as que ainda se·
.devem.
Art. 743.º Se o tempo da prestação não fôr determinado,
será esta fei t a quando o credõr a exigir, salvo o lapso do
tempo dependente da natureza do contrato.
§ único. Se o tempo da prestação foi deixa'tlo na possibilidade do devedor, não pode o credor exigi-la forçadamente, excepto provando a dita possibilidade.
Art. 744. 0 Se o lugar da prestação se não achar deignado, e a dita prestação consistir em obj erto móvel
-determinado, deverá ser feita no lugar onde ês.~e objecto
existir no tempo do contrato. Em qualquer outro caso será
:feita no lugar do domicílio do devedor .
§ único. Se, depois do contrato, o devedor mudar de domicílio, deve indemnizar o cr edor das despesas que fi zer
· -de mais por causa dessa mudança .
Â.rt. 745.º Â. entrega dos imóveis tem-se por feita com
a entrega dos respectivos títulos.
Art. 746. 0 As despesas da entrega são por conta do devedor, se outra cousa não foi estipulada.
SECÇÃO VI

Das pessoas qotl podem fazer a prestação e das pessoas
a quem deve ser feila
Art. 747 .º Â. prestação pode ser feita pelo próprio deve<lor e pelos seus representantes, ou por qualquer outra pessoa interessada ou não interessada nela. Mas, neste último
caso, sendo feita sem o consentimento do devedor, não fica
êste obrigado a cousa alguma para com a pessoa que por
êle tiver feito a prestação, excepto achando-se ausente, e
se receber com isso manifesto proveito.
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§ único. O credor não pode, contudo, 8er constr an gido
a receber de terceiro a prestação, h avendo ho contrato declar ação expn:ssa em contrário, ou se com isso :fôr prejudicado.
·
Art. 748 .º A prestação deve ser feita ao próprio credor ,
ou ao seu legítimo r epresent ante.
Art. 749 .0 A prestaçãq feita a t erceiro não extingue a
obrigação, excepto:
1. º Se assim foi estipulado ou é consentido pelo credor ;
2 . º Nos casos em qu e a lei o determinar.
Ar±. 750.º Sendo diversos os credores com direito igual
a r eceber a p restação por inteiro, pode o devedor satisfazer a qualquer dêles, se ·j á não tiver sido r equ erida judicialmente por 0~1tro.
Art . 751.º O credor solidáúo pode livrar o devedor, tanto
pelo p agamento que êst.e lhe faça da dívida, como por compensação, novação ou perdão, salvo a sua respon abil;idade
p ar a com os outros credores.
Art. 752.º O credor duma pr estação, a que são obTigados solidàriamente vários devedores, pode exigi-la de todos
conjun tamente ou só dalguns dêles, sem que o demandado
possa implorar o benefício da divisão.
Art. 753.º o· credor que exigir dalgum dos codevedores
solidários a totalidade ou parte da prestação devida não
fica por isso inibido de proceder contra os outros, no caso
·
de insolvência daquele.
Art . 754. º O devedor solidário que pagar p elos outros
será indemnizado por cada um dêles na parte respect.iva ;
e, se algum fôr insolvente, ser á a sua cota r epartidà entre
t odos.
•
.Art. 7[J5. º Se a cousa qu e é objecto da prestação se
p erder por culpa dalgum elos cvdevedores solidários, não
ficarão os outros desobrigados ; mas o que deu causa à
p erda será o único responsável por perdas e danos .
Art . 756. 0 O devedor solidário demandado pode defeuder-·se por tcdos os meios que pessoalmente lhe competem
ou que são comuns a todos os codevedores.
Art. 757.º Os h erdeiros do devedor e.olidário respondem
colectivamente pela totalidade da dívida. Cada um dêles,
porém, . i ndividu almente só respon de por uma cota part e
proporcional ao número dos h erdeiros e à parte qu e na
h erança do- deve<lor solidário cada um dêl es tiver, salvo
no caso mencionado no artigo 731.º, n. º 2. 0
Art. 758. º Quando por êrro de facto ou de direito, nos
termos dos artigos 657. º e seguintes, alguém paga o que
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realmente não deYe, pede recobrar o que houver dado, nos
eo-uin tes termo- :
§ l. º O que, de má f é, receber cousa ind~v.ida deve r estituí-la com perd as e dano . Se a transmitiu a outrem,
que fôs e igualmente de má fé, pode o le ado reivindicá-la.
Ma , e o acl'quirente foi de boa. fé, só a pode reivindicar o
lesado, tendo ido transferida por título gratuito e ach ando-se o alheador in olven te.
§ 2. º Emqu anto a bemfeit-..·ia s, observar- e h á o que fica
di po to nos artigo 499. º e seguintes .
SECÇ1\0 VII

Da proposta de pa gam ento e da consign ação em depósito
Art . 759.º O devedor pode livrar- e, fazendo depositar
judicialmente, com cita ção do credor, a cousa devida nos
casos eguintes :
l.º Se o credor recusar recebê-la ;
2.º Se o credor não vier ou não mandar recebê-la nà·época
do pagamento ou no lugar para isso de ignado ;
3.º Se o credor não quiser dar quitação;
4.º Se o creJor fôr incapaz de receber ;
5.º Se o credor fôr incerto.
§ único. No caso do n .º 5.º dêste artigo é dispensada a
citação do .credor.
Art. 760. 0 Se os cr edore forem conh ecidos, mas duvidoso o seu respectivo direito, poderá o devedor faz er depositar a cousa devida, fazendo-os citar, para qu e façam certo
o seu direito pelos meios competentes.
Art. 761.º Se o depósito não fôr contestado, a cousa ficará a ri co do credor e a obrigação extinta desde a data
do mesmo depósito; mas, endo êste contestado, aqueles
efeitos só principiarão na data da sentença, passada em
jul gado, que o confirmar .
·
Art. 762.º Emquanto o credor não aceita a cou sa rlepositada, ou não é julgado o depósito, pode o devedor retirá-la.
· Art. 763. 0 Depois do julgamento só pode ser retirada
a cousa pelo depositante com permissão do crerlor ; mas,
neste caso, perde o mesmo credor qualquer direito de preferência que sóbre ela tenha e ficam os codevedores e. fiadores desobrigados.
Ar t. 764. º As despesas feitas com o depósito serão por
conta elo credor, salvo se, em caso de oposição, fôr o deYedor convencido afinal.
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SECÇÃO

vm

Da compensação
Art. 7G5. º O devedor pode desobrigar-se da dívida por
meio de compensação com out r a que o c1·.e dor lhe· deva, no$
termos seguintes :
1.º Se uma e _outra dívida ~orem líquid as;
2. 0 Se uma e outra dívid orem igualmente exig íveis;
3.. 0 Se as dívidas consistirem em somas de dinheiro,' ou
em cousas fungíveis, da mesma espécie e qualidade; ou se
umas forem somas ele dinheiro e outra torem couRas cuj o
valor po sa liquidar-se, conforme o disposto na última parte
elo § 1. 0 do presente artigo.
§ 1:0 Dívida líquida diz-se ,aquela cuja importância se
acha determina da ou pode determinar-se dentro do prazo
ele nove dias.
§ 2.º Diz-se dívida exigível aquela cujo pagamento pode
ser _pedirlo em juízo.
Art. 766.0 Se as dívid as não forem de igual soma, . poderá
dar-se a Cl'mpensação na parte correspondente.
Art. 767. 0 A compensação não pode dar-se:
l. º Quando alguma elas partes houver renunciado de antemão ao . rlireito ele compensai:ão;
2.º Quando a dívida consist ir em cousa de que o proprietário tenha sido esbulhaclo ;
3.º Quando a dívid a fô r de alimentos ou doutra cousa
que não possa ser- p enhorada, ou sej a p ela disposição ela lei,
ou seja pelo título de q nE> procede, salvo se ambas as dívidas fore ni _ela mesma natureza;
4.º Quando a cliviua proceél.er de rlepósito;
5. 0 Qui<ndo as dívidas forem do E stado ou municipais,
salvo nos casos em que a lei o permitir .
Art. 768. 0 A compensação opera ele direito os seus efeitos e extingue ambas as dívidas com todas as obrigações
correlativas, desde o momento em que se realizar .
. .Art. 769 .º O que pa ga i1ma dívida susceptível de compensação não pode, quando exigir o crédito que podia ser
comp ensado, valer-se, com prejuízo de t erceiro, dos privil égio~ e hipotecas que 2sseguravam êsse crédito, salvo
provando ignorância da existênci a do crédito que a extin guia:
Art. 770. º Se forem vár ias as dívidas compensáveis, seguir-se há, n a :falta ele declaração, a ordem indicada no
artigo 729. 0
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Árt ." 771.º O direito de compensação pode s r renunciado,
não só expressamente, mas também por factos de que se
deduza necessàriamente a r enúncia .
. Art. 772 .º O fiador não pode fazer compensação do seu
cr•édito com a dívida do principal de>edor, nem o devedor
solidário pode pedir compen · ção, com a dí>irla do credor,
·ao seu codevedor .
Art. 773. 0 O devedor que consentiu n_a ce são fe ita pelo
·credor em favor de terceiro não pode opor ao cessionário
a compensação que poderia OE_or ao ceden te .
Art. 774. 0 Se, porém, o credor lhe der conhecimento da
cessão e o devedor não comentir v l a, pos:lerá êste opor ao
ces ionário a compensação dos c1'é<litos que tiver contra o
cedente e que forem anteriores à ces ão.
Art. 775. 0 A compensa ção não pode admitir-se com prejuízo ele direi to de terceiro.
Art. 776 .0 Não obsta à compen ação o eerem as dívidas
pagávei em diversos lugares, contanto que se paguem as
despesas de mais que se haj am de fazer par a el a se rea lizar.
Art. 777, º Se a cessão se . fizer, sem que disso se h aj a
dado notícia ao devedor, pod erá êstE\ opor ao cession ário
a· comp ensação dos cr éditos que tiver contra o cedente, quer
anteriores, quer post eriores à ces ão.,
S ~C ÇÃO l;\:

.

Da sub-rog ação
Art. 778.º Aqu ele que paga pelo devedor com seu consentimento, expressamente manifestado, ou por factos de
.onde tal consentimento claramente e deduza, fica sub-rogado nos dire1tos do credor .
Art. 779. º Aquel e que p aga pelo de>edor sem o seu consentimento só adquire os direitos do credor nos casoS'
seguintes :
l.º Se a pessoa que fez o p agamento é fiado r ou interessado, por algum outro motlo , em que êle se fa ça; ·
. 2. º Se º · credor que recebe o pagamento ceder os seu s
direitos nos termos da seguinte ecção, ou sub-rogar quem
· houver p ago, nos seus direitos, conta nto qu e a sub-roga ção
sej a feita ex pres amente e no acto do pagamen to .
Art . 780 .º e a dívida · f ôr paga -p el o próprio devedor,
com dinheiro qu e ter eiro lhe empresfoRse para êsse fim ,
êst e só poderá ficar sub-rogado uos direito. lo credor se o
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empréstimo constar de título autêntico, em que se declare
que o dinheiro foi pedido para pagamento daquela dívida.
Art. 781.º O sub-rogado pode exercer todos os direitos
que competem ao credor, tanto contra o devedor como c~n
tra os seu s fiadores.
Art. 782. º O credor que só foi p ago em p arte pode exercer os seus direitos, com preferência ao sub-rogado, pelo
r esto da dívida.
§ único. Esta preferência, porém, compete unicamente
aos credores originários ou aos seus cessionários e não a
qualquer outro sub-rogado.
Art. 783.º Nã,p pode jdar -se sub-rogação parcial em dívidas cuj a olução é indivi ível.
Art. 784. º O pagam ento aos sub-rogados em diversas
porções do mesmo créd ito, não podendo ser todos pagos ao
mesmo tempo, será feito p ela ordem su ces iva das diversas
sub-rogas-ões.

SECÇÃO X
Da rrssão
Art . 785. 0 O credor pode transmitir a outrem o seu direito ou crédito por título gratuito ou oneroso, independentemente de consentime11to do devedor .
§ único. Mas se os direitos ou créditos forem litigiosos
não poderão ser cedidos de qualquer forma a juízes singulare ou colectivos, uem a outras autoridades, se êsses direito ou créditos forem disputados nos limites em que elas
exercer em as suas atrib1üções . A cessão :feita com quebra
llo que fi ca disposto neste p arágrafo será de direito nula.
Art. 786. º O devedor de qua lquer obrigação litigiosa, cedida por título oneroso, pode livrar- e satisfazendo ao cesionário o valor que êste houver dado por ela, com seus
juro , e as mais despesas :feitas na aquisição, excepto se
,
a cessão tiver sido :feita :
l. º Em favor de herdeiro ou de coproprietário do direito
cedido ;
.
2.º Em :favor do possui:dor do imóvel que é objecto dêsse
direito ;
;3. º Ao credor em pagamento da sua dívida.
Art. 787 .º A :forma de solu c:ão, permitida no. artigo precedente, só pode dar -se eruquanto o litíg io não é resolvido
por senten ça. passada em julgado.
Art. 788.º É tido como direito litígio o, para os efeitos
declarados, aquele que foi conte' tado na sua substância em
juízo contencioso, por algum interessado.
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Art . 789.º Pelo que respeita ao cedente, o direito cedido
pas a ao cessionário pelo facto do contrato ; mas, em relação ao devedor ou a terceiro, a cessão só pode produzir
Ó seu efeito de de que foi notificada ao· devedor, ou por
outro modo levada ao seu conhecimento, contanto que o
·fôs e por forma a u têntica.
Art. 790.º Ocorrendo no mesmo <lia notificação ou conhecimento de várias ce sões, serão havidos os diversos cessionários por iguais em direi tos, excepto se a h ora da notificação se achar precisamente declarada ; por que, neste caso,
preferirá a primeira.
.
Art. 791.º Emquanto não se dá a notificação ou o conhecimento, é lícito ao devedor livrar-se, p agando ao cedente,
e a êste exercer contra aquel e todos os seus direitos . O cessionário só pode, nesse intervalo, proceder contra o cedente
aos actos n eces ários à conservac,:ão elo seu direito .
Art . . 792.º Os cr edores do cedente podem igualmente
exercer os seus direitos sôbre a dívida cedid a, emqua nto
a cedência não fôr notificada ou conhecida na forma sobredita .
Art. 793 .º O crédito cedü1o passa ao cessionário com todos os direitos e obrigações aces órias, não havendo e tipu_lação em contrário.
Art . 794 .0 O cedente é obrigado a as egurar a existência
e a legitimidade do crédito ao tempo da ces ão, ma1j não
a solvência êlo devedor, salvo se assim fôr estipulado .
. Art. 795.º Se o cedente se houver responsabili zado pela
solvência do devedor e não se der lar ar o tempo que tal
responsabilidade há-de durar, limitar-se há esta a um ano,
conta do desde a data do contrato, se a dívida estiver
vencida , e, se o não estiver, desde a data do seu vencim~nto.

§ único. Se a cedência fôr de rendas ou de prestações ,
perpétuas, a responsabilidade do cedente durará por dez
ano 1 alvo havendo estipulação em contrário .
SECÇÃO x r

•

Da confu são de direitos e Je obrigações
Art . 796 .º Confundindo -se na mesma pessoa a qualidade
de cre~o r e a de devedor, pela mesma causa, extingue-se
o crédito e a dívida.
Art. i97. 0 A confu ão que se verifica na pessoa do principal devedor -aproveita ao seu fiador .
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Art. 798.º Â confusão que -se dá nas qualidades de fiadore de credor não extingue a ob rigação.
Art. 799.º À confusão que se opera na pessoa do crndo:r
ou do devedor solidário só produz os seus efeitos na parteproporcional a o seu crédito ou dívida.
,
Art. 800.º Não h á confusão concorrendo na mesma pessoa as qualidades de credor e de devedor, por título de herança aceita a beneficio de inventário.
Art. 801.º Se a confusão se desfizer, renascerá a obrig ação com todos o,S seus aces8órios, ainda em relação a te])ceiro, se o facto tem efeito r etri>act ivo .
SECÇÃO XTJ

Da noração
Art. 802. º A nevação efectua-se:
l. ~ Quando o devedor contrai para com o credor uma
nova dívida em lugar da antiga, que fica extinta;
2. 0 Quando um novo devedor é substituído ao antigo, quefica exonerado ;
3.º Quando um novo credor é substituído ao antigo, obrigando-se para com êle o antigo devedor .
Art . 803.º Â nevação não se presume; é necessário qu:eseja. expressamente estipulada, ou que se deduza claramente
dos termos do novo contrato.
Art. 804. 0 A nevação p or substituição do' devedor não
pode faz er-se sem consentimento do credór; mas pode fazer-se sem intervenção do devedor antigo, nos termos em
que, sem consentimento elo devedor, pode ser fe ito o paga-mente .
Art. 805 .º O credor que exonerar pela novação o antigo
devedor , aceitando outro em seu luga r, não terá regresso
contra aquele, se o novo devedor se achar insolvente ou fôr
incapaz, salvo se outra cousa fôr estipulada.
Att. 806.º A simples indicação, feita pelo deve<lor, de
pessoa que deva pagar em seu lugar, ou feita peló credor, de pessoa que deva r eceber em seu lugar, n ão produz
novação .
Art. 807.º E xtinta a dívida ' antiga pela nova ção, ficam
i g ualmente extintos t odos os direitos e obriga:ções acesMrios, não h avendo reserva expressa.
'
·
§ único. Se a reserva disser respeito a terceiro , é também necessário o consentimento dêste.
Art. 808 .º Quando, porém, a novação se efe ctua enhe
o credor e al gum devedor solidário, os privilégios e hipote-
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cas do antigo crédito só podem ser reservados em relação
aos bens dó devedor que · contra i a nova dívida .
.A.rt. 809.º P ela novação fe ita entre o credor e alg um dos
devedores solidários ficam exonerados tpdos os m áis codevedores .
.A.rt. 810. 0 Se a primeira obrigação se achar extinta ao
tempo em que a segunda fôr contr aída, ficar á a n ovação
sem efeito .
.A.rt. 811.º .A.i11da qu e a obrigaçã.o ant eri or sej a subordinada a uma condição su spensiva, só fica a n ovação depen- ·
de1ite do eu- cumprimento, no caso· em qu e assim sej a estipulado .
.Art. 812.º e a obrigação pr im it iva fôr absolutament&
reprovada pela lei, ou tal que não possa ser san ada ou confirmada, erá nula a obr iga ção que a substituir .
.Art. 813. 0 Se a novação fôr nula, subsistirá a ant iga
obrigação .
.A.rt. 814.º O devedor substituído não pode opor ao credor as excepções que poderia opor o primeiro devedor ; mas
pode opor-lhe as que pessoalmente t enha contra o m esmocredor .
SECç_ÃO XTJI
Do pcrrl ão e da rPniind a

.A.rt. 815.º E l ícito a qualquer renun_ciar o seu direito ou
remitir e perdoar as prestações que lhe são devidas, excepto
nos casos em que a lei o proi"bi..r .
.A.rt. 816.º O per dão concedido ao devedor principal a proveita ao fiador; mas o concedido a éste não aproveita àquele .
.Art. 817 .º H;tvendo mais de um fiador, e sendo todos s·ô._
lidários, não aproveita aos outros o perdão que fôr COJ,1.cedido só a algum dêlei:; na parte respectiva à sua res·pon abilid ade .

CAP ITULO X
Da caução ou gar antia dos contratos
SE CÇÃO 1

Da fi ànra
SUE- SEC ÇÃO I

Da fianç a em geral

.A.rt. 818. O cumprimento das obrigações que r esultam
dos contratos pode ser assegurado por um t erceiro, que r~s,
0
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ponda pelo devedor, se as ditas obrigações não forem cumpridas . E o que se chama fiança.
'
Art. 819.º Podem afiançar todos os que podem contratar,
excepto as mulheres, não sendo comerciantes .
.A.rt. 820. 0 E válida, porém , a fian ça prestada por mulheres, ainda que não sejam comerciantes :
l. d No caso ele fiança de dote para casamento;
2. º Se h ouverem procedido com dolo em prejuízo do credor;
3.º Se houverem recebido elo ·devedor a cousa, ou quantia sôbre que recai a fiança ;
4.º Se se obrigaxem por cousa que lhes perten ça, ou em
:favor dos seus ascendentes ou rlescendentes .
Art. 821.º .A. fian ça podll ser estipul ada entre o fiador e
o credor, ainda sem consentimento do devedor, ou do primeiro fiador, se ela se referir a êste .
Art. 822.º B nula a fiança que r ecai em obrigação que
não seja válida, excepto se a nulidade da obrigação proceder unicamente de incapa cidade pessoal.
§ 1. º N e te último caso a fiança subsiste, ainda que o devedor principal fa ça rescindir a sua obrigação.
§ 2 .º Esta excepção não abrange a fian ça por empréstimo feito a filho famílias, como se dirá no título respectivo,
artigos 1535.º e 1536.º
.A.rt. 823.º A fian ça não parle exceder a dívida principal,
nem ser con traída sob condições mais onerosas. Parle, contudo, contra ir-se por quantidade menor, e com men.os onerosas condições. Se exceder a dívida ou se contrair mais
onerosa, a fiança não será nula, mas sim redutível aos precisos termos rla dívida afiança<la .
Art . 824. 0 Quando a lgum dnedor é obril!adn a dar fiador, não pode o credor ser obrigado a aceitar fiador que
não tenha:
'
1.º Capacida<le para obrigar-~e;
2.º Bens imóveis livres e rle•embarl!ados que chPl!uem
para segurança da obrigação P. sejam situados na comarca
onde o pAQ"amento rleve ser fPitn.
Art. 825.º Se o fiadClr prestaria mudàr de fortuna, de
forma que haja risco de insolvência, poderá o credor exigir
outro fi::l rlnr.
Art. 826.º •ranto a fiança, <'omo a exoneração defa, provam-se pelos meios estabelecidos · na lei para se provar o
contrato nrin<'ipal.
Art. 827 . Pnrlem uma ou mais pessoas responsahilizar-se
pela solvabilidade do fiador . .A. êste ~acto chama-se abonação.
0
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Art. 828.º Para haver abonação é necessário que SeJa
dada em termos claros, expres8os e positivos.
· Art. 829 .º A abonação pode provar-se pelo mesmos
meios pelo quais se prova a fian ça, e é em . tudo o mais
suj eita à di po ições que regulam a fiança, excepto quando
a lei expre sarnente deterruinar o contrário.
SUB- SEC(jAO Il

Dos efeitos da fian ça em rel ação ao fiador e ao credor

Art . 830 .º O fia dor não pode ser compelido a pagar ao
credor, sem prévia excussão de todos os bens do devedor,
excepto:
l. º Se o fiador e obrigou como principal paga dor ;
2.º Se renunciou ao benefício da excus ão;
3.º Se o de•edor não pode ser dem anda do dentro do reino .
Art. 831.º O credor pode demandar simultâneamente o
devedor principl;l.l e o fiador " salvo o regresso que fi ca. ao
fiador contra aquele.
· Art . 832.0 Sendo demanda do o fiador, quer seja como
simples fiador, quer como principal pagador, pode fazer
citar o devedor, para com êle se defender, ou ser condenado
conjuntamente.
Art . 833.º Condenados conj untamente o devedor e o principal pagador, sendo êste compelido a pagar, pode nomear
à penhora bens do devedor, se êle os tiver livres e desembargados, e situa dos na mesma comarca.
Art. 834. º A transacção feita entre o fiador e o credor
não abrange o devedor principal, nem a transacção entre
êste e o credor abrange o fiador, salvo, num e noutro caso,
q consentimento do terceiro.
Art. 835.º Sendo vários os fiadores do mesmo devedor,
e pela mesma dívida, cada um dêles r esponde p el a totalidade, não h avendo declaração em contrário ; m:ts, sendo
demandado só algum dêl es, pode fazer citar os outros para
com êlea se defenderem ou serem conjuntamente condenado , cada um na sua parte; e, só neste caso, resp onderá na
falt a dêles.
§ único. O benefício da divisão entre os cofiadores não
se verifica nos casos em que se não dá a excussão con tra
o pr incipal devedor.
Art . 8.36 .º O fiador que implorar o benefício da di visão
só responderá propornional mente pela insolvência do outros fi ado.res, anterior à divisão , e nem por esta mesma, se
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o credor voluntàriamente tiver :feito o rateio, sem que ê;ite
haja sido impugnado pelo fiador.
Art. 837 .0 O abonador do fiador goza do benefício da excussão, tanto contra o fiador, como contra o devedor principal.
sun-SECÇÃO Ili

Dos efeitos da fiança em relação ao devedor e ao fiador

Art. 838.º' O fiador que foi obrigado a pagar pelo deve.dor, tem o direito de ser por êle indemnizado:
l.q Da dívida principal ;
_
2 .0 Dos juros respectivos à quantia paga, contados desde
·que a pagou, ainda que a dívida os não vencesse para o
-credor;
3.º Das perdas e danos que lhe tenham sobrevindo por
.causa do devedor.
§ único. O que 'fica disposto neste artigo cumprir-se há,
ainda quando a fian ça tenha sido prestada sem conhecimento do devedor; mas, neste caso, os juros só serão contados
desde que o fiador noticiar o pagamento ao devedoT.
Art. 839. º O fiador que pago u ao credor fica sub-rogado
em todo8 os direitos que .o mesmo credor tinli.a contra o
.devedor.
§ único : Se o fiador, porém, tran.s igiu com o credor,
não pode exigir do devedor enão o que na realidade desembolsou, e.xcepto se o credor lhe fez doação de qualquer
abatimento feito na dívida.
'
·
Art. 840. º Sendo dois ou mais os devedores com solidariedade pela mesma dívida, pode o fiador erigir de qualquer
dêles a totalidade do que pago1_:1.
Art. 841.º O devedor, emquanto não consente no paga:
mento voluntàriamente feito pelo fiador, pode opor-lhe todas
.as excepções que, ao tempo elo pagamento, poderia opor ao
cr edor.
§ único. O mesmo pode faz er, se o fiador, tendo pago em
·con eqü ência de acção contra êle intentada pelo credor,
não fez citar o devedor para essa acção.
Art. 842'. 0 Se o devedor pagou ele novo, ignorando o
}Jagamento, por falta de aviso do fiador, não tem êste regresso contra o devedor, mas só contra o credor.
Art. 843.º Se a dívida era a prazo e o fiador a pa go u
ante elo vencimento, não pode exigi-la ao devecl.o r enão
depois elo dito vencimento.
Art. 844. 0 O fiador pode, ainda antes de haver pa go, exi- •
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.gir que ~ devedor pague a dívida, ou o desonere da fiança,
nos egmntes casos :
l.º Se fôr demandado judicialmente pelo pagamento;
2. 0 Se o devedor decair de fortuna e houver risco de
-insolvência ;
3.º Se o devedor pretender ausentar-se do r eino;
4.º Se o devedor se tiver obrigado a desonerar o fiador
em tempo determinado, que já tenha decorrido ;
5. 0 Se a díyida se· tornar exigível pelo vencimento do
prazo;
6.º Se houverem decorrido dez anos, não tendo a obrigação P.rincipal têrmo prefixo, e o fiador o não :fôr por título oneroso.
§único. No caso do n.º 5.º poderá também o fiador exigir que o credor proceda contra o devedor ou contra êle
próprio, admitindo-lhe o benefício <la excussão ; e se o cre.àor assim · o não fizer, não responderá o fiador pela insolvência do devedor.
SUB-SECÇÃO IV

Dos efeitos da fiança em relação aos fiadores entre si

Art. 845. 0 Sendo dois ou mais os fiadores do mesmo dev edor, e pela mesma dívida, o que houver pago a dívida
na sua totalidade poderá exigir de cada um dos outros a
J>arte que lhe tocar proporcionalmente.
§ 1. 0 Se algum se achar insolvente, reca'írá a sua cota
-sôbre todos proporcionalmente .
§ 2.º A disposição dêste artigo só é aplicável quando CJ
pagamento é pedido judicialmente, ou quando o devedor
principal se acha :falido.
Art. 846.º No caso do artigo precedente, podem os conadores opor ao fiador, que pagou a divida, as excepções
-que o principal devedor poderia alegar contra o credor, se
não forem meramente pessoais.
.
Art . 847 .º O abonador do fiador é responsável para com
os outros cofiadores, no caso de insolvência do fiador, a
quem abonou, nos mesm_os termos em que o seria o fiador.
UB-SECÇÃO V

Da extinção da fiança

Art. 848. 0 A obrigação <lo fiador extingue-se com a ext inção da obrigação principal e pelas mesmas causas por

128
lJ.Ue ela se pode extinguir, salvo o que fica disposto no
§ l.º do ·artigo 822. º
Art. 849 .º Se a obrigação do çlevedor e a do fiador se
confundirem, herdando um do outro, não sa extinguirá por
isso a obrigação do abonador, se o houver .
Art. 850. º Se o credor aceitar voluntàriamente qualquer
colÍsa em pagamento da dívida, ficará desonerado o fiador,
ainda que o credor venha depois a p erder por evicção a
cousa pre tada.
Art. 851. 0 Se o e.r edor desonerar al g um dos fiadores
em con entimento dos outros, ficarão todos ·êles desoneraclos em proporção ela obrigação remitida.
Art. 852. º A moratória concedida ao devedor pelo credor, sem con sentimento do fi ador, -extingue a fiança.
Art. 853.º Os :fiadores, ainda que solidários, fica rão desonerados da sua obrigação, se, por alg um :facto do credor,
não pud erem ficar sub-rogados nos direitos, privilégios e
hipotecas do me mo credor.
.
Art. 85 1!. º O fiador pode opor ao credor todas as excepções extintivas da, obrigação que compitam ao devedor
principal e lhe não sej am meramente pessoais.

SECÇÃO II
Do penhor
Art. 855. 0 O devedor pode assegurar o cumprimento da
sua obrigação, entr~gando ao credor, ou a quem o repr~
sente, algum objecto móv:el, para que lhe sirva de segurança . E o que se chama penhor.
Art. 856.º Podem ser dados em penhor todos os objectos
móveis, que podem ser alienados.
Art. 857 .0 Quando se empenharem títulos de crédito particular, que não sejam acções dalguma companhia, deverá
o p enhor ser notificado ao originário devedor.
Art. 858.º O contrato de penhor só pode produzir os seus
efeitos entre as partes pela entrega da cousa empenhada;
mas, com r elação a terceiros, é n ecessário que além disso
const e de auto autêntico ou autentica do a soma cl evicla e a
espécie· e natureza do objecto do p enhor.
Art. 859. 0 O. p enhor pode ser constituído p elo próprio
devedor, ou por terceiro, ainda sem seu consentimento .
Art. 860 .º O credor adquire pelo penhor o direi to:
l. º De ser p ago de sua dívida pelo valm· do penhor, com
prefer ência aos demais credores do devedor ;
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2.º De usar de todos os meios conservatórios de sua posse,
até de requerer procedimento criminal contra quem lhe :furtar a cousa empenhada, ainda que seja o próprio dono;
3.º De ser indemnizado das despe as necessárias e úteis
que fizer com o objecto empenhado ;
.
4.<> De exigir do devedor_ outro penhor ou· o cun;iprimento
da obrigaçãó, ainda antes do prazo convencionado, se o
obj ecto do penhor se perder ou deminuir, em culpa sua,
ou e fôr exigido por terceiro, a quem pertença, e que não
haja con entido no penhor.
Art. 861.º O credor é obrigado:
l. º A conservar a copsa empenhada, como se :fôra sua
própria, e a responder pelas deteriorações ou prejuízos que
el a padecer por culpa ou negligência sua ·;
2. 0 A restituir a cou a empenhada logo que se cumpra
inteiramente a obrigação, sendo-lhe pagas toda, as despesas que tenha feito com a conservação da mesma cousa .
Art. 862. 0 O devedor pode exigir que o credor preste
fiança ao penhor, ou que seja a cousa depositada em poder
de . outrem, se o mesmo credor usar da cous3;._ empenhada,
de forma que esta possa perder-se ou deteriorar-se.
Art. 863. º Se, no prazo convencionado, o devecfor. não
efectuar o pagamento, ou, não havendo prazo e tipulado,
se o , devedor não pagar, sendo interpelado pelo credor,
poderá êste fazer vender judicialmente a cousa empenhada,
com citação do devedor.
Art. 864.º O credor não pode ficar com o objecto do
penhor, em pagamento da dívirla, sem avaliação, ou por
avaliação por êle feita '; mas podem as partes convencionar
que a venda se fa ça extra-judicialmente, ou que o credor
fiqu e com a cousa empenhada pela avaliação que fizerem
louvados nomeados. de comum acôrdo . '
Art. 865.º Em qualquer dos casos mencionados nos dois
artigos precedentes, pode o devedor fazer suspender a venda,
oferecendo-se a pagar dentro ele vinte e quatro horas.
Art. 866.º Se houver excedente no produto da venda,
será entregue ao devedor; mas s~ o produto não chegar
para inteiro pagamento do credor, poderá êste demandar
o devedor peio qué faltar.
Art. 867. 0 Os proventos da cousa empenhada serão encontrados nas despesas feitas com ela e nos juros vencidos;
e, não vencendo juros a dívid a, S!)rão abatidos no capital
devido.
Art. 868.º As partes podem estipular recíproca compensação de interêsses.
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Art . 869 .0 O credor não respon<le pela evicção do objecto
elo penhor vendido, excepto se houver dolo da sua_ parte,
ou se a tal re peito se responsabilizar expressamente.
Art. 870. º O davedor não tem direito a ex.igir tlo credor
a entrega do obj acto do penhor, no todo ou en:i parte, sem:
t er pago a d ívida por inteiro, a não haver estipulação em
contrário.
'
Art . 871.º A restitui\ ão da cousa empenhada pressupõe
a r emissão do direito ao mesmo penhor, se o credor não
provar o contr ário .
·
Art. 8 12 .º Da r em issão elo penhor não resulta a presunção ela r emissão da dívida .
SE CÇ,i.O III

Da to nsignação de

r en1 li~11eutos

Art. 873 .º Dá-se o contrato · de consignação <le rendi:
mentos quando o devedor estipula o pagamento sucessivo
da div ícla e seus juros, ou só do capital, ou só dos juros,
por meio da aplicação dos rendimentos de certos e determinados bens imo.bili:irios.
Art . 874. 0 Os contraan~ es podem convencionar:
1. 0 Que os bens, cujos rendimentos são consignados, continuem em poder do devedor ;
2. º Que pas em para o poder elo credor;
3 . 0 Que passem parn o poder de terceiro, por título de
_a rrendament0 ou por outro. ·
§ 1. 0 A consignação, porém, em qualquer clêstes casos,
n ão impede que o devedor disponha por qualquer modo
dos bens consignados, ficando salvos os direitos dos credo res.
.
§ 2. 0 No c:iso do n. º 2. 0 clêste artigo, o consignatário
é equipar ado ao arrendatário, pata lhe ser aplicável o que
o Código dispõe acêrca do contrato de arrendamento, na
parte efu que o po !'a ser.
Art. 875 .º Quando êste contrato r ecair sôbre bens imóveis, só poderá ser celebrado por escritura pública, e, para
produzir efeito p ara com terceiros, deve ser devidamente
reg ista do.
Art. 8í6. º A consignação de rendimentos pode fazer-se :1
l.º Por 1leterminado número de anos;
.
2. º Sem número determinado de anos, mas até o pagamento de quantia devida, que neste caso será especificada,
e também de seus juros, se se deverem.
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§ único . No caso do n.º 2 .0 dêste artigo, a consig.nação
só pod e fazer-se determinando- e previamente a quau11a que
. em cada ano deve ser l evada em couta no pa~aruento,
quer o rendimento seja superior, quer inferior à dita quan7
tia .
Art. 877.º :8 te contrato termina qumdo finda o prazo
estipulado na hipótese do n. º l. º do artigo antecedente ;
e pelo integral p3gamento da dívida e se:1s juros, se se
-deverem, no caso do n. 0 2 .º do mesmo artigq .
SECÇÃO l V
Do~

privilégios cred it óri:i s e das hipotecas
SUB-SECÇÃO I

Dos privilégios creditór ios
DIVISÃO I

D os privilégios creditórios em geral
e d as s u as d1verti ...lS espéci es

Art. 878.º Privilégio creditório é a faculda de, que a lei
<Concede a certos credores, de serem pagos com preferência a outros, independentemente do registo do~ seus crédi tos .
Art. 879. º Há duas espécies de privilégios creditórios :;
mobiliários e imobiliários.
§ 1. 0 Os mobiliários subdi vid em-se em:
1. 0 Especiais, que abrangem só o valor de certos e determinados bens mobiliários ;
2 .0 Gerais , que abrangem o val or de todos os bens mobiliários do devedor .
§ 2. 0 Os imobiliários são sempre especiais.
DlVISAO II

D os p rivilégios m obiliárioe

Art. 880 .º Gozam da privilégio mobiliário especial nos
Írutos dos ·prédios rústicos restiectivos, constituindo uma
cl asse:
l.º O crédito por dívida de foros , censos ou quinhões,
relativo aos do is últimos anos e ao corrente ;
2.º O crédito por dívida de renda, r el ativo ao último ano
e ao corrente ;
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3. 0 O c1:édito por sementes ou por empréstimos para grangeios rurais, relativo só ao último ano, ou só ao corrente;
4.º O crédito por soldadas de criados de lavo ura, rela tivo
a um ano, e por dívidas de jornais de operários, i·elativo
aos últimos três mesf?S ;
5.º O crédito por prémio de seguro, relativamente ao
último ano e ao corrente.
§ 1. 0 P ara ser aplicável o privilégio, de. que :fazem menção os n. º' l.º e 2.º dêste artigo, é necessário q-u e .os ónus
respectivos 'Je enfiteu8e, censo, quinhãq ou arrendamento
se a chem r egistados.
§ 2. 0 Aquele privilégio principia a existir na data do registo, sem que possa retrotrai-r-se à data do crédito, se
ê te fôr mais antigo.
§ 3.º P ara serem aplicáveif os privilégios, de que tratam
os n. º' 3.º e 4 .º dêste artigo, é n ecessário que se ha j a decla rado a que prédio ou prédios rústicos se aplicaram êsses
créditos. ·
Art. 881. º Gozam de privilégio mobiliário especia) na
renda dos prédios urbanos respectivos, constituindo uma
classe:
•
l.º O créd'ito por dívida de foros, ·censos e quinhões, relativo a os dois últimos anos e ao corrente;
2. º O crédito por prémio de seguro relativo ao último
ano e ào ·corrente.
§ único . Ao privilégio de que :faz menção o n. 0 1. 0 é aplicávPl a disposição do § 1. 0 do artigo antecedente.
Art. 882,º. Gozam de privilégio mobiliário especial, constituindo uma classe:
l. º U crédito por despesas de recovagem, barcagem ou
alquilaria, no valor dos objectos transportados;
2. 0 O crédito por despesas de pousada ou albergaria, no
valor das alfa ias- que o devedor tiver na pousada ;
3.º O crédito pelo preço de quaisquer móveis ou máquinas,
ou pelo cu,s to do consêrto tanto daqueles como destas, no
valor dos mesmos móveis ou máquinas ;
_
4. o o cr édito por dívida de renda ou de danifi cação causada pelo l ocatário, ou proveniente de qualquer encargo declarado em arrendamento de prédio urbano, relativo ao último .ano e ao corrente, no valor dos móveis existentes no
mesmo prédio ;
5.º O crédito proveniente de r,<émio de seguro de móveis
ou mercadorias, relativo ao último ano e ao corrente, no
valor dos objectos segurados.
§ 1. 0 O privilégio de que trata o n .º l.º dêste artigo acaba
J
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quando os objectos transportados saírem do poder de quem
os transportou.
§ 2.º O de n.º 2. 0 acaba quando os objectos saírem da
pousa da .
§ 3. 0 O de n.º 3. 0 quando os móveis ou máquinas, comprados ou consertados, saírem da mão do devedor .
§ 4. 0 O de n. º 4. º quando os móveis saírem do re pectivo
prédio.
§ 5. 0 O de n .º 5. 0 quando os móveis ou mercadorias passarem ao poder de terceiros.
§ 6. 0 Não é, porém, aplicável ' o que dispõe o p arágrafo
antecedente se se provar que na saída dos referidos objectos
houve dolo não só do devedor, mas também das pessoas
para guem, tais obj ectos suressivamente forem alheados,
;
tendo-o sido por título onero o.
Art. 883 .º Gozam também do privilégio mobiliário especial, constitui.ndo uma classe:
1. º O crédito pelo preço de matét-ias primas, no valor dos
produto• fabricados, pôsto que não sejam os mesmos ·que
se fabricaram com as matéri as primas· não pqgas, contanto que sejam do mesmo género daqueles que com tais
matérias se podem produzir;
2.º O crédito por salários de operário fabris, relativo JlOS
últimos três meses, no valo)' do mesmos produtos ;
3. O crédito pelo prémio de seguro, relativo ao último
ano e ao corrente, no valor dos produtos egurados.
§ L º P ara que possa dar-se o privilégio de q11e trata o
n.º l.º é necessário que os objectos se conservem em poder
do devedor ou, não se conservando, que tenham saído com
dolo em prejuízo do credor, nos termos do § 6. 0 do artigo
precedente.
· § 2.º E te privilégio extingue-se não sendo aplicado
dentro de um ano.
Art. 834. 0 Gozam · de privilégio geral sôbre os móveis :
l.º O créd ito por despesas do funeral do deverlor, conforme a ua condição e o costume da terra ;
2.º O crédito por despesas feitas com º' luto da viúva e
dos filho do falecido, conforme a sua condição ;
3.º O crédito por despesas com :facultativos e r emédios
para doen<;:a do devedor, relativo ao~ últimos eis meses: ;
4.º O crédito para sustento do devedor e daquelas pessoas
de sua família a quem tinha o dever de alimentar, relativo
aos últimos seis meses ;
5.º O crédito prm1 eniente de ordenados, salários e soldadas de criados e outros familiares, relativo a um ano ;
0
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•

6.0 O crédito proveniente de sal ários ou ordenados de.v idas a mestres de sciêncías ou artes que haj am ensinado
os filhos do devedor ou as pessoas a quem êste tinha por
dever dar educação, r elativo aos últimos seis meses.
Art. 885.° Os créditos por impostos devidos à Fazenda Naciona l gozam de privilégio mobiliário em todas as classes.
Art. 886.º O cr edor pignoratício tem o privilégio de ser
pago da sua dívida pelo preço do objecto ou objectos empenhados, a té onde chegar o r eferido preço, sendo considerado pelo r esto como credo!' comum.
DfVlSÃOill

D os pri·v i lé g ios im obiliários

Krt. 887. 0 São créditos privil egiados sôbre os móveis do
dévedor, ainda quando estes se achem onerados . com hipoteca:
1. 0 Os créditos por impostos devidos á Fazenda Nacional
pelos últimos três anos, e no valor dos bens em que recaírem os mencionados impostos ;
2.º Os créditos provenientes de de~pesas feit as nos úlHmos três anos para a conservação nos prédios, com relação
àqúeles a que essas despesas forem aplieadas, não e:xce- 'd endo a quinta parte do valor dos mesmos prédios;
3 .º Os créditos provenientes de custas juJ,iciais, feitas
no interêsse comum dos eredo"res, no valor do prédio com
rel ação ao qual for am feitas.
SUB-S.ECÇÃO II

Das hipotecas em geral

Art. 888.º Hipoteca é ó direito, concedido a certos credores, de serem pagos pelo valor de· certos bens imobiliários do devedor, e com preferência a outros credores,
ach ando-se os seus créditos devidamente regi ~tados .
Ai-t. 889. º A hipoteca só pode recair em bens imobiliário.s que não estejam fora do comércio.
§ único . Sempre que forem hipotecados prédios suj eitos
a ónus reais, não abrangerá a hipoteca senão o valor dos
mesmos prédios, deduzida a importância dos ónus regista'd os anteriormente ao registo da mesma h ipoteca ..
Art. 890 .º Só podem ser .hipotecados:
1. 0 Os bens imóveis e os imobilizados de que se faz
menção nos n.º' 1. 0 e 2. 0 do artigo 375.º;
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2.º O· usufruto dos mesmos bens;
3.º O do°inínio directo e o domínio ú til nos bens enfitêutico .
Art. 891. 0 A hipoteca abrange :
. .l .º As acessões naturais;
2.º As bemfoitorias feitas à custa do devedor, salvo o direito de terceiro, na parte em que o :valor do prédio tiver
sido aumentado por elas;
3. 0 As indemni~a ções devid as pelos seguradores;
4..0 As . indemnizações em virtude de expropriações
ou
,
preJUIZOS.
Art . 892.º A hipoteca onera os bens em que r ecai, e su~ei ta-os directa e imediatamente ao cumprimento daR obrigações a que' serve de segurança, seja quem fôr o possuidor
dos mesmos bens .
Art. 893.º A hipoteca é de sua natureza indivisível; subsiste em todos e em cada ·um dos prédios hipotecados e em
cada uma das partes que os constituem, salvo o caso de se
designar, no competente título constitutivo da hipoteca, a
parte do · prédio ou dos prédios que com ela fi ca onera da .
Art. 894.º Só pode hipotecar quem pode alienar, e só
podem ser hipotecados os bens que podem ser alienados.
§ único. O modo como podem ser hipotecados os bens,
postos em administração , é r egulado nos títulos r espectivos
dêste Có1ligo.
Art. 895.º A hipotec::i,_ pode ser constituída pelo devedor
ou por outrem em seu favor.
Art. 896 .º Quem possui condicionalmente, ou com direito
r esolúvel, só pode hipotecar debaixo _ das m esm as condições.
§ único. O proprietário condicional deverá declai-ar no
contrato a natureza -do seu direito, se a conhecer, e, não
o fazendo, incorrer á n a pena impo ta ao crime de burla,
além da responsabilidad e por perdas e danos.
Art. 897.º ·Das obrigações próprias do herdeiro por nenhum ca.so resulta hipoteca sôbre os bens da herança em
prejuízo dos credores do autor dela, ainda que sejam credo~
res comuns ..
Art . 898. 0 Para se constituir hipoteca do domínio útil,
que abranja a totalidade do prédio emprazaclo, não é necessário consentimento do senhorio directo, o qtial, aliás, con•
serva todos os seus direitos.
Art. 899.º Quando o senhorio directo con eguir a consolidação dos dois domínios, seja de que modo fôr, a hipoteca
que onera o domínio útil acompanha o l_Jrédio.
;
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Art. 900. 0 A hipoteca relativa a crédito qu e vença juros
abrange os venci dos no último ano e no corrente, para o
efeito de terem as vantagens dela, independentemente do
registo.
§ único. Os juros rel ativos aos anos anteriores têm hipoteca como créd ità distinto, se como tais tiverem sido registados.
'
Art. 901. º Quando, por qualquer motivo, a hipoteca se
tornar insuficiente para segurança da obrigação co ntraída,
o credor tem o direito de exigir que o devedor a reforce ; e,
não o fazendo êste, pode o credor pedir o inteiro pagamento
da dívi da como se estivera vencida .
Art. 902 .º D ando-se o caso de ser destruído o prédio hipotecado, e de haver o seu dono de receber por isso alguma
indemniza ção, os direitos do credor recaem no valor desta
ou no prédio, quando seja reedi"ficado à custa de quem tinha
ele indemnizar.
'
Art. 903. º O credor não pode; na falta de pagamento,
apropria r-se do prédio hipotecado, excepto arrema1ando-o
em praça ou sen do-lh e adj udicado; mas esta arremntação
ou adjudica ção far-se há sem pre, seja qual fô r o valor do
prédio e o da dívida assegurada por hipoteca, salvo se o
credor consentir em outra cousa .
Art. 904. º As hipo tecas são l egais ou voluntárias.
SUU·SECÇÃO III

Das hip otec as legais

Art . 905.º As hipotecas lega is resultam im ediatamente
da l ei, 8em dependência da vq_nfade das partes, e existem
pelo facto de existir a obrigação a que servem de segurança.
,.
Art. 906 .0 Os cr edores que têm hipoteca legal para segurança elo pagamento das su as dívidas são :
1. 0 A Fazenda N acion a l , as câmaras· municipais e os
e&ta belecimentos públicos no bens dos respectivos funcionários responsáveis e nos bens rle seu s fiadores, nn conformid ade das leis fiscais o~ adm inistrativas, para pagamento
das quantia em que fi caram al can çados, ou pelas quais se
torna ram re. pousáveis;
2.º O menor, o au sente, o interd ito e, em geral , toílas
as pessoas privadas da a rl mini~traç·ão ele seus bens , nos rlos
seu s tutores, curadores ou administrador es, para pag'nmento
dos valores a que deixaram de dar a aplicação de,-ida, que

/
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não entregaram competentemente ou que deixaram perder
por culpa ou dolo ;
3.º A mulher casada por contrato d{ltal, nos bens do marido, para pagamento dos valores mobiliários dotais e dos
alfinetes estipulados ;
4. 0 O cônj uge obrevivo, nos bens do cônjuge fa lecido,
para pagamento do apanágio a que tenha direito ;
5.,° O credor por alimentos, !'!os bens cujo rendimento se
designou para os satisfazer, ou em quaisquer bens do devedor quando não haja designação;
6.º Os e tabelerimentos de crédito predial, p ara pagamento de seu~ títulos nos bens que os mesmos títulos designam;
7. 0 O coerdeiros, para pagamento das respectivas tonias,
nos bens da herança sujeitos a êsse pagamento ;
8. 0 Os legatários de quantia ou valor determinado, ou
de prestações periódicas, nos bens sujeitos a..o encargo do
legado, para pagamento do mesmo. ·
.
Art. 907. º Os créditos que têm privilégio de qualquer
espécie terão hipoteca legal tonas as veze.s que se acha.rem
registados como créditos hipotecários, tendo para isso os
nece s:irios requisitos.
§ único. Os créditos regish1<los na forma dê te artigo
não perdem, por êsse facto; o pfi-,ilégio e p·odem ohter, no
concurso hipotecário, o pagamento que no concurso de créditos privilegiados não tenham podido alcançar.
Art. 908.º As hipotecas de que faz menc;:ão o artigo 906.º,
n .0 ' 1.º, 2·.° ~ 3.°, não podem er renunciadas, mas podem
ser sub~tituídas ou dispensadas nos casos expressamente
declarados na lei.
Art. 909..° As hipotecas lega is podem ser registadas em
relac;:ão a todos os bens do devi>dor, quando não forem especifir.;i<los no títulq respertivo os imóveis hipoti>ca1los; o
devedor, porém, pode exigir que o registo se limite aos
bens necessários para o cumprim ento da obrigação, e tem
a faculdade de designar os que para isso quiser.
SUB-SECÇÃO IV

Das hipotecas voluntárias

Art. 910.° As hipotecas voluntárias nascem de contrato
ou -de disposic;:ão de última -vonfade.
Art. 911.° Estas hipoteC"as só podem recair sôhre bens
·certos e determinados, e por quantia certa e determinada,
ao menos aproximadamente.
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Art. 912.º As hipotecas voluntárias, provenientes de conha,tos, podem provar-se por escritura ou auto públi co, ou,
se o valor assegurado por hipoteca não exceder a 50$000
réis, por docum ento particular, escrito e a5siuado pela pessoa que a constituir, ou, se essa não souber ou não puder
escrever, por outrem a seu rôgo , tendo a assinatura de
duas testemunhas que escrevam os seus n omes; sendo, em
todo o caso, a assinaturas i~ con hecicl as p0r tabelião .
Art. 913. º A hipoteca pode ser estipulada por tempo indeterminado e com as condições que aprouverem aos estipulantes, salvo os efeito8 e as formalidades e restrições
expressamente estabelecidos na lei.
Art. 914. 0 O devedor não fica inibido, pelo facto da hipoteca, de hipotecar de novo o prédio ; mas, nesst> caso,
realizando-se o pagamento de qualquer das dív.idas, o
prédio fica hipotecado às restantes, não em parte, mas. na
sua totalidade.
Art. 915.º O prédio comum de diversos proprietários não
pode ser hipotecado na sua t.otaliclade sem conseni"imentode t,odos ; mas, se fôr di.-isíçel, cada um podt> hipotecar
separadamente a parte que nele tiver, e só a respeito dessa,
parte vigora a indivisibilidade da lúpoteca.
SUB-SECÇÃO V

Da constituição das hipotecas

Art. 916.º A hipoteca, de que faz menção o artigo 906.º,_
º 1. º, é L'Onsti tuí na pel a nomeação do fun cionário, nos
t ermos das leis fi scais e administrativas.
§ único. Esta hipoteca pode ser substituída por depósiro
em dinheiro ou em títulos. ,
Art . 917.º Quando nQo houver depósito nem bens desig-nados para segurança da Fazenda Pública ou municipal,.
ou dos estabelecimentos a que se refere o n.º l.º do artigo 906.º, poderá a re · pectiva hipoteca ser registada em
relação a quaisqu«:lr b ens do r esponsável , salvo sem pre o
direito que êle tem de requerer que seja reduzida aos justos
limites, nos termos do artigo 909.º
Art. 918.º A hipoteca a favor do menor e das demais
pessoas mencionadas no n. 0 2.º do artigo 906 .º é constituída pela nomeação do tutor, curador ou admini~trador.
Art. 919.º Feit.a a nomear:ão de que trata o artigo antecedente, o conselho de família, te:i;i.do atençãb à importânci
dos móveis e dos rendimentos que o nomeado deverá rece-

1.l.
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ber e poderá acumular em sua mão , determinará. o valor da
hipoteca e de ignará os bens em relação aqs quais a mesma
há-de ser registada, e o prazo em que cumprirá fazer o registo, motivando a deliberação .
·
§ único. Nos casos em que, na conformidade da lei, não
houver nomeaçã<J do con. elho de família, as atribuições
dêle serão exercidas, nesta parte, p elo juiz de direito,
ºouvido o curador geral.
·
Art. 920. 0 Se o conselho de família não fizer a designação dos bens, poderá o nomeado fazê-la rio prazo de dez
dias e, não a fazendo ou fazendo-a insuficiente, o j niz designará quaisquer bens que lhe constar pertencerem ao
nomeado, para , em relação a êles, se fazer o registo da
hipo teca.
"
.A.rt. 921.º Será lícito ao co nselho de família, quando o
julgar conveniente, escusar o tutor , o curador ou o administrador nomeado, da hipoteca ou ·só do registo e demais.
actos prévios, para que entre logo na gerência, preenrhendo- e depois essas formalidades , e bem assim admitir hipoteca de bens cujo valor seja inferior ao dos móveis e r en dimentos, quando o nom eado os não tiver suficientes e o
conselho não preferir nomear outro .
Ârt. 922.º O nomeado será intimado para, dentro do
. prazo assinado pelo conselho de família, fazer o registo da
hipo teca e apresentar em juízo o respectivo certificado, e,
se não satisfizer ou não alegar e provar escusa que o conselho tenha por sufi ciente, o juiz lhe imporá nm a multa
de 10. 000 réis a 100$"000 r éis, e mandará ex officio, mas à
custa do nomeado, fazer o registo.
Art . 923.º Os recursos que os nomeados ou o protutor e
o curador geral interpuserem das deliberações, tornadas
pelo conselho de família ou dos despachos do juiz, nos
termo dos · artigos antecedentes, nunca suspenderão os
efeitos daciuelas ou dêstes.
Art . .924. 0 Quando houver mais de um tutebdo ou a<lministra <lo, o tutor ou administrador, ao passo que fôr fazendo
a cada um a entrega dos seus respectivos bens, e obtendo a
aprova\ão das contas gerais, poderá· requerer ao consE>lho de
família autorização para o cancelamento <lo regi~to hipotecário pi>lo valor correspondente à responsabili da de finda.
Art. 925.º A hipoteca a favor da mulher casa<l>t, de que
trata o n.º 3. 0 do artigo 906.º, é constituída pela respectiva
e critura <lotal.
§ único. Quando esta. hipoteca não tiver sido registada
antes do casamento, poderá sê-lo durante êle ou ainda
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depois de dissolvido, sem prejuízo do 'direito de terceiros,
anteriormente in~crito.
Art. 926.º .A .hipoteca de que trata o artigo anteceilente,
quando consistir em bens expre. sarnente desig nados para
segurai1ça do dCFte, só em relação a êsses mesmos bens poderá ser registada.
.
§ l. º Se por qualquer mótivo esb. hipoteca se tornar ineficaz, tanto a mulher como aqueles que a dotaram poderão
req uerer que a mesma hipoteca seja reforçada.
§ 2. 0 Na :falta ele designação de bens, ou ele se r eforçar
a hipoteca , será esta registada em rel ação a quaisquer
bens pertencentes ao marido, ~a lvo o direito que êle tem de
pedir redução aos justos lim ites.
Art . 927. º A hipoteca constitu ída por escritura dotal, se
origin_àriamente foi registada na totalidade dos bens do
marido, pode depois, a · requerimento dêste , ser reduziria às
suas clevida8 proporções, su bsistinrlo o registo só em tantos
dos ditos bens quantos bastem para e:fectiva segura n ça, e
.ficanrlo desonerad us todos os outros que constituem o património do marido.
·
Art . 928 .º E nula a renün cia do direito de registar, ou de
qualquer outro que provenha do reg isto, :feita pela mulher
a fa vor do rr. arido, ou rle t erreiros.
Art. 929. 0 -P ara o casamento dos menores, por contrato
dotal , não se passará a lvará de consentimen to, sem que,
além dos outros <locumentos que forem exi g idos por lei, o
requerimento vá documentado com a certidfio do registo
provi ório do dote, havendo-o em .bens im obil iários , e da
hipoteca para seguran ça dos valores mobiliários dotais, se
a houver. O escrivão, que sem isso passar o dito a] Yará,
perd erá o ofírio e ~e r á responsável por p erdas e ila nos.
Art . 930.º Não é permitido deferir o requerimento para
entrega ele ben s, na hipótese ri!' casamento de menor, sem
que se mo ·tre ave rbad o de defi nitivo o registo provisório d~
dote e da hipoteca, haven do-o.
§ único. () t utor C]U e, sem despacho do juiz, :fizer a mencionada entrega de bens ou de rendimentos, responderá por
êles, como se ta l entrega não houvera feito.
Art. 93 1.º A hi potera a favor rla v iú va, de , que trnta o
n. 0 4.º do ar tigo 90G.º, é co 11 stitu ída pelo título promissório
dos alfi ne tes, arras ou apanág· i o~.
Art. 932.º A hipoteca a f:n-o r da p essoa que tem direito aos al inwn tos, de ·que trata o n. 0 5. 0 do artip-o 90G.º,
é constitu ída pelo trtulo, de on<le resulta a obrigação de os
prestar.
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§ umco. Havendo bens designadamente onerados· com
essa obrigação, em relação a êles será r egistada a hipoteca ; ma , se não forem designados bens alguns, ou sendo
designada a totalidade dum património, pode a mencionada hipoteca ser regista9a, em relação a todos os bens
imóveis do devedor, ou em relação aos que compuserem
a totalidade do património, salvo seiúpre o direito de pedir
redução nos termos do artigo 909 .0
•
.Art. ,933. 0 .A hipoteca, mencionada nos títulos dos estabelecimentos de crédito predial, ser' registada em r elação
aos bens que nesses títulos forem designados .
.Art. 934. 0 .A hipoteca, mencionada no n.º 7. º do artigo
906.º, é constituída pelo título legal da partilha, e será registada em relação aos bens re pectivos .
.Art. 935.º .A hipoteca, mencionada no n. 0 8.º do artigo
906. 0 , é ' constituíd a pelo testamento, e será re[;ista da em
relação aos bens sujeitos ao pagamento do leg:n:lo .
.Art. 936.º .As hipotecas >oluntárias são constituídas pelos
respectivos contratos, ou disposições de última vontade, e
podem ser registadas só em relação aos bens que êsses títulos e pecificadamente designarem, ou a quai squer bens
do devedor, ou do testarlor na falta de designação, salvo o
direito de redução, conforme o artigo 909. º
.Art. 937.º Quando se oferecer dúvida acêrca do valor dos
bens para constituir a hipoteca, poderá fazer-se prévia ·avaliação dêstes; mas essa avaliação não se fará judicialmente,
sem que se mostre ter-se registado provisoriamente a hipoteca.
SUB-SECÇÃO VI

D'a expurgação das hipotecas

.Art. 938.º .Aquele que de novo adquiriu um prédio hipotecaqo e ql,lere conseguir a expurgação da hipoteca, ou
hipotecas, pode obter o seu fim por qualquer dos modos
seguintes:
. 1. 0 Pagando integralmente aos credores hipotecários as
dívidas, a que o mencionado prédio estava hipotecado·;
2. 0 Deposit"lndo o preço da arrematação do prédio,
quando a aquisição dêle tenha sido feita . em hasta pública;
3. 0 Declarando em juízo que está pronto a entregar aos ·
credores, para pagamento das suas dívidas, até a quantia
pela qual obteve o prédio, ou aquela em que o estima,
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-quando a aquisição dêle y.ão tenha sido feita por título
oneroso.
§ ún ico . As disposições dêste artigo são aplicá>eis ao
caso previsto no artigo H84. º, § 1. ~
.Art. 939 .º Em qualquer das hipóteses do artigo antecedente, o norn possuúlor elo prédio mandará citar todos os
credores hipotecários inscritos, para que venham a j uízo
levantar a parte do preço que lhes pertencer, jul gan do-se .
afinal o prédio li vre ·e desonerado tla hipoteca ou hipotecas,
a que se achava , uj eito .
Art. 940.º Consistindo a . obrigação assegurncla por hipoteca em prest ações p?..!·ióclic:is, não sendo daquelas que constituem ónus· real ela propriedade, opera-se a e_xp urgação
p elo depós ito dum capital correspondente a essas prestações, fe ito em ruoetla metálica , em. :f'uhdos públicos, ou em
acções de bancos legal mente constit uídos.
§ 1. 0 O capital depo itado reverte em proveito elo depositante, ou de quem o repreaenta, logo que :fique extinta
por qualquer modo a obrigação que motivou o depósito .
§ 2. 0 E mquanto dura o depósito, o cr edor recebe os juros
ou dividendos dos títulos depositados, cuj a escolha fica dependente da vontade elo depositante, assegurando êle ao
credor a in tegriclade da prestação.
Art. 941.º Qual"quer dos interessados pode r equer er que
o préaio seja arrematado pelo maior pnço que ~ e obtiver
sôbre aquele que o novo possuidor tiver dado por êle, ou
em que o estimar, nos casos seguintes :
1. º Quando o novo possui: dor não expurgar a hipoteca
p elos meios para isso est a beleci elos no artigo 938. º;
2.º Quando, pretend endo o novo possui:dor expurga r a hipoteca pelo modo estabelecido no n .0 3.º elo artigo 938 .º, a
quantia por êle oferecida, para pagamento dos credores, fôr
inferior ao cômp uto dos créditos privilegiados ou hipotecários e dos ónus registados anteriormente às hip otecas, aos
quais o prédio esteja suj eito .
.Art. 942.º Quando, na hipótese do artigo antecedente, o
valor, de que a í se trata, não fô r _coberto em praça, os clir eitos dos interessados ~erão exercidos sôbre êsse .mesmo
val0l', salva a ac_ção contra o deved.pr ofíg inário, pelo que
:ficar restando .
§ único. Quanto à .parte de que n ão :!'orem embolsado
pelo produto da hipo teca, serão con siderados como credores
comuns.
· Art. 943.º Ainda . que o credor, que r equereu a arrematação elo pré~io, venha depois a desistir dela, n ão deixan\
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por isso a mesma arrematação de progredir nos seus. termos
regulare , quando algum elos outros credores se oponha à
<le i tência
.Art. 944. 0 O direito dos credores que, tendo sido citados,
não vierem a juízo, será julgado à revelia, pondo-se em depósito a .soma que lhes tocar em virtude da sentença.
Ârt. 945 .º Quando, porém, a referida soma não fôr bas~
fante para completo pagamento do capital e juros, devidos
aos ditos credores, estes conservarão sempre, como credores comuns, relativamente à importância n ão paga, todos
-0s seus direitos contra o devedor .
.Art. 946 .º Realizado que seja o pagam ento elos credores
que tiverem acudido a juízo, e feito o depósito com relação
.aos que deixarem de çomparecer, será o prédio julgado livre e clesonerado ele hipotecas, e se cancelarão os respectivos regi tos .
.Art. 94 7. º .A sentE)nça, porém, nunca será proferida, sem
que se mostre que foram citados todos os credores constantes da certidão pas~ada pelo conservador .
.Art. 948 .0 O credor que, tendo o seu crédito registado,
por qualquer motivo n ão tiver sido incluído na certidão
p assada pelo conservador, ou, sendo incluído, não fór citado, não perderá os seus direitos como credor hipotecário,
seja qual fó r a sentença proferid a em relação aos outros
credores .
SU B- SECÇ..\O VII

Det registo
DIVISÃO I .

D o registo em gera l

A rt. 949 . º E stão sujeitos ao registó:
1. º .As hipotecas ;
2. 0 ps ónu s reais ;
3.° .As acções reais sôbre design a dos bens imobiliários,
-e qu aisquer outras que se dirigem a haver o domínio ou
a pos e dêles ; as acções sôbre n ulida de do r egisto ou do
seu cancel amento; e as sentenças profer idas "ll p assadas em
julgado sôbre qualquer ª esias acções ;
4.° .As transmissões de propriedade imóvel, por título
gratuito ou oneroso ;
5.° .A posse nos termos do art igo 524.°;
6.º .A penhora em bens imobiliários .
§ l .° P ode também ter lugar o r egisto do domínio, sendo
requerido pelo proprietário.
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§ 2.º. Só se reputam ónus reais para os efeitos do n.º 2.•
dêste artigo :
l.º A servidão e o compáscuo;
2. 0 O uso, a h abitação e o usufruto;
3.º A enfiteuse e a subenfiteuse;
4. º O cen o e o quinhão ;
5.º O dote;
'
6.º O arrendamento, por mais de um ano, havendo adiantamento da renda, e por mais de quatro, não o havendo ;
7.º A consignação de rendimentos para pagamentos
de quantia determinada ou por . determinado número de
anos.
Art. 950. 0 O registo deve ser feito na conser-vatória em
cujo di trito está situado o prédio a que êle tem de se referir, e não em outra, sob pena de nulidade .
§ único. Se- o prédio :fôr situado em território de mais
de uma conservatória, o regi to será feito em cada uma delas.
Art. 951. 0 A falta de registo dos títulos, e direitos a êle
sujeitos, não impede que sejam invocados em juízo entre as
própria partes, ou seus herdeiros ou representantes ; mas,
para com terceiros, os efeitos de tais títulos ou direitos só
começam desde o registo.
§ único. Exceptua-se, do que fica disposto na última
parte dêste artigo, a transmissão de pr9priedade imóvel,
quando esta :fôr indeterminada.
Art. 952.º A posse não pode ser invocada em juízo para
prova ela propriedade, emquanto se não mostrar que está
registada ; mas, depois de registada, o seu comêço, para
todos os eféitos legais, deve ser contado em conformidade
das disposições dêste Código.
§ único . P ara as ácções meramente possessórias, não é necessária certidão do registo da posse.
Art. 953.º A inscrição no regi to dum .título translativo
de propriedade sem condição suspen8iva envolve, independentemente dalguma outra formalidade, a transmissão da
po se para a pes~oa a favor de .quem essa inscrição foi
feita.
Art. 9fi4. 0 A entrega e posse judicial de bens imobiliários, não exceptuados no § único do artigo 951.º, em caso
nenhum pode dar-se, sob pena de nulidade, sem que . ~e
tenha feito o registo do acto jurídico em que o r equenmento se funda.
Art. 955.º Os actos de que resulta modificação ou transmissão de propriedade, praticados por qualquer pessoa a
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favor de quem a transmissão dela tenha sido feita, na forma
indicada no § único do artigo 95 1. º, ou por seus herdeiros
ou representantes, são n ulos, com relação a terceiros, se,
achando-se determinados os bens, a transmissão não fo i registada.
Art. 956. º A priorida rle das inscrições é determinada pela'
data do dia em que são feitas, e con ideram-se como feitas na mesma data todas as que são requeridas no mesmo
dia .
§ 1.° Concorrendo diversas insçrições da mesma espécie,
e da mesma data, a prioridade delas será regulada pela ordem do número que tiverem; sendo as inscrições da mesma
data, mas de diferentes espécies, a prioridade delas será regulada pela ordem da sua a presentação a registo, conforme
o que con tar do D iário.
§ 2. 0 Exceptuam-se das· disposições do parágrafo antecedente as inscrições hipotecárias concorrendo entre si, às
quais, sendo regi tadas na mesma data, é aplicável a disposição do artigo 1017.º
·
·
Art . 957.º P ara se l avrar o reg\sto deve haver em cada
con ervatória :
l.º Diário·
2. 0 Regisu; de de~crições ;
3. 0 Registo de in crições;
4.º Registo de hipotecas;
5 .0 Registo de transmi sões .
§ 1. º O registo indica do no n . 0 1. 0 é destinado à nota
dos registos que em cada dia forem requeridos, a qual será
fei t a sumàriamente na ordem em que se apresentarem.
§ 2.º O registo indicado no n. 0 2.º é de tinado à descrição de prédios pela primeira vez submetidos a registo,
e à indicação dos ad icionamentos, divisões ou outra s mo'dificações dos mesmos prédios, que posteriormente ocorrerem.
.
§ 3. º D registo indicado no n.º 3 .0 é destinãdo à in scrição
de todos os factos m encionados no artigo 955.º, à excepção
das hipotecas e transmissões .
§ 4. º O 'r egisto indicado no n.º 4. 0 é destinado só à inscrição das hipotecas.
_
§ 5. 0 O registo indicado no n. º 5 .0 é destinado ao registo
das transmissões do todo ou de p arte ele cada u m dos prédios descritos no competente r egisto, seja qual fôr o modo,
admitido em direito, por que el as se operem .
§ 6. 0 A ligação das descriçõe , .feitas no registo indicado
no n .º 2. º, com as inscrições hipotecárias ou com outras, e
10
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com as tran_smiss~es, e vice-ver a, far-se há por meio de
cotas sumária , lançadas ao lado de cada um · dê te re""i _
t os, pela forma que fôr declarada no r e pectivos reg~l:i.
mentos .
. Art. 958.º Os registos serão lavrados, por extracto, IlC}
h vro competente, ao passo que forem requerido , em conformidade do artigo antecedente .
Art. 959 .º O extracto, quanto à descrição predial, deve
conter:
1.o m ri úmero de ordem ;
2. 0 A data em que fo i feito, por ano , mê e dia;
3.0 O nome, qualidade e situação, e a confronta ção e medição, havendo-as, elo prédio a que o registo e refere ;
4. 0 A avaliação do prédio, tendo sido feita, e na falta
dela o valor venal , r enda anual ou produção, que o regi tante atribuir ao dito prédio, declarando-o por e. crito,.
ou o que se depreender do título ou documento que apresentar;
5. 0 O número do maço do respectivo ano, em que fica
o título, ou declaração pelo q-u al a inscrição foi fe ita, ou
a de ignação do cartório o~ arquivo público onde o título
'
existe.
.A.rt. 960.º O extracto; quanto à insor ição predial, além .
dum número ele ordem e ela data por ano, .mê e dia, ·assim do título, como da sua apresentação no r egisto, eleve
conter :
§ 1. 0 O nome, estado, profis ão e domicílio:
1. 0 Do po uidor, nas hipotecas, ónus reai e posse
2.º Do transmitente, no títulos de transmi são;
3. 0 Do réu, n as acções e sentenças;
4. 0 Do executado, nas penhora .
§ 2.º O nome, estado; profissão e domicílio:
l. º Das pessoas a favor de qu em são con tituídas a hipot ecas e os ónus· reais, ou a designação dos pr édios- domina"J1t es, nas servidões ;
2.º Da pe soa a fa>or de quem a transmissão é feita, iws
transmissões ele bens imobiliários ;
3.º Do autor, nas acções e sentenças;
4.º Do exeqüente nas penhoras.
§ 3. 0 .A. quantia as eguracla pel a hipoteca, pela qual foi
feita a transmissão, ou para cuj o pagamento a penhorn foi
feita .
·
§ 4.0 As condiçõe que acompanham a hipoteca, a tra n ~ 
mis ão ou ºónu real.
§ 5. 0 O número do ma ço do r espectivo ano, em qu fica
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o título ou declaração, pelo qual a in cnçao :foi feita, ou
a de ignação do cartório ou arquivo público onde o título
exi te.
Art. 961.º O conservador, que omitir qualquer das declarações de que trata o artigo 959.º, será suspenso por tempo
de um ano, além Je incorrer na re pon abilidade pelas perdas e danos, que resultarem da omissão .
Art. 962 .º Das declarações, de que trata o artigo 960.º,
o con ervador só é obrigado a faze-r as que const arem do
t ítulo registado. Quando alguma fôr omitida , i:l proc&·
dimento, que houver de adoptar- e contra o conservador,
graduar-se há pela gravidade da omi são , e pel o grau de
culpa ou de dulo que nela tiver havido.
Art. 963. º O con ervador entregará, à pessoa que lhe tiv r requerido . o registo, um certificado dêste, con fe rido com
o origin al" e assin a do, o qua l será ' admitido em j u ízo como
pro-va de ter sido ±"eito o r egi to.
§ único. No caso de destrui:ção :fortuita, ou de extravio
do certificado, o credor pode requerer uma certidão, que
lhe será. passad.:. pelo con érvador, e terá a me ma fôrça
do certificado destrnído ou extraviado.
Art . 964.º As hipotecas contraídas em país estrangeiro,
sôbre bens existentes no reino, só produzem os seus efeitos
desde o dia em que são registadas n as r e pectivas conservatórias nacionais.
Art. 965.º Os efeitos do registo subsi t em eruqu~ur u este
não é cancelado .
D l VJ "' Á Oil

D o r egisto pPov isór ío

Art. 966. 0 H averá um registo provisório , que será l avrado no mesmo livro em que forem lançados os r egistos
defini tivos.
Art. 967.º Podem ter registo provisói·io:
l .0 Toda as hipotecas voluntárias, e as l ega is m encionadas nos n .º' 3.º e 6.º do ~utigo 906.º ;
2. º Os ónus reais ;
3. 0 As transmissões por efeito ele contrato;
4. 0 As acçõoo;
5.0 Em geral , todos os facto , mencionados no artigo
949.º, a que o conservador recusar o registo clefinihvo, nos
termos do artigo 981. º
Art. 968 .0 O r egisto provisório é obrigatório para os
'do tes, hipotecas dotais e alfinetes, no caso elo artigo 929.º,
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e p ara as acções . Em todo os outros casos é Íacultativõ .
Art. 969. 0 O r egisto provisório mencionado nos n. 0 • 1. 0 ,
2.º e 3 .0 elo artigo 967.º, à e:xcep ção do ela hipoteca, de que
trata o n. º 3 .º elo artigo 906 .º, poderá ser feito em pre ença
ele imples declarações e crita e assinadas p elo possui:dor
elo p rédio a que respeita, endo a l etra e a assinatura r econhecidas p or t ab elião. ' e aquele não souber ou não puder
escr ever, será a decla ração escrita por terceira pessoa, a
r ôgo do declarante, e p ela mesma assinada, e por duas test emun has n a presen ça do mesmo declarante e dum t a belião,
que assim o certifique e r econheça as as inaturas no próprio documento, As ditas declarações elevem ser feitas com
a individuação nece. sária, p ara que po sa lavr ar-se o registo ela in crição, e também o ela ele crição, se ainda o não
houver.
§ 1. 0 O regi to provi ório, m enciona do no · n .º 4 .º, será
feito em presen ça ele certidão que prove que a re pectiva
acção se acha proposta em juízo contencioso, devendo o
apresentan te dar , ao m esmo tempo, por e crito, quaisquer
declarações n ecessárias para o registo ; ou far -se há em presen ça ele certidão que prove a anulação do processo.
§ 2 .0 O registo provi ório, ele que trata o n .º 5. 0 , erá
f eito em pr en ça ela declaração de recu a do registo defi~ihrn, se a pessoa que tiver r equ erido êste as im o exi-

gir.
Art. 970 .º O regi to pr<,ivisório clo5 factos jurídicos, a que
se refer em os n. º' 1. 0 , 2. 0 , 3 .º e 5. º do artigo 967. º, con verte- e em definitivo pel a apr esentação e averbamento de
título l egal par a er regista do, relativo ao facto sôbre que
versa o r egisto, e o das acções converte-se, elo mesmo modo,
em definitivo, p elo averbamento da re p ectiva sentença passada em julgado.
.
.Ar t. 971. º .O registo provisório elos dotes, h ipoteca s dotais
e alfin etes só pode ser feito à vista dos t raslaclos ou certidões elas escrituras- elos r esp ectivos contratos ante-nupcia is,
e converte-se em definitivo pelo averbamento da certidão do
casamento .
Art. 972 .º O registo provisório rege:se pel as disposições
estabel ecidas na divisão preced ente, quanto ao modo como
deve ser' feito o registo definitivo.
Art . 973.º O .registo provi ório , quando é convertido. em
definitivo, con serv:a a ordem de prioridade qu e tinha como
provisório .
Art . 974 .º O registo provisório que no prazo de um ano,
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contado desde a su a data, não fô r averbado de definitiYo, ou
não fôr renovado como provisório, fica extinto .
§ tínico . Except u a-se o registo provisório mencionado no
artigo 976. º
·
Art. 975 .0 O r egisto provisório das acções pode ser renovado, provando- e por certidão que o processo está em
andamento .
§ único. Também se pode renovar ê t e r egisto à vista de
certidão que prove a anul a~ão do p.rocesso; mas ne te caso
caducará, não sendo intentada novamente a acção no prazo
· de sessenta dias.
Art. 976: É também permitido o r egisto prov isór io de
hipotecas, estipuladas para pagamento de despesas de construção , reparo ou melhoramento de edifícios, de arroteamento, plantação, euxugo ou esgotamento de prédios r ústicos , contanto que se especifiquem. o imóveis a que tais
'd espesas hão-de ser aplicadas, a importânéia delas, e o
pràzo ·e tabelecido p ara o cumprimento do contrato.
§ único . E ste r egisto será feito à vista do título do respectivo contrato, e pod erá ser c onv e r~i do em definitivo até
o fim do prazo estipulado, e ainda um mês depois pelo averbamento de documento que prove que o contrato se acha
cumprido por parte do empre ário, e que ainda lhe é devido todo o preço convencionado ou parte clêle. Neste último
caso , será declarada a quantia em dívida, e só emquanto
a ela surtirá efeito o reg·isto .
Art . 977.º .O registo provisório de que trata o artigo 971 .º
p ode er renovado, sem número limitado de vezes, emquanto
n ão fôr averbado de definitivo.
0

,J DDºI SÃO III
D os tí t ulo s qu e p o d a m ser a dmitidos ao registo

Art. 978.º Só são admitidos ao r egisto definitivo :
l.º Cartas, de sentefü~a;
2 .º Autos de conciliação ;
3 .° Certidões de deliberações do conselho de famí lia, ou
de despachos de j uiz, nos casos de su a competência ;
4 .º Escrituras , t estamentos ou quaisquer outros documentos autên ticos ;
5. º Títulos de estabelecimentos de crédito predial deYidam ente auto ri r.ados;
6.º E scritos part iculares de contratos, cujo va lor não exceda a 50$000 reis, no casos em que o Código os permite,
e t endo os requisitos que ne.l e são ex igidos ;
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7. º Contratos de arrendamento de bens imóveis por mais
de quatro anos, ou por mais de um, se tiver havido adiant amento de renda .
Art. 979 .º O r egisto das hipotecas, contraídas em paísestrangeiro, só pode ser fe ito no r eino, .achando-se o respectivo
título devidamente l egali zado.
Art . 980.º Os títulos, de que ·trata o artigo 978. 0 , não serão admitidos a registo, sem que se mostre que estão pagos
ou asseg urado os direitos que pelo respectivo arto se devem à Fazenda Nacional; e, sendo dívida h ipotecária com
estipulação de j uros, sem que se tenha feito o competente
m anifesto .
§ ún ico. O conserva dor, que os a dmitir, será suspenso
p or um ano, e, se a lgum dos i nteressados al cançar sentença que julgue nulo o registo, responderá por perdas e
danos .
.Art. 981.º Os con ervadores podem recusar admitir aregisto definitivo t ítulos manifestamente nulos ou ilegais , e,
sendo escritos p articulares, também aqueles a que fa ltar o
reconhecimento das assinaturas, quando as ach arem du vidosas. Nesse caso, feita a declaração do motivo da recu sa,- o
conservador fará o registo, ma provisório .
§ l.º Se a recusa provier· da fa lta de reconhecimento de
assinaturas, o r egisto converter-se há em definitivo pela
apresentação de documento devirlamPnte r econhecido, ou
a com panh a do de prova da autentici dade das assinaturas .
§ 2. 0 Se a recusa S3 fundar em n ulid ade ou ilegalidade
do título, será a questão reso lvida pelo Poder Judicial , ouvi<.1o o Ministério Público, e o registo se tornará definitivo,
quan<lo a decisão, <]Ue assim o dPtermin ar, tiver passa do em
·j ulgad o, e fôr apresentarla ao conservador .
Art. 982 .º O conservador n ão incorre em r esponsabilidade
pela r ecusa, ainda. que o motivo del a se não julgue procedente, excepto se se provar que houve dol o no seu procedimento .
1
Art. 983 .0 O títul o, que houver de ser r egistado, será
apresentado em dupli cado ao conservador, que verificará
a sua perfeita igualdade; excepto se o original, ou cópia
autêntica dêste t ítulo, e'Óstir com permanência em al gum
arquivo ou cartório público.
· Art. 98.t . º Quem fizer registar qualquer dos factos menciona dos no artigo 949.º , sem que êle exista juridicamente,
será responRável por perdas e danos, e, quando o. fizer do' l o ~ament e, incorrerá nas penas cominatlas ao crime de falsidade .
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D!V ISÃO IV

•

Da publi cidaJe do registo e da r e spon sctbilidncle
d os couse1·vu.dures

Art. 985 .º Os con erva.dores são obrigados a deixar ver
os registos a qualquer pessoa que o pretenda, e a passar
as certidõe positivas . ou negativas que lhes sej am peclidas,
tanto das flp crições como da inscrições e das notas ex.istentoo relativas a quai5quer prédios, situados na área das
respectivas conservatórias.
Art . 98G .0 Os conservadores ão responsáveis, sem prejuízo das penas criminais em que possam incorrer, pel as
perdas e danos a que dêem causa :
.
1.º Se recusarem ou retardareín a recepção dos documentos que lh es forem apresenta dos para serem regi tados ;
2.º Se não :fizerem as descrições e as in cri ções requeridas na forma da lei;
3.0 Se recusarem expedir JJrontamente as certidões que
lhe forem requ eridas ;
4.º P el as omissões que cometerem nas referidas certi,dões .
§ único. Nos casos dos n.º' ] .ºe ~-i.º , os interessarl os farão
im ediatamente verificar, por declaração de duas testem unhas, o facto da recusa, em auto exarado por qualquer
tabelião ou escrivão do julgado, para lhes servir de prova
no processo competente.
Art. 987. 0 A organização das conservatórias, os direi tos
e a demai obrii?"a\ões dos ron ervadores serão determinados em regulamento especial.
DIVIS .~0 V
D o~c anceli1m e nto

do

r<=-~isto

provisório

e do r egisto detinitivo

Art . 983.º Os r egistos de in scrições podem ser cancelados
por consentimento das pessoas a quem êles interessam," ou
por disposição da lei.
Art. 989. 0 O cancelamento consiste na declaração feita
pelo conservado r, à margem do respectivo registo, de como
êste fica extinto, em todo ou em parte.
Art. 990 .0 Se ·o registo fôr provisório, pod erá ser cancelado à vista de declaração a utêntica ou autenticada dos
interessado , sendo :
1. 0 De hipoteca;
2 ~ º De ónus real ;
3 .0 De transmissão por eíeito de contrato.
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§ 1. 0 O r égisto _provisório de acção pode S{lr cancelado
à v ista de documm:ito que prove ah olvição ou desistência
da me ma acção , ou absolvição de instância, salvo no caso
do § único do artigo 975. º
§ 2. 0 O registo provisório, por efeito de r ecusa do definitivo, p ode ser cancelado à vista de definitiva decisão do
Poder Judicial, que julg ue procedentes as razões que o conservador teve para a . dita recusa.
Art . 991.º O registo provisório será cancelado por dispo.
sição da lei, quando tenha decorrido o prazo que esta concede para êle ser r enovado ou convertido em definitivo, sem
que tal r enovação ou conversão h a j a sido devidamente requerida.
Art . 992.º O cancelamento do r egisto definitivo pode ser
requerido p ela pessoa em favor de q.uem foi constituído, ou
ainda p ela pe soa contra quem fo i fe i to, ou por aqu ela que
nis o tiver interêsse , provanrlo elas, por documento aut êntico ou autentica do, a extinção C"ompleta da obrigação
ou do en cargo, ou a cessação do fac to que deu ocasião ao
r egi to .
Art . 993.º Os pais, como administradores dos bens de
seu s filhos, ou tutores el e menores e interdi tos, e quaisquer outros administradores , aind a que habilitado para
receber ou dar quitação, só podem consentir 110 cancelam ento da inscrição relativa a qualquer hipoteca de seu
tutelados ou administrados, no caso de efectivo p aga~
mento.
Art. 994 .º Se o cancelamento do regi to definitivo fôr
r equerido com fundamente da prescrição, só poderá verificar- e em presen ça da sentença, passada em julgado, que
ti>er declarado pre critos os direitos da pessoa a quem o
registo a proveita.
·
Art . 995. c Quando, com fa lsidade ou indevidam ente, se
fizer qualqu er reg;isto , o &eu c::rncelaroento será feito por
vir tude de acção para ê se fim intentada .
.A1:t . 99G. º Para esta acção é competente o juízo em · cuja
jurisclirão estiver situada a con ervatória onde a in crição
tiv~r sido f eita .
Art. 99 7. º Se a inscrição procedente do mesmo título
tiver sid o tomada em diversas conservatórias, intentar- e
h á a acção no julgado onde estiver sit u ada a m aior parte
dos bens onerado , que erá onde dêsses ben e pa ~ar
maior contribtüção directa, u no julgado do. domicílio
do r egistante, se aí e:s:i tirem alg uns elos menciona dos
bens.

•
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Art . 998. 0 O cancela mento elo r egisto clefiniti Yo é n ulo,
falt ando-lhe algum dos r equisitos seguintes :
1. 0 Declaração ex pressa do r espectiv o con ervador, de
que reconhece a identidade da pessoa que requere o cancelamento ou a de dua s testemunh as que a ' r econh eçam;
2, 0 'Verificação do direito que essa p es oa tem para r equer er, em presença· do documento em que se f uuda a petição;
3. º D eclaração dos nomes de t odos os in ter essados no
averbamen to, e designação da da ta do reg isto cancel ado e da
nat ureza dêle.
Art . 999 .º Será declarado nulo o can celamento:
l. º Qua ndo se julgar nulo ou fa lso o título, em virtude
do qual fo i feito ;
,
2 .º Quando se der êrro que não possa ser emendado, ou
quando se provar que houve fraude ; mas, ne tes caso , a .
nulidade 'só prejudicará a terceiro , se j á existir em juízo,
a r espeito dela, acção que t enh a sido competentemente registada .
Dl\" I 'ÁO Vl

Do registo de bipotecas de pre tér ito

.A.rt. 1000 .0 As h ipotecas que, pel a legisl ação anterior a
êste Código, não eram suiPibs a l'egisto, ou o não eram
com relação a certos ·e deter mina do bens, e que ainda
sub. i. ti rem ao tem po da prcm ulgação do mesmo Código, são
admiss íveis a reg isto, nos termos dos ar t igos seguinte .
.A.rt. 1001.º Se as ditas hipoteca fo rem especiai s, ó poderão ser registad as n o8 bens em qu e especificadamente tiverem sido impost as ; se fore m gerais, pod erão ser regista'd as em quaisquer bens do devedor, salvo a êste o direito
'd e rerluç:ão .
.A.rt. 1002.º A hipoteca destina da a assegurar a responsabilid ade do tutor , curador ou administrador, depois ele
determin ado o valor dela , nos ter mos do artigo 919.º, p ode
ser mandada r egistar pelo curador , pelos membros d,p conselho ele fam ília, h aven do-o, ou paren t es do menor ou int er dito, sa lvo o que fica disposto no artigo 984. º .
.A.rt. 1003 .0 A h ipot eca desti nada a asseg urar a rest it uição de dote, ou doutros berra próprios ela m ulher casa da, ou
o pagamentu de arras ou de apanágios, pode ser mandada
r egistar pela' :mulher, in dependentemente de consentimento
do marido, ou por quaisquer parentes dela, ou ainda por algum estranho, se tiTer sido o dotador, salvo o que fica disposto no artigo 984.º
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Art . 1004.º E stes · r egistos r egem-se p el as disposi ções
<lesta sub-secç.ão em tudo aquilo em que elas lhes _são aplicáveis.
SO B-SECÇÃO V lll

Do concurso de crédito s privilegiad os e hipotecários,
e da ordem do pagamento deles

Art . 1005.º N o pagamen to dos r.redores pelo preço dos
b en s do devedor n ão pode ha ver prefe rênci a qu e não seji.
fu n da da :
·
l. º Ém pr ivilégio ;
2 . 0 E m h ipoteà t.
Art . 1006. º Os pri vil égios rhfo direi to de prefer ên cia, 'indepen dentemente de r egisto. As hipot ecas são só causa de
prefer ên cia sendo regi~ta d as .
D1VJS Ãó I

D o con c urso d o s c r éditos m o biliário s

Art . 1007.º Os credores que t êm privilégio esp eci al sôbre
certos e deter m ina dos móveis pr efer em a os qu e t êm pr ivilég io geral sôbre todos os móveis do devedor .
Art . 1008. 0 O p rivilégio mobiliário da Fazenda Nacional,
de qu e trata o artigo 885.º, dá-lhe preferência sôbre todos
os outros credor es pr ivilegiados, especi al ou geral mente.
Ar t . 1009.º No concurso entr e privilégios mobiliários especia is da ni esm a cl asse, a p referên cia é regulada pela ordem por que cada um dos créditos se ach a numerado nas
suas r e pectivas classes .
§ ú nico. D á- e a m esma "regra no concurso de privilég io"S
mobiliários gera is enhe si.
A rt. 1010.° Concon;endo creclores que t enham todos privilég·io mobiliá rio especia l sôbre os mesmos obj ectos , e
ten do os 'seu s respectivos créditos também a mesm a n umer a ção , _o pagamento ser á feito r a teando-se entre êl es o valor
do obi ecto ou objectos sôbre que recaem os privilégios.
§ úni co . .A ·mesma regra é a plir.ável aos privilégi os mobiliários gerais da mesma classe e com igu al n umeração .
.Art. 1011.º Em tod0s os concursos entre credo res pr ivil egiados, de qualqu er natu reza qu e sej am, a preferênci a recai"rá sôbre o produto líqui do, depois de pagas as r.esp ectiva s cust as , as des pesas .de transpor te, ou quaisquer outras
q u e fa r eiµ inerentes à liquidação que se fi zer para pagam ento elos cr edores .
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D!VfSAO II

D o c onc urso d os c r é ditos im o bil iá rios

Art. 1012.º Pelo preço dos bens imobiliários do devedor
serão pago com preferência :
l.º O credores que ti".erem privilégio imobil iário ;
2 . º O credores que tiverem hipoteca registada.
Art. 1013.º No concurso de privilégios imobiliários entre
si ão os créditos graduados pela or dem da sua numeração
neste Código .
Art. 1014.º Quando concorrerem diversos credore por
despesas feitas para a. con. ervac:ão da cousa, na confonui-dade do n. º 2.º do artigo 887.º, se a importância t otal dos
créd itos de todos exceder o valor da quin ta pa rte, a que se
r efere o mencionado núm ero, a quantia, que se dever pagar
por e. as despesas, será rateada por todos, na devid a proporção, e pelo resto que deixar de lhes ser pago serão credores comuns .
.Art. 1015 .º Nas hipotecas não pode h aveT concurso senão ·
~mtre aquelas que recaírem no mesmo prédio, tenha ou não
tenha o devedor m aiP bens l ivr es ou onerados.
·
.Art. 1016.º O credor ou credo res que, ten do con corrido
no termos elo artigo antecedente, deixaram de ~er pagos da
totalidade, ou duma. parte das suas d ívi rlas , pelo produto da
hipoteca, ficam sentlo cred ores comuns a respeito da quantia
de que não for am embolsados, embora o devedor t enha ainda
outros bens livres.
Art . 1017.º No concurso de hipotecas entre si, o p agam ento será feito pela ordem de prioridade do registo, e,
se a antiguidade dêste fôr a mesma, será o pagam ento fe ito
pro rata .
.Art. 1018 .0 As hipotecas, aind a que l egalmente con t ituídas, não se ach ando r·egista'c1as , serão unicamente admitidas
a pagam ent o nos mesmos termos em que o forem os credor e comuns do devedor, sej a qual fôr a procedên cia das dívi da , ou o docunrnnto que as prove .
.Art. 1019 .º As hipctecas, de qu e tra ta o artigo 1000. º,
-pod em er admitidas a concurso ind ependentem ente do regi to dentro do prazo de um ano, contado desde a promulga c;: ão dê te Código, e, se for em r egoistadas den t ro dêste
prazo, preferirão, em concu rso, a tod as as hipotecM con stitu ída depois dessa da ta, ainrla quando estas h aj am. sido
Tegista das anteriormente àquelas .
§ único. O concurso das hipotecas, de que trata o ar-
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tigo 1000.º, entr e si será regulado pel a l egi lação a que
estavam sujeitas antes da promulgação dêste Código.
Art. 1020.º As hipotecas mencionadas no artigo 1000.º,
qu e forem definitivamente registadas fora do prazo estabelecido no artigo precedente, ó podem entrar em concurso
com quaisquer outras pelg modo declarado no artigo 1017. 0
Art . 1021.º A arr ematação,' adjudicação ou transmissão
dalgum prédio, por qualquer modo feita, não prejudica os
privilégios mobiliários especi·:tis, que a êsse tempo se achem
constituídos sôbre frutos, rendas ou móveis do prédio arrematado , adjudicado ou transmitido.
Art. 1022 .º O ónus reais, com regi' to anterior ao da
hipoteca de que resultou a expropri ação, ou ao da transmissão mencionada no artigo antecedente, acompanham o
prédio alienado, e elo seu valor total é deduzida a importância dos ónus referidos.
Art. 1023.º Os ónu reais, com regi to poster'ior ao da
hipoteca ou da transmissão, não acompanham o. prédio.
§ ú nico . EHeptuam-se da c1isposição dêste artigo os ónus
r eais, constituídos antes da promulgação clêst e Código, que
forem r egistados dentro do prazo de um ano, contado desde
a mesma promulgação.
Art. 1024.º A expropriai;-ão, por qualquer modo que se
verifique, torna exigíveis, de de a rl ata dela, todas as obrigaçõe qne oneram o prédio expropriado .
Art. 1025 º Não h á diferença no concurso entre os créditos, que são Tepresentarlos por qualquer elos títulos que
podem ser admitidos em registo .
SU B·SEC'ÇÃO IX

Da extinção dos privilegies e das hipotecas

Art . 1026. 0 Os privilég:ios e:s:tingue·m-se :
l. º Pela extinção da obrigação principal ;
2. º P ela renún cia do credor;
3 .º Pela prescrição;
4. º Nus C'asos especificados nos ~§ l. º, 2. 0 , 3.º, 4.º e 5. 0
do artigo 882. º, e nos §§ l. º e 2.º do artigo 883. º, salvo o
que fica disposto no § 6. º do artigo 882. º
Art. 1027.º As hipotecas extiguem-se:
l. º Pela expurgação;
2.º Por efeito de sentenç-a passa da em julgado;
3.º Por qualquer dos modos especificados nos n .º' l.º, 2. º
e 3. 0 do artigo antecedente para a extinção dos privilégio
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Art. 1028.º A extinção das hipotecas só começa a ter
efeito depois de ser averbada no competente registo, e só
pode ser atendida em juízo, quando é apre entada a certidão de averbamento .
Art. 1029.º No caso de extinção da obrigação principal
por pagamento, se êste fôr anulado, renascer á a hipoteca;
ma se a inscri ção tiver sido cancela da, rena cerá só desde
a data da nova in arição, salvo o direito que fica ao credor
de ser indemnizado, pelo devedor, dos prejuízos que daí
lhe provenham. ·

CAPITULO XI
Dos actos e contratos celebrados em prejuízo

de terceiro
Art. 1030. º Os actos e contratos celebrado em pre3u1zo
de terceiro podem ser re cindidos a r equerimento dos interessado , nos termo . eguintes .
Art. 1031.º O actos ou contratos, simuladamente celebrados pelos contraentes com o fim de defraudar os direitos
de terceiro, podem er anulados e rescindidos a todo o
_
tempo, a requerimento dos prejudicados.
§ único . Simulado diz-se o acto, ou contrato, em que as
partes declaram ou confes am fa lsamente .alguma cou a que
na verdade se não pas ou, ou que entre el as não foi convencionada.
Art 1032.º Rescindido o acto ou contrato simulado, será
restituída a cousa ou o direito a quem pertencer, com eus
fruto ou lucros, se frutos ou lucros houver.
Art. 1033 .0 O acto ou contrato verdadeiro, mas cel ebrado
pelo devedor em prejuízo do seu credor, pode ser rescindido
a requerimento do mesmo credor, se o crédito fôr anterior
ao dito acto ou contrato, e dêste resultar insolvência do devedor .
Art . 1034.º Se o acto ou contrato iôr oneroso, só poderá
ser rescindido havendo má fé, tanto da parte do devedor
como da outra parte.
Art. 1035 .0 Se o acto ou contrato fôr gratuito, poda dar- e a re cisão, ainda que os estipulantes não procedessem
de má fé.
Art. 1036.º Dá-se insolvência quando a soma dos bens e
eréditos do devedor, estimados no justo valor, não ig uala
a soma das suas dívidas . A má fé , em tal caso, consiste no
conhecimento dêsse estado .

"
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Art. 1037. 0 Se o originário adquirente houver transmitido
a terceiro a cousa adquirida, aproveitará a êste a sua boa
.fé, nos termos sobreditos, salvo o regresso do credor contra
o transruitente.
Art. 1038. 0 A 'r escisão pode Jar-se, tanto nos ca, os em
que o devedor aliena os bem; que efectivamen.te possui, como
naqueles em que r enuncia ª· direitos que lhe advieram,
e que não sejam exclusivaruente pessoai ·.
Art . 1039.º Po<l e igualmente rescindir-se o pagamento,
• feito pelo devedor insol vente, antes do prazo do vencimento
da obrigação .
Art. 1040. 0 A acção da rescisão, m encionada no artigo
1033 .º, cessa logo que o devedor satisfaz a dívida, ou adquire beus com que possa desempenhar-se.
Art. 1041. 0 O adqui rente demandado pode também fazer
cessar a acção, satisfazendo a . importânc1a da dívida. .
'
Art. 1042.º Da fraude, que consiste unicamente na preferência indevida obtida por algum credor, resulta só a perda
dessa vantagem .
Art. 1043 .º Se a parte, que alega a insol v.ênci.a do devedor, provar a quanto montam as dívidas clêste, ao mesmo
devedor incumbe a p rova de que tem bens de igual ou de
maior valor.
Art . 1044.º Rescindido o acto ou contrato, revertem os
v:-ilores alienados ao cú.md o dos bens do devedor, em bene:f ício dos seus credores.
,
Art . 1045 .º Esta acção prescreve não sendo isentada dentro de um ano, contado d e~ de o dia em que a insolvência
do devedor ·haja sido judicialmente verificada.

CAPíTULO XII
Da evicção

Art . 1046. 0 Se aqu ele que adquiriu uma cousa por contrato oneroso foi privado dela por terceiro, que a ela tinha
direito , o ·alheador é obrigado a indemnizá-lo, nos termos
seguintes.
Art. 1047. 0 O alhea.dor, ainda que haja procedido em boa
fé, é obrigado a pagar in_tegralmeute:
l. º O preço ou o que haj a recebido elo adquirente evicto;
2.º Os crastos que o mesmo adquirente tenha feito com
o contrati e com o pleito da evicção, salva a e.xcepção do
artigo 1053 .º
'
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3.º 'l'ocfos as cle~p esa úteis e necessárias, qu e não sej am
abonada - .no adquirPate pelo evicto ou pelo vencedor.
§ L º Se o adquirente fôr condenado a r estit uir os rendimentos, poderá exigir elo alheador os rendimento ou interêsse da cousa ou soma pc.r êle prestada .
§ 2 .º Se o a dquirente não fôr condenado à dita re titui:ção, reputar- e hão compen ados os rendimentos com os
i nterê. ses .
§ 3.º Se o adquirente houver; tirado ela cousa algum proveito por deteriorações, a cuja indemnização não fôs e condena do, será.encontrado êsse pr·oveito nas quantia que deva
receber do alheador.
•
§ -±.º Se o adquirente fôr condenado por deteriorações,
não re«po ulerá por i so o alheaclor, salvo se tiverem aconteci do nor cnloa sua.
§ 5 .0 Se o ' alheador tiver :feito b e~feitorias antes da
alienação, e estas forem abonadas pelo vencedor, serão
encontrada na quantia que o me~mo alhea dor tiver de
pa g.a r .
§ 6.º O alheador não r esponde pelas de pesas . voluptuár ia que o evicto haj a feito. '
Art. 1018.º Se o dheador houver procedido de má fé,
será obrigado a indemnizar o evict6 nos termos sobr editos
com e ta diferença .
§ l. º Se o valor da cousa, ao tempo da evicção, fôr superior ao valor prestado, responderá o alheador por essa
diferenra.
§ 2. 0 ' Será re pousável o àlheador por todas as perda e
danos que re ultarem da evicção, não exceptuando sequ er
as despe as volupt u árias.
Art. 1049.º Se o adquirente fôr apenas privado de p art e
da cou a, ou de parte do direito trans:fe:i:ido, ob ervar-se
hão a mesmas disposições em relação à parte evicta, sendo
aliá lícito ao evicto rescindir o contrato, ou exigir indem11i~ação por e sa parte, nos termos referidos.
Art. 1050. 0 A dispo ição do artigo precedente é aplicável
ao ca so em que duas ou mais cousas tenham si do conjuntamente tran fer idas, e al gu ma delas fôr evicta.
'
.Art. 1051.º O al h eador não r e. pon cle p el a evicção:
l.º Se a im foi estipulado, ou se, sendo advertido o
nr1quirente 'do risco da evicção, o tomou ôbrn si;
2 .0 Se, conhecendo o adqu irent e o direito do evictor, doloRamente o tiYer ocultado ao alheador;
3.° e a evicção proceder de cau sa posterior ao neto ' d::i'
tran .'ferência, não imput ável ao alheador, ou de :facto do
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adquirente, quer sej a post~rior, quer anterior ao mesmo
acto;
4.º Se o adquirente não tiver chamado à autoria o alheador.
Art. 1052.º O alheador re ponde, todavia, pela evicçãa,
ainda que não te~ha sido chamado à autoria :
1. 0 Se, parecendo indubitável o direito do evictor , o
adquirent e abandonou a cousa com conhecimento e aquiescência elo alheador ;
2. 0 Se o adqu irente sucedeu nos direitos que um terceira
tinha à evicçà'.o ;
3.0 Se o adquirente, p ara conservar a cousa, pagou aos
credores o crédito hipotecário registado, que não tinha tomado sôbre si .
Art. 1053 .º Se o alheador, chamado à autoria, ou tendo
tido de qualquer modo conhecimento da pretensão do evictor, se oferecer, reconhecendo o direito dêste, a sati fazer , até onde chegar a su a responsa bilidade, não r e ponderá
pelos gastos, a que possa dar causa a insistêD_;cia do adquirente.
·
Art . 1054 .º O .alheador que, ao tempo da transferência
da cousa, µão fô sse realmente dono dela, não pode intentar
a. acção de evicção contra o adquirente, ainda que adquira
depois es a quahdade.
Art. 1055. 0 Os contraentes podem aumentar, ou deminuir, convencionalmente os efeitos da evicção ; mas não renunciar à responsabilidade, que possa resultar do seu dolo
ou má fé .

TÍTULO II
Dos contratos em particul ar
CAP1TULO I
Do casamento
SECÇ;\.O I

Dispo sições gerais
Art. 1056 . O casamento é um contrato perpétúo feito
entre duas pessoas de sexo diferente, com o fim de con tituírem l egitimamente a família .
Art. 1057 .0 -os catplico ' celebrarão os casamento pela
forma e ta belecida na I greja Católica. Os que não profe 0
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sarem a r eligião cat ól ica celebra rão o casam ento peran te
o oficial ·do registo civil, com as condições e . pela fo rm a
estabelecida ná lei civil .

. SE CÇ~ü lI
Di sposições co muns a ambas as cs11écirs de casamro lo
Art. 1058 .0 E proi:bido o casamen to:
1. 0 Aos menores de vinte e um anos, e aos maio ·e m1bidos de regei· su as pessoas e bens, emquanto não obtiverem o consentimento de seus pai - ou daqu eles que os representam, nos termos elo artigo 1 06~ .º;
2. º Ao tutor, e aos _seus descendente , com a pessoa
tutelada, emqlianto não finda a t utela , ' e as contas desta
não estão aprovadas, excepto , e o pai ou a mãe falecido
o tiverem permitido em eu testameúto, ou em outro e crito
autêntico ;
3. 0 Ao cônjuge adúltero com o seu cúmplice condenado
como tal· ·
. 4. 0 Ao 'cônj uge c0ndenac10 como autor, ou como cúmplice
do crime de homicídio, ou de tentativa de homicídio contra
o seu consorte, corn a pe oa que, como autor ou como
cúmplice, haj a perpetrado aquele crime ou concorrido para
êle;
..
5.0 Aos que tiverem o impedimento da ordem, ou se ach arem ligado por voto ol ne reconhecido pela l ei.
Á.rt. 1059 .0 A- infracção ela <li po ições contidas no artigo precedente· nenhmn outro e.feito prpduz sen ão ujeitar
o infractores às pena abaixo declaradas .
·
Art. 1060. 0 O menor não emancipado, ou o maio r debaixo dei tutela, casando ern licença de seus pais, ou daqueles que o representam, incorre nas penas seguintes:
1. 0 O menor não emancipado não pode pedir a entrega ·d a administração dos seus bens-, sem que chegue à
maioridade, ficand.o-llie só o direito de pedir os alimentos
nece sários, até onde chegarem os rendimentos dêsses
bens.
§ 2.º Os maiores debaixo de tutela só podem haver a
administração dos seus bens, cessando a cau sa da interdição, observando-se, ·quanto ao mais, o que fica di posto em
rela ção aos menore- .
§ 3.º Os casamento contraídos por menores não emancipados, ou por maiores sob tutela, sem· o necessário con11
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sentimento, con iclernm- e empre como contra tados com
separação ele bens .
Art. 1061.º Havendo clissentimento entre os pais sôbre
a conces ão ela licença p ar a o ca amelito, pre>alecerá a
opinião do pai. Se existir só um dêles, ou se o outro e
achar legalmente impedido, bastará o consentimento do
que obreviver, ou não estiver impedido, excepto se, obrevivenclo a mãe, esta pa s. ar a egunclas núpcias, e n~o
fôr confirmada na administração dos bens do filho ; porque em t al caso esta fa culdade pertencerá ao con elho de
famíli:,.
- § l.º Se, na falta ou impedimento elos pais, o avô exercer
a t utela , a êste pertencerá a conce. eão ou a denegação da
licen ça."
§ 2. 0 Na fa lta ou impedim ento do pais e do.s avó , pertencerá esta faculdade ao conselho de família .
Art. 1062.º D a conçe ão o~ denega ção ela licença em
nenhum caso há Tecurso .
. 4.rt. 1063.º O tutor , ou seu descendente, que ca ar com
a pessoa tutelada, contra o disposto no artigo 1058.º, n .º 2. º,
ficará inibido de receber dela cou a al guma por doação ou
por testamento, .e o casam."e nto ficará considerado como con
traído com separação de bens .
.
§ único. O t11tor ser á, al ém dis o, privado ela administração dos bens, durante a menoridade da pe oa. t utela da .
Art. 1064.º O que fica disposto no artigo precedente é
ap li c :iv~l a todas as pessoas mencionadas no. artigo 1058.º,
1
n .º' 3 .º e 4. º, que contraírem asamento contra o que detei=iua o mesmo artigo.
Art . 1065.0 O casamento contra ído em p aís estrangeiro,
entr e portugueses, não produz efeitos civis neste reino, não
sendo contra ído em conformidade da lei port ugae a, sa h-o
o que se ach a estabel ec ~do na segund a parte do artigo 24. 0 ,
qua nto à forma ex terna do contra to .
Art . 1066.º O casamento contraíqo em país estrangeiro,
&ntre português e estra ngeira, ou entre estrangeiro e portuguesa, p ro<l u~ e:feitos civis n este reino, verificanc10""'5e,
relativamente ao cônjuge português, as condi ções r equeridas pela l ei portuguesa.
.
Ar t. 1067.º O consentimento dos contraentes, para o
casamento, só pode pre· tar-se irrevo g~1 velm en te no próprio
acto da celebração dêl e. São, portanto, nulos o contratos,
em aue a partes se obrigam pm·a o futuro, debaixo do
títu l~ el e esponsais, desposórios ou qua lqu€'!' outro, a co11-
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trair casamento, quer haja, que1· não, estipulação de c1-lus ulas penais . ~
§ único. A disposição dê te artigo não obsta,- contudo,
a que a pe soa que, o'b pTomes a de casamento, recebeu
ne e intuito quaisquer donativo ou autorizou alg uma de pesa, sej a obriga da à restitui:ção daqu eles ou à. indemnização desta, se lhe ÍÔT exigida .
.Art. 1068. 0 O consentimento para o casamento po de ser
dado por procurador, cont anto que a procuração ej a, e. pecial e contenha expres ·a c1 ignação da p e soa .com quem
-0 ca amento h á-de ~e r contra ido.
su.B-si,:

ÇAO l

Disposições especiais relativas ao casamento católico

Art. 1069. 0 O casamento católico só produz efeitos cn-1s
sendo celebrado em conform idade com a leis canónico , recebidas nest e reino, ou por elas reconhecido, sa lvo as seg11inte disposiçõe .
Art . 1070.º A lei canónica define e regula as condições
e os efeitos espirituais do casa1llento; a lei civil define
e regula as condições e os efeitos temporais dêle.
Art. 1071. 0 O ministro da igreja, que celebrar algum casamento contra o que dispõe o artigo 1058.º, in cone nas
p enas cominada na lei penal.
SUB - SECÇÃO ll

Disposições espec'i ais relativas ao casamento feit o pela for ma
instituída na lei civil

Art. 1072.º O casamento entre súbditos portugue es, não
católicos, produz tanibém todos os efeitos civis, se tiverem
' sido _observad-0s os requisito es. errcia,is dos contrat o~, as
dispo ições do artigo 1058.º e as seguintes .
.Art. 1073.º Não podem cont rair ca amento :
l.º Os parentes por consangüinidade ou afinidade na linha recta;
2. 0 Os parentes em segundo grau na linha colateral ;
3.º Os parentes em ·i,.:irceiro grau. na linh a colateral , s?lro
se obtiverem dispensa;
4. 0 Os menores de catorze a11os, endo do se:s:o ma sculino,
e de doze, endo do feminino ;
5. 0 Os ligados por ca amento não dissolvid o.

•
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§ umco. A dispensa, a que se refere o n. º 3 .0 , será concedida p elo Govêrno, ocorrendo motivos ponáerosos.
Art . 1074.º A infracção elo' qi,1e :fica di sposto no arti go
precedente produz a irnliqade cl'o ca amento .
. Art. 107-5.º Quem pretender contrair casamento pela
fo r ma instituída na lei civil apre entará ao ofici al do regi sto civil do seu domicílio , ou da su a residência .uma declaração assinada por ambos os contraentes, a qual deve
especificar :
1. º Us nomes e apelidos, a i dade, a profissão, o domicílio ou . a residência dos cont raentes;
2. 0 Os n:omes e apelidos, a profissão e o domicílio ou a
r esidência ele seu s p ais.
·
§ 1. 0 Se o ofici al elo registo civil, escolhido p ara a cel ~
bração elo contrato, não fôr o do domicílio de ambos os con - traentes, a declaração supramencionada será apresentada ao
oficial do registo civil elo domicílio de ca da um , com a de.signaç<"io daquele que elegeram para a celebração do contrato.
§ 2 .º A declaração deve ·também er acompanhada das
certidões ele. idade dos contraentes e de documentos que
pi'ovem o consentimento de seus superiores l egítimos, se
dêle car ecerem , bem como ela dispensa, a que se r eferem
o n. º 3.0 e o § único do artigo 1073.º, quando seja necessária.
Art. 1076. 0 Os oficiais do registo civil, a quem fôr apresentada a decl aração· especificada no artigo antecedente, farão afixar em lugar público, à entrada das suas reparti çõe.,
um edi.t_al em que se anuncie a pretensão dos contraentes,
com todas as inclicações mencionadas no mesmo artigo, convidando as pe soas qu e souberem dalgum elos impedimentos
legais, mencionados nos artigos 1058 .º e 1073.º, a virem
declará-lo n o prazo ele quinze. dias.
§ único. Os impedimentos legais, mencionados · no artigo 1085.º, n. º 1. 0 , só podem ser opostos por aqueles
cujo con entimento é necessário para a cel ebração do con trato.
Art. 1077.º Decorridos os quinze dias, não havendo · declaração de .impedimento lega l e não tendo o oficial do ~·e
gi t o civü .conhecimento dalg um, procederá o mesmo oficial
à cel ebração elo casamento nos termos decl arados no artio·o
1081.º
0
§ 1. 0 Quando tenh a havido publicações em mai ele uma
reparti ção de registo civil , exigirá o ofici al, 9ue tiver sido
escolhido para a cel ebração elo contrato, certidão que mos-
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tre que, perante o outro ou outro oficiais, não houve oposição ao ca amen to, n em êle ou êles , abem 'de impedimento
·legal que ob te ao dito casamento.
§ 2. 0 E m todo o ca o, passado l\m ano desde a p ublicação sem que o casamento se tenh a efectuado, não poderá
êste celebrar-se sem nova publicação.
Art. 1078. 0 Se, chu·ante o prazo da publicação ou antes
da celebração do casamento, apa recer declaração dalgu m
impedimento lega l, ou êste fôr cgnhecido do oficial do regi. to civil, que nesse ~ o o declarará por escrito, não
poderá fazer-se a celebração do ca amento,. sem que o dito
impedimento eja julgado improcedente, no prazo. e pelo
'
modo estabelecido no Código do Processo .
Art. 1079.º A declaração de que tratam o artigo antecedentes deve e pecificar o impedimento, indicar o domicílio ou residência da pes oa que a faz, e s& datada e assinada.
§ único . . A a inat.ura erá reconhecida por tabelião.
Art. 1080.º A declarações de impedimento, julgadas
fal as, obrigam o declarante a. perdas e danos, além
da penas em que incorrer, se tiver procedido dolo amente.
Art . 1081.º Para a celebração do casamento elevem os
contraentes, ou seus procurador , comparecer na repartição
do regi to civil, cuj o oficial haja de exarar o a ento do
contrato, salvo e, por motivo de doença, algum cln s contraente não comparecer pe soalmente e não e fizer repreentar por procura lor, porque, em tal caso, irá o oficial do
regi to civil ao l ugar onde êRse contra ente estiver. Na presença dos contraentes, ou de seu representantes, e das testemunha~, o oficial lerá o artigos 1056 .0 e 1057. 0 do Código e preguntará em seguiÇ!a a cada um dos contraentes
e permanece na r esolução ue celebrar o ca ainento por
aquela forma, e, com r esposta afirmativa de ambo , lavrará
o as ento do casamento com as fo rmalidades pre critas neste
Código, sem que po sa haver inquérito prévio acêrca da
religião dos contraente .
·
§ único. Na reparti_ção do registo civil er á o ca amento
celebrado -perante dua testemunhas e, fora dela, perante
sei .
·
Art. 1082.º Os oficiais do registo civil que proceclúern
à celebração dos contratos de casamento contr a o dis posto ne ta secção, -na parte que lhes diz r peito , incor · rerão nas penas cominaclas ao mini tro ela igreja nu ar ·
tig·o 10 71. 0
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SECÇÃO IlI

Da prora do casa mento
Art. 1083 . º A celebração de .casamento contraído no
r eino· só pode provar-se por certidão, extraída do r egi to.
competente, excepto provando-se a perda dêste, porque em
tal caso é a dmissível qualquer ou tra espécie de prova .
Art. 1084.0 N inguém pode, porém, contestar o casamento
de pe soas :falecidas n a posse dêste esta do em prejuízo do
filh os de tais pessoas, fundando -se em :falta de certidão . do
casamento; se os :falecidos não <leclaTaram o lugar onde
o celebraram, salvo se se provar , por outra certidão, que
alg um dos cônjuges era a êsse tempo ca a do com outrem.
Art. 1085. º O ca~amento contraído em p aí ' estrangeiro
poderá provar- e p or qualquer meio de pro,a, se ne e país
t ais actos não estiverem sujeito a registo regular e autêntico.
SECÇ ÃO lY

Da

anu ta ~ã O'

d·o casa·mcnlo e dos efoito s dela

Art . 1086 . O casamento católico só pode ser an ul ado n o
juízo eclesiástico, e IVJS casos p revi tos nas l eis da igreja,
recebidas neste reino.
Art. 1087.º A jurisdição do juízo eclesi ástico limita- e,
todavia, ao conhecimento e julgamento da nulidade; e todas
as diligências ou actos de indagação que devam praticar- e
serão deprecados à competente autoridade judicial civil.
Art. 1088.º Proferida no juízo eclesiástico sentença que
anule o casam m1to, será executada pela autoridade civil, a
quem será ofici al mente comunicada ; e à autoridade eclesiástica só competirá transmi t ir ao pároco, perante quem tiver
sido cel ebrado o casamento , uma certi dão da sentença para
ser aveTba da à margem elo respectivo registo .
Art. · 10·8 9. º "A amilaç-ão do casamento, contraído entre
sü.bclitos p ortu g ueses pel a forma instituída na l ei civil, só
p ode ser proferida pelos tribunais civis.
·
Art . 1090 .º E te casamento não pode er anulado por
·
m otivo da religião dos contrae1ites .
Art . .1091. 0 Qualquer ca amento, ainda que-anulado eja,
n ão deixará de produzir efeito · civis, de de o dia da ua
celebração, e:qi. relação tanto aos cônjuge como a eus filhos, se houver sido contraído em boa fé por ambo o·
' .
COllJUges
.
0

.
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Art. 1092.º Se um ó dos cônj uges ·tiver estado em boa
fé , só a êle e aos filhos aproveitarão os ditos efeitos.
Art. 1093. 0 Se os cônjuges eiiarados não chegarem
amigàvelmente a lilll. acôrdo qua~to aos iilhos, ser á convacado UJ1l conselho de família, organizado nos termos do
artigo 1206. 0 ~ êste con elh.o compehrá proYer nos termos
do artigo 1207. 0 , n. º 3. 0
Art. 1094.º Se ambos os cô]fjuges separados tiverem estado em boa fé, não poderá o pai apartar as filhas da colhpanhia da mãe contra. vontade de ta.
Art. 1095.º A anulação do casamento produz, quanto aos
bens dos cônjuges, os mesm os efeitos que tein a di so lução.
por morte.

SECÇlO V
lla rnavenção dos

esp~~os r~ h1tivamwt c

.a stns bens

SliD- SEC:Ç·fo l

Disposições gerais

Art. 1096 .0 É lícito aos espo os estipular, ailtes da celebração do casamento e dentro do limites da lei, tud.~ o
que lhes aprouver i:elativamente a seus bens .
Art. 1097. 0 Estas convenções não terão validade se não
forem celebradas em escritura pública.
Art. 1098.º Na falta de qualquer acôrdo ou convenção,
entende-se que o casamento é feito segundo o costume do
reino, excepto se fôr con tra ído com quebra das di posições
do artigo 1058 .º, n. "" l.º e_2. º, porqu.e, nesse caso, entender-se há qu e o cônjuges são casados com simples comunhão de adquiridos .
Art. 1099 .0 Se os esposos declararem simplesmente em
seu contraio que pretendem casar-se segundo o costume do
r eino, observa11-se hão as disposições dos artigos ll08.º a
1124.º
Art. 1100.º Se os esposos .declar arem simplesment~
que querem casar-se com simpl'es comunhão de adquiridos, observar-se hão as disposi ções dos .artigos ll30. 0 a
ll33.
Art. llOl. 0 Se os esposos declararem simplesmente que
pretendem casar-se com separação de bens, observar-se hão
as <li posições dos artigos ll25 .º a ll29 . º
0
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Art. 1102 .º Se os e po o pretenderem ca ar-se segundo
o 'r egime clotal, ob en-ar- e hão a .dispo içõe dos artigos
1134.º a 1165.º
Art. 1103.º Ter-se h á por não escTita qualquer convenção,
que altere a ordem legal da uce são dos h erdeiro legitimárioB, ou dos direitos e obrigações p aterna is e conjugais,
conrngrados por lei-.
Art. 1104.º A mulh er não pode privar o marido, por ccinv.eiição ant e-nupcial, da administração dos bens doca al, mas
pode re ervar para si o direito de receber, a título de alfinetes, uma parte dos rendimentos do eus bens, e di por
del a livremente, contanto que não exceda a t êrça dos ditos
rendimentos líquido .
Art . llOii .º A convençõe ante-nupciai não podem er
revogada , nem alteradas por nova conYenção, depoi- ela
celebração do casamento .
Art. 110"6. 0 As convebçõe ante-nupciais, estipuladas em
país e ' trangeiro, entre súbditos portuguese , regul am-se
pelas disposições da pre ente secção ; podendo, todavia, a
ditas convenções ser redigidas ou pela forma autêntica, e tabelecida nesse país, ou perante os agentes con ulares do
Govêrno Port.ugu ês que aí existirem.
.
Art. í107 .º Se o casamento fôr contraído em país e trangeiro entre português e estrangeira, ou entre estrangeiro
e portuguesa, e nada declararem nem estipularem os contraentes relativamente a eus bens, entender-se há que caaram conforme o direito comum do país do cônjuge varão,
sem prejuízo do que se acha dispo to neste Código, relativamente aos bens imóvei ,. .
SUB· ECÇ" ÀO II

Do casam ento segun do o costume do r eino

Art. 1108.º O casamento segundo o costume do remo
con iste na comunhão, entre os cônjuges, de todos o eu
bens presentes e futuros não exceptuado na lei.
Art. 1109.º São exceptuados da comunhão:
1. 0 Os prazos de liYre nomeação, emquanto não tom arem
a.natureza de fateusins hereditário , como e dirá no título
resp ectivo ;
2. º Os bens doados ou legado c9m a condição de incomunicabilidade ou os , ub-rogados em lugar dêle ;
3. 0 Os bens h erdados pelo pai ou mãe viúvo por morte
do filho doutro matrimóni o, existindo irmãos germano .elo
filho falecido ;
~
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4.º A duas te rças partes dos bens que po -suir o cônj uo-e,
que passar a segunda núpcias, ou do que herd ar
0
de eus parente, tendo, de anterior matrimónio, filho ou
outro des endEmtes;
'
5.º Os vestidos e roupa - do uso pessoal dos espo os,
e âs j&ias espon alícias dada · pelo espô o antes do casa mento .
§ único. A incomunicabili dade dos bens, · mencionados
neste artigo, não abrange o · :frutos e rendimentos dos ditos
bens, o valor das bemfeitoyia~ , nem o preço de prazo comprado na constância do matrimónio.
Art . 1110.º São igu almente incomunicáveis as díYidas
dos e poso , anteriore ao matrimónio, excepto:
1. 0 Se o o'lltro consorte estiver. pes oalmente obrigado,
ou qui er obrigar-se ao pagamento dela ;
2. 0 Se ti·r nrem ido aplicadas em pro-veito comum dos
cônj uge .
A.rt. 1111.º Compreendem- e entre a dívidas anteriores
a que r e u ltam de qualquer facto anterior do con ortes,
ainda que a obrigação de pagar ó venha a tornar- e e.fectiva na constância ·do matrimónio.
•
Art. 1112 .º Os credores pelas dívidas menciona das nos
artigo precedente podem, todavia, :fazer- e paga r , não
chegando os ben trazidos para o ca al pelo devedor, pela
ua metade dos adquiridos, mas ó depoi de di olvido o
matrimónio ou havendo eparação .
Art. 1113.º A dívidás contraídas na constância elo matrimónio por ·acto ou contrato de ambo os cônjuges, ou
pelo marido, com outorga da mulher, ou pela mulher com
autorização do marido, ou pela mulher só, no casos em
'que é permitido pelo artigo 1116.º, são comunicáveis.
§ 1.º Se os bens comuns não forem sufic ientes para o pagamento elas .dívida ele que trata êste artigo , fica rão a êle
sujeflr.os os bens próprios ele qualquer dos cônjuges .
§ 2:º O cônjuge que fôr obrigado a pagar pelos seus
bens próprio qualquer das r eferidas dívida , ou a maior
parte delas, terá regresso contra o outro, para ser indemnizado pelos ben próprios dêste, e o tiver, do que pagou
além da metade gue lhe pertencia.
A.rt . 1114.º Às dívidas contraídas pelo marido na con tância do matrimónio, sem outorga da mulher, fica m obrigado os bens próprios do marino.
§ l.° Na falta de bens próprio do marido, as r eferidas
dívidas serão pagas p ela m eação dêle nos bens comuns.
Neste caso, porém, o dito pagamento só poderá ser exigido
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depoi de dissolvido o matrimónio, ou h avendo separação
ele ben s entre os cônjuges .
§ 2.º Mas, se as dívidas tiverem ido aplicada em proveito COllll\m elos cônj uges, ou contraídas n a ausência ou
no impeclimento ela m ulher, não permitindo o fim para que
foram contraídas, que se espere pelo seu regresso, ou pela
cessação do impedimento, firam o bens comuns obrigados
ao pagamento del as .
Art . 1115. 0 Tanto em relação ao mal'iclo, como em relação à m ulher, o que :fica disposto no artigo antecedente é
t ambém aplicável :
·
·
l. º Às dívidas proveniente ele crime ou de fa ctos ilícito , praticados po.r algw:n elos cônj ug ' ;
2. 0 Às dívidas que onerarem ben incomunicáveis, não
sendo por juros, foros, censos ou quinhõe , vencidos cle:eoiscla aqui ição clêsses hen .
·
Art . 1116.º A m ulher não pode contrair dívida em autorizaç,ão elo marido, e::s:cepto estando êle ausente ou impedido, e se o fim wira que a dívida foi contraída não permite
qu e se espere p elo seu r egresso, ou pela ce sação do im.i)edimento .
.Art. 1117.º O ~oruínio e posse dos bens comc~s e t.á em
ambos íJS cônjuges, emqu anto subsiste o matrimónio ; a
administra.ção, porém, dos bens do casal, sem e::s:cepção dos
próprios' da mulher, pertence ao marido.
§ único. A mulher só pode administrar por consentimento elo marido, ou no seu impedimento ou ausência.
Art. 1118.º O maJ:iclo pode cli por livremente elo bens
mobiliáJ·ios elo casal ; mas e, sem consentimento ela mulher,
os alhear ou obrigar por contratos gratuito , será a importância dos ben s ai: im alheados levada em conta n a meação
dêle.
Art. 1119.º Os bens imobiliários, quer sejam próprio
dalgum elos cônj uges, quer sejam comuns, não podemeser
alheados, ou obrigados por qualqu er forma, sem consentimento e acôrdo comum .
§ único . Nos casos de divergência, e de opo ição mal
cabida, pod e o consentimento elo con sorte cli siclente ser upriclo por decreto judicial.
Art. 1120. 0 O marido não pode repudiar herança alguma .
sem outorga ela mulher ; mas a r esponsabilidade ela aceitação pura , sem outorga da mulher, s9 pesará sôhre a meação
e bens próprio clêle.
.
Art. 1121. 0 A comunhão acaba pela dissolu\il'.o do matnmónio, ou pela separ ação, em confo.rmidade da lei .

171
Art . 1122.º Falecénclo um dos cônjuges, continunrá o
ohreTirn na posse e t1clminisfraçâo cfo casal, emquanto e
não ultimarem· as partilhas, e:s:cepto:
1. 0 Pelo que tocar aos bens incomunicáveis do fa lecido ;
ne te caso, porém, e o legítimo sucessor fôr menor, continuará o pai ou a mãe n a admin istração;
2 .0 ;No casos em que possa haver direito de retenção,
por bem:feitorias ou comunica ção de preço.
Art. 1123.º O bens da comunhão serão repartidos entre
os cônjuges ou seus herdeiros, com a devida igualda de,
conferindo· ca da um o que dever à mas a comum .
Art . 1124. º A mulher será paga, primeiro qtte o mariuo,
de seus créditos, e, e os b ens comuns não ch egarem para a
sua iilteira indemnização, responderá o ma rido · pel os seus.
próprios, ah-o .se a dívida lh e não fôr imputável. O marido
não gozará de igual tegr es o contra o próprios da m:ulher.
S UB-SE CÇÃO ~TI

Da separação de b "ns ou da simplea CJm11nhâo de adquiridos

A.rt. 112ií.º Se os e poso;; declararem que querem casar-se
com separ ação ele ben , não e haver á por excluída a comunhão no adquirido , em expre sa declaração .
Art. 1126 .º São aplicáveis a ê te contrato as sttb eqüent es disposi ções dos artigos 1130 .º, 1131.º. e 1132 .º
A.rt. 1127. 0 Nos casa mentos :feitos com separação de
ben , cada um dos cônjuges conserTa o domínio de tudo
quanto l he , pertence, podendo dispor · elos r espectivos .bens.
lin ·emente, sahro a re trição imposta no artigo seguinte.
Art. 1128 .º É aplicável à mulher, qunnto aos seus bens
mobiliários separado · el a comu nh ão, e à t êrça pal"te elos
eus rend imentos, o que no artigo 1118. º fica disposto, relatinimente ao marido, acêrca 'dos bens mobiliários ccmuus .
§ único . E:s:ceptuaru-se desta. disposição os capita i posto a · juros, aos quai , bem como à outras clua, têrÇa
partes dos rendimentos, e ao, bens imobiliários, é aplicável
o que fica eh posto no urtig o 1119.º
A.rt . 1129 .0 Acêrca das dívidas dos cônjuges, obsi:rvar-se
há o seguinte:
1 .0 ·A dívidas anteriores ao casamento serão pagas pelos
bens do cônjuge devedo!' ;
2 .0 As d í>idas contráídas durante o matrimónio serão pagas por nrubos os cônjuges, se conjuntamente a i so se
obrigaram;
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3 .º Se se tiver obrjgado só o marido, ou só a mulher
com autorização dêle, respondem pelas obrigações contraídas todos os bens próprios do cônj u ge que se obri.goú;
4. 0 Se a m ulher ·Se tiver obr igado sem autorização do
marido, só respondem pelas obrigações contraídas os bens
próprios dela, cu ja livre alien ação llle é permitida pelo art igo 1128 .0
Art. 1130. º Se os e poso·s declararem qu e pretendem
casar-se c~ simples connmhão de' adquiriqos, o bens que
- cada um dos mesmos cônj u ges tiver ao tempo do . ca amento, ou depois h ouver por s-;.wessão, ou por outrn qualquer título gratuito , ou púr dii·eito próprio anterior, serão
considerados e r egidos como o são o. ben s próprios, quando
o casamento é fei~ segundo o cos tume do reino.
Art. 1131 .º Os esposos com s·imples comunhã de adquir idos elevem , antes do seu ca>amento, inventariar ou no
contrato ante-nupcial, ou ·em outra escrit ura, ou acto públioo, o& b ens que levam par a o casal , ob pena dêstes
serem havidos como adquiridos.
§ único . A anterior disposição abranger á os bens supervenientes, mencionados no artigo precedente, se o •inventár io dêles não fôr feito dentro de seis m eses, depois que
Yieram ao poder do cônjuge :Ot qu em pertencem.
Art . 1132 .º . A comunhão dos adquiridos acaba nos me mos casos em que termina a comunhão universal.
Art . 1133 .º As dívidas elos cônjuge ócios nos adquiri·dos, sendo anteriores ao casamento, se forem paga pelos
adquir ido , serão leva das em conta na parte respectiva ao
cônjuge devedor .
SUB-SECÇÃO IV

Do regime dotai

Art. 1134. 0 Se os esposo pretenderem casar -se segundo
o regirne clotal, e assilll; o declararem em seu contrato,
observar -se hão as seguintes disposições .
Art . 1135 . 0 A m ulh er .pode dotar-se a i própria com o
seus beni;, ou ser dotada por seus pais ou por outrem , contanto que todos os interessa.dos intervenham, por si ou por
seus procur adores, no mesmo contrato.
Art. 1136. 0 Pod em ser obj ecto de d ~te, tanto os bens mobiliários como os imobiliários, e tanto os bens que a mulher
já possui, como os qu e de futuro venha a adquirir por tes-tamento ou ab intestato .
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Art. 1137. º Consistindo o dote em bens presentes líquidos, erão estes especifica do no contra to do casamen to, ou
em qualquer documento ou ~ct o público, anterior ao m esmo
contrato ; e, enclo ilíquidos, m enqionar-se h á no con t r ato
a proveniência elo direito a êles, devendo, .n este caso, especificar- e quando se liquidar em , sob p ena de erem h avido
como ben comun .
§ único . Abrangendo o dote bens :fut uros, serão estes
devidamente especifi cados dentro de seis m e es depoi que
vierem a ' poder do dotado ; · al iás erão também havidos
como ben comun .
Art. 1138 .0 e o dote cou i tir em ben móveis, será declarado o valor clêles no contrato clotal , sob a mesma cominaÇ'ãO expi'es a no artigo precedente.
Ar t. 1139 .º Os e posos podem estipular na e critura dotal fian ça, ou qualquer outra cau ção, ou designar os bens
em que eleve recair a h ipoteca.
Art. 1140.º Se no dote, quer êste seja con stituído pela
mulher, quer pelo marido, quer -por outrem, :fôr inclu ído
dinheiro, erá êste conver tido, dentro de t r ês me es, con tad.os desde o casamento, em bens imóveis, inscri ções de assentamento, ou acções ele companhias, ou dado a juros, por
e critura pública, com hipoteca. O dote em dinheiro, que
não :fôr convertido na forma so bredita~ ter-se há como não
existente e entrará na comunhão.
Art . 1141. 0 Du rante o matrimónio não pode constituir-se
dote, nem aumenta r-se o con tituíclo, alvo .sé :fôr por efeito
de ace sões naturais.
Art. 1142.º Se o dote tiver ido con tituído pelo pais ou
pelos avós da dotada, erão .os dotadores r espon áveis pel a
importância dêle no caso de evicção.
Art . 1143. 0 Se o doté tiver içlo constituído por qualquer
outra pessoa, esta só responderá pela evicção, . se houver
procedido ele má :l'é ou se a re ponsabilidade tiver sido estipulada .
Ar't. 1144. º O dote e ti pulado é deTi do com todo os seu
rendimento de de a celebração elo casamento, se outra
cou a não tiver sido convencionada.
rt. 1145.º Se o casamento Jurar dez anos, contados
de de o vencime'nto do prazos a sinados para o pagamento
do dote, a mulher ou os seu h erdeiros poderão ·exigir do
marido a restituição· clêle, no caso ele dissolução elo casamento ou separaçifo ele bens, sem que sejam obrigados à
prova de que o dote foi e:l'ectivamente pago, excepto se
o marido provar que fez inútei diligências par a o receber .
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Art . 1146.º Se o do.te fôr çon tituído por pai e mãe conjmü.am.ente, ~em· decl:n'ação rla parte com que e.ada um
contribui, entender-se há que cada um dêles se obrigou por
metade . ,
·
Art. 1147. 0 Se os pai não declaraPem que dotam por
suas t êrças,. será o dote l eva do em conta na legítima da
dotada e ó deduzirá da t êrça elos pais aquilo em que o
dito dote exceder a l egitima .
.á.rt . 1148.º O m ari do pode dispor livr emente dos bens
mobiliários dotai.s , salvo se outra cousa fo i estipula da; mas
r esponderá pel o seu >al or.
.
Art . 1149 .º Os bens imobiliários são alienáveis, except o
se fôr :
1. º P a r a dotar e estabel ecer os filhos. conilm s, consentindo ambos o cônjuges;
2. º P ara alimentos da família a•os quais se não possa prover doulro modo ;
3.0 P ara pagamento de dívidas da mulher, ou de qli.em a
dotou; anterim:es ao casamento, e con starem de documento
a u têntico ou autenticado e não pudeTem ser p agas por outros bens;
4.0 Pa.ra a i·eparação indispensável dou-tros bens dotai ;
5 .0 No caso de serem por su.a ·natureza insuperáveis de
bens não dotais ;
. '
6.0 P or troca doutros ben cte valo"r· igu.al ou m a10r,
Jicando os ditos · bens sub-rnga dos em lugar dos . alheados ·
·
7 .'0 Nos casos de exprop riação por ut ilida de pública .
§ 1. 0 O que sé dispõe neste artigo, n. 0 • l.º, 2. 0 , ·3.º e 4 .0 ,
é aplicável aos ,bens :imobiliários dotais, ficando, nesses casos, o marido exonerado de toda a responsabilidade por
êl es . ·I g u almente fica isento da re p<msabilidade quando o
produto da alienação • dos bens mobiliários dotal.s, qu e pelo
ar tigo antecedente é permitida ao marido, · tiver aplicação
a alg um elos fins especificaclps nos referido mímeros.
§ 2 .0 Nos caso dos n. º' l. º, ~. º, · 3. 0 , 4. 0 , 5. º e 6.0 não
poderá ter lugar a alienação sem autorização judicial.
§ 3. 0 A venda dos bens dotais, quando venha· a ocorrer,
será feita em hasta pública .
§ 4 .º A ali enaç~o, de que tTata o n. º 1. 0 , não excederá a
legítima do fil ho que se quiser dotar ou estabelecer, acres- ·
centando a e~sa legítima a t êr ça de se1is pais, t u do calculado em ):elação · à época em que a alienação houver de
fa zer-se, pel o modo por qu e o seria; se, por morte dos
pais, nesse tempo se dissoh-esse o matrimónio .
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§ 5." No caso· do ' n. 0 • 5 .0 e 7'. 0 o prod uto do. bens
alheados será aplicado à aq u isição doutro de igual >alor,
<j ue lhe ficarão sub-rogados .
·
Art . 1150 .0 Os ben - iinobiliários dotais, alheado coru
<1uebra do que fica di. posto no artigo precedente, 'podem
ser reivindicado pel a m ulher, tanto na con tância do matrimónio, como depoi da ua di alução, o.u depoi ele ha•er
epa.raç-ão, ainda quP ela con eu tisse na alienação.
§ l .º Se o nen alheados forem m obiliário , a r eivindicação, de que trata ê te a rt igo, ó será admitida dada a
seguinte circunstâncias :
l. º D e não t.er o marido ben., com que reponda pelo
rnlor dos ben s alheados ;
2.º D e terem si do, t anfo a- alienações feitas p elo marido,
. como as sub eqüentes eiitre terceiro , por títul o gratuito
ou com má fé .
§ 2.º O direito de reivindicação pa a aos herdeiros da
mulher.
·
Art. 1151.º O .marido que alhear ou ·obrigar o ben dotai , no casos em que pão é permitido fazê-lo , fica respon.á>el por todas a - perdas e danos, tanto para com a mulher, como para com terceiro -, a q uem não haja declarado
a natureza. dn bens a lhea-O.o ..A.r t . 1152.º O ben imóvei dotais não podem ser prescJ:itos durante o matrin1ónio, conforme o que fica disposto
no a1'tigo 551 .º Os móveis dotais podem er prescritos, mas
re ponde por êles o ma rido .
.A.rt. 1153 .º O bens que a m ulher casa.ela, egunclo o regime dota l, possuir, ou adquirir depois, e que não fo r em. _
havidos como dotais, ficarão pertencendo e:s:clu ivament.e à
mulher · como próprio , ma o rendimentos clêl es serão
comuns, sa lvo h avendo estipul ação em co_n trário .
.A.rt. 1154. 0 A' mulher não goza do direito de hipoteca
quanto aos bens mencionados no artigo precedente, nem de
privilégio , que lhe não possa competir por direito comum.
Art. 1155. 0 Os bens do marido, casado egundo o regime
dota l, são havidos como. próprios.
Art. 1156. 0 Dissolvi do o matrimónio, ou havendo eparação, será o dote ·rest itu ído à m ul her, ou a seu s herdeiro ,
com quai quer ou tros bens, que direitamente lhes pertencerem .
.A.rt. 1157.º O marido, ou os seus herdeiro , não serão
r e ponsáveis pela r ~s tihü ção, mencionada no artigo precedente, e os bens ela mulher e perderem por acidente, que
lhe não eja imputhel.
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Art . 1158 .º Se fizer em parte do dote bens imobiliário ,
serão r est ituídos, logo que sej am pedidos ; m as os ben mobiliário , que fizerem parte elo mesmo dote, só podem ser
exigidos passado um ano depois da dissolução do matrimónio ou depois de legalmente se efectuar a separação.
§ único. Desta moratória :fi cam exceptuados os móveis
con ervado em poder elo marido.
Ar t . 1159. º A mulher ou seu h erd eiros podem, todavia,
exigir os juros lega is ela somas clein.ora cla s na for ma sobredita .
Art . 1160. º Se o dote consi tirem u ufruto, censo , foros
ou quinhões, a r est it ui:ção se fa r á com a. en trega do respectivos t ítulos, cessancl ? de fruir ou r eceber as prest ações.
§ -único . . A est a e pécie de bens não é aplicável a mo;·atória concedida n a últ ima parte -do ar ti go 1158. 0
Art. H 61.º Se o dote consistir em dívidas activas, responder á o marido pel a quant ias recebidas e pela importâ,ncia daquelas que se perderem ou achare:nt prescritas por
sua culpa ou n egligência . Quanto às demais, s~ti s fará com
r e t ituir os t ít ulos que t iver em eu poder .
Ar t . 1162.º . Os fr utos pend entes, e os r endiment os de
quaisquer ben s dotais, serão partilhado entr e o marido
e a mulher ou eu h erdeiros, -em proporção do tempo que
tiYer dm·ado o matrimónio no último ano .
Art . 1163 .º O marido ou seus her deiros têm direito de
serem pago , pela mulher ou por sem h erdeiros, das bemfeitoria nece árias e útei", ma ó na importância do valor
acrescido ao tempo da r estituição. As bem feitorias voluptuária só podem ser levantadas pelo marido ou p~los seus
herdeiro , no t ermos do artigo 500. º
ATt. 116-!. º A de pe as e o encarg9 ordinários dos
ben dotais rep.u tam-se compen ados com o rendimento dos
me mos bens.
Art . 1165 .0 As r egras acêr ca da r estitui:ção do bens dot ais ão aplicáveis à re tit ui:ção dos próprios da mulher.
SU B ·S E CÇÃO Y

Das doações entre esposados

Art. 1166.º É lícito aos e po ado. e.-tipular , no seu contra.to ante-nupcial , a favor dei um dêle ou ele ambos, as
doações ou deixas que bem lhe parecer , salvo as segui nt es restrições.
·
Art. 1167.0 Se o marido ou a mull!,er tiver em, ao tempo
do ca "amen to, ascend ente ou descendentes com direito a

•

177
leg·ítima e algum dêstes fôr vivo ao tempo da dissol u çã o do
matrimónio, não poder á a dita do ação ou deixa exceder
a importância da t êr ça dos bens que então po ss~úr.
· .Art . 1168. 0 As doações ou deixas , estipula das n'o con trato ante-nupcial , ffüarão sem efeito não se verifica ndo
o matrimónio ou endo anulado, salvo o que fica dispost o
no artig o 1091.º
.Art. 1169. 0 .As do ações an t e-nupcia is não podem ser anu ladas :
l.º Por fa lta de ace'itação e.x:p-!·e sa ;
2. º P or sup eTVeniên cia de filhos ;
3.0 Por causa de ingratidão .
.Art. 117'.D.º Se a do ação fôr de ben s presente e determinados, será irrevogável , ain<j.a que o donatário venha
a fal ecer pri.meiro qu e o do a dor, se ou tr a cousa não fô r estipulada .
.Art. 1171.º Se a doação fô r ele par te, ou da totalida de
da her an ça, não poder á .o doa dor r evog ar ou prej u dicar
a doação, disp on do por título gratu ito dos bens doados .
.Art. 1172. º O ·direitp à doação menciona da no artigo antecedente, sej a ou não sej a recíp r oca, não é t ransm issível
aos herdeiros do donat ário, fal ecen do êste p rimeiro que
o doador .
.A.rt. 1173 .0 Os m enores podem fazer doações por con t rato ante-nupcial , contan to qu e intervenha autorização d aqueles a quem , nos termos do a.rtig o 1061. 0 . e seus parágrafos, compete autor izal' o casamento .
.Art. 1174.º São aplicáveis às do ações entre esposa dos as
regras ger ais estabelecidas no capítulo das doações, em
t udo o que não fôr contrário ao qu e fica d isposto na pr esente secção.
E CÇÃO Y [

Das ao ações feitas por terceiro aos esposados
.Art: 1175.º Pode qu alquer dispor em favor dos fut u r os
e po os, ou dalgum dêles, de parte de seu s bens ou de todos, em v.ida ou por morte, conta nto que o fa ça no próprio
contrato ante-nup cial , ou em escr itUTa p ública separad a,
alvo o qu e se acha ordenado acêr ca elas doa ções inoficiosas:Art. 1176 .º ·se as doa ções permitid as p elo artig o antecedente fo rem feitas n o cont rato ante-n up cial serão válidas
sem . dependência da aceit a ção expressa dos donatários ;
mas , se fbrem f eitas em actos sep ar ados, não t erão efeit o,
emquanto não forem ·expressamente aceita das .
12

..
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Art. 1177 .º Pôsio que tai doa ções sejam fe itas em favor dos esposos, ou dalgum dêles, nproveiiarão ao filhos
que procederem do mesmo casamen to, ainda que o donatário, ou donatários, faleçam primeiro que o doador; e ta~
sàmente caducarão, se o doador -sob viver a .-todoo os descendentes dos donatário,s .

•
ECÇÃO YJl

.Das doações entre casados
Art. 1178.º O marido e a mulher podem fazer entre si
doações dps seus bens presentes, assim -por acto entre vivos,
como por testamento .
Art. 1179. º As doações em v'ida serão r eguladas con foTme
o que é ordenado 110. capítulo elas doações; e as iloações
por morte, conforme o que se dispõe no títi.ilo Cios te fa m entos .
Art . 1180 ... Os cônj uges hão podem fazer doações um ao
orutro no mesmo e ünico acto.
Art . 1181. º As doações entre côri.j uges podem ser r evogadas livremente e a iodo o tem1)0 pelos doadores.
§ 1. 0 A mulhe1: não precisa par.a êste efeito de ser autorizada pelo mai·ido, 011 por decreto judicial.
§ 2 .0 A revoge,ção .eleve ser e::i::pressa.
Art . 1182.º Estas doações', não ão rnvogáveís por superveniência de filhos, mas ·podem ser reduzidas por inoficiosidade.
Art. 1183.º Os bens doados tomarão a natureza de próp rio do donatário, sej a ·qual fôr o contrato ante-nupcial.
SECÇÃO VIII

Dos direitos e obrigaç.ões gúa is dos cônjuges
Art. 118±.º Os cônj uge,s têm obTigação:
.
1.º De guardar mutuamente fidelidade conjugal;
2 .0 De viver juntos ;
• 3 .º De socorrer-se e aj udar-se reciprocamente.
Art. 1185.º Ao marido incumbe, eapecialmenie, a obrigação de proteger e defender a pessoa e os bens da mulher ;
e a esta a ele prestar obediência _ao marido . ·
Art. 1186 .0 A mu.f üer tem obrigação de acompanhar· seu
marido, excepto p ara país estrnngeiro.
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.Art. 1187.º A mulJier autora .não p0de pttblicar os .s.eus
esccitoo em o consentimento do marido ; mas J11.0de recorr eT
à au.toridade judicial em ea o de in,ju t'1 n:e.cusa dêl.e .
Art . 1188. º A m ulher goza das lrnnra do .m a.Tido, que
não ej am meramente inerentes ao oor.go. que êle -e:i<wce
ou haja exercido,. e conser va-as emqu.auto não .p assar a se.gundas Jlúpcia .
Art .. 1189.º A adm inistração de todos os bens do casal
per tence ao marido, -e só ,Pertence à .mulher na falta ·ou no
impedimento dêle.
A.rt . .1190 .º .A mulher administradora, na ausência ou no
impedimento do .marido, não pode ali-euar bens imobiliário,s
sem autorizaçl):o do c~mselho de família, com assistênci a do
Mi nistério Público, e se o valor dos ditos bens e:xcedeT
100 000 réi , a alienação ó poderá fazer-se pela forma es/
tabelecida no artigos 268 .º e eguintes .
§ único . As al ienaçõ feitas com quebra do que nca di'5posto neste ar tigo serão nulas, e os compradores só pode.rãa recuperar o p1·eço da compra pelos bens próprios da
mulher vendedora, e el a. os tiver, ou pelos do casal, prnvando- e que tal preço foi convertido em aumento do mesmo
.casal,. ·e até o valor-dêste aumento.
Art. 1191.º N ão é lícito ào marido alienai· ben imobiliários, nem estar em juÍ'zo, por causa de questões de propriedade, ou po se de bens .imobiliários, em outorga da mulher.
§ 1. º Esta outorga pode ser suprimida j udicialmente, &e
a mulher a recusar sem justo motivo, ou se estiver_impos ib.ili tada para a dar.
§ 2. º A alienaçõe , porém, dos bens próprios ieitas pelo
marido, contra a disposição d êste artigo, só podem er
anuladas a Tequ erimento da nrnlheT ou de ·seus .herde:i:ro. ,
achando-se o marido constituído em .re ponsabilidade para
com ela, ou para com- êl es, e não tendo outros bens pelos
quais responda.
·
§ 3. º Se as ditas aliena~ ões forem de bens comuns, a
mulher, ou seus herdeiros., ou os herdeiros l egitimár.ios do
marido, pod-erão em todo o caso reque1;er que -sejam anul adas .
.Art. 1192.º .A mnlhe.r ca ad.à não pode .e tar e.m juízo Bem
autorização do marido, .excepto :· ·
l.º 'as causas crimes em que seja i'é.; .2. º .Em quaisquer pleitos com o marido ;
.
3. 0 Nos àctos que tenham unicamente por obj ecto a con.,<;e;-vação ou ,<;egimmça dos seus dirnitoo própúos e exclusivos;
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4. 0 Nos casos em qu e tenha de exerce!·, relativamente
a seus filhos l egít imos, ou aos naturais, qu e t ive e ele
outrel)'.l, os direitos e deveres inerentes ao p oder paternal.
Art. 1193.º A mulher não pode, sem autorização elo mar ido, adquir ir ou alienar bens, nem contrair obrigaçõe , excepto nos casos em que a lei especialmente o permite.
§ único. Se o marido recu ar indevidamente a autoriza-·
ção peclicla ·pela mulher, poderá e ta requerer suprimento
ao juiz ele direito respectivo, que, ouvido o maticlo, a concederá , ou negará, como parecer ele ju tiça .
Art . 1194. 0 A autorização elo marido .eleve ser especial
para cada ltnl elos actos que a mulher pretenda praticar,
excepto enclo para comerciar, poi ne te caso pode a mulher praticar, em virtude ele autorização geral, todos os
actos relativos ao seu comércio, e -até hipotecar os bens
i~obiliários, e propor acções, con t anto que seja por cau a
do seu trato.
Art. 1195.º A autorização marital pode ser dada de palavra, por escrito, ou por fa ctos, ele que ela necessàriamente se deduza.
Art. 1196.º A autorização, porém, para comerciar, para
hipotecar ou alienar bens imóvei , ou para propor acções
em juízo, só pode ser outorgada por escrito autêntico, ou
autentica do.
Art. 1197. 0 O marido pode revoga r a autorização, emquanto o acto p ara que fo i concedida não está começado ;
ma , se êste tiver tido comêço ele execução·, só a poderá revogar, reparando qualquer prejuízo ele terceiro, que re ulte
el a revogac:ão .
.
Art . 1198 .º O marido responde pelas obrigações, que a
mulher, casada segundo o costume elo r eino, ou com simple comunhão de adquirido , contraíu com autorização sua,
mas não pelas obrigações que a mulher, casada por outra
forma, contraíu sôbre bens, ou interêsses privativamente
seu .
Art. 1199. 0 No caso ele suprimento ele autoriza ção, o marido só responde pelos actos ela mulher que procederam ele
obrigações comuns, ou ::>everteram em bene:fício comum.
Art. 1200. 0 A nulidade, procedida da :falta ele autorização, só pode er alegada pelo mm'ido, ou por seus herdeiros e representantes .
Art . 1201. 0 A nuliclacle por :falta ele au toriza ção pode er
sa n ada:
1. 0 P ela confirmação do m arido, não se ach ando proposta
em juízo, por terceiro, acção nen huma a ê te r espeito;
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2.º Se não Iôr argüida dentro de um ano, contado desde
a dis olução do matrimónio ;
3.º Se o acto houver prescrito conforme as regras gerais .
_
Art. 1202.º A acção cou cedida aos conJuges, no casos
sobreditos, não é admitida no casamento celebrado em
país estrangeiro e não publicado no r eino, em conformidade
da lei.
ECÇÃO lX

Da

iot errup~ão

da socieda de conjugal

Art. 1203.º A sociedade conjugal pode ser interrompida,
ou pelo que toca à pessoas e aos bens dos cônjuges, ou só
pelo que toca ao bens.
UB-SE CÇÀO

Da separa ção de pessoas e bens

Art. 1204. 0 P odem er cau a legítima de separação de
pes oas e bens :
- l.º O adultério da m ulher;
2. 0 O adultério do marido com escândalo público, ou completo desamparo ela mulher, ou com con cubina teúdà e manteúda no domicílio conjugal ;
3. 0 A condenação do cônjuge a pena perpétua;
4. 0 As evícia e injúrias graves .
.A.rt. 1205.º A eparação ó pode er requerida pelo cônj1!-ge inocente.
·
.A.rt. 1206.º O cônjuge, que pretender a dita separação ,
recorrerá ao j uiz de ,direito da comarca do seu domicílio,
ou re idência, pa:rn que êste faça convocar o conselho de
famíiia, que será composto dos seis parentes mais próximos
dum e doutro cônj u ge, três de cada lado, e ao competente
magistrado do Ministério Público, que terá voto meramente
consultivo.
§ l.º A falta de parentes erá uprida com os amigos da
família, e a clêstes com h omens bon da vizinhança.
§ 2. º Em caso de empate, decidirá o juiz .
§ 3. 0 Nomeado o con elho de fa mília , serão ambas a
partes ouvida sôbre a constitui:ção dêle, e poderão requerer
a sub titui:ção dos membro , em que e derem algumas das
circun tâncias mencionadas nos n. º' l.º, 2. 0 , 3.º, 4.º, 5. 0 e
6. 0 do artigo 234.º Igual requerimento poderão fazer , ofe-
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recendo- e a provar, na falta das di ta1> circunstàncias, alguma da seguintes :
l. º Subôrno;
2.º Interêsse n a separação.
~ 4.º A :u:utlher poderá requer & ao me mo tempo· o dep-ó.sito p:i:o-visório, quer ela eja a queixusa, quer sej a queixo o o marido.
Art . 1207 .º O -conselho de :família, ouvido o Ministério
P úblico e as partes, e n~o conseguindo reconciliar esta , examinará qua isquer provas, que se deduzirem perante êle,
acêrca da qu estão, e re olverá:
l. º Sé deve, ou n ão, autorizar a separação das pe oas ;
2. º QJial deve ser. a soma dos alimentos, e- algum dos
cônj u ges sep arados ca1·ecer dêles a o outro tiver meios d1:l
lh_os prestar ;
3. 0 E , finalmente, havendo filhos, sé\bre o modo de providenciar a r espeito dêles, se os cônjuges se não acordarem
amigàvelmente acêrca disso .
Art. 1208. º As decisõe do coll.Belho de família erão homologadas pelo juiz de direito, e delas não h aver á recurso,
e'X:ce-pfo no caso do 11. o 2. o do artigo pTeCedente-, quanto
à Yerba dos alimentos.
·
Art. 1209 .º No ca o dos - 11. 0 • 1. 0 e 2. 0 do aTtigo 1204.0 ,
é lícito .ao cônjuge ofendido recorrer ao con e!ho de família, ou intent!=tr contTa o outro cônjuge a competente acção
criminal .
§ 1. 0 P orém, se o cônjuge orensOT reincidir, poderá o
cônjuge ofendido intentar a a:cção criminal, não obstante
ter reconido ao cunselho de família.
§ 2.º Sendo â acção intentada contra a ~ulher , e es.fa
ab olvida, seri de direito havida por separada de pessoa
e· Bens, e poderá requ erer sem nec·e idade doutro título senão da sentença de absolvição, que- se proceda e-xecu-tàriamren te· à separaçao e entrega dos oens qu e lh e pertencerem.
§t 3'.<\' Se o• cônjuge r ecorrer à acção criminal , observar-se
há o que frca di po to no n .ª 3. 0 do aTtigo 1201". 0 , convocando-se para isso o consel ho de :família, nos termos do
artigo 1206.º
Art . 1210. 0 Da separação de pessoas deriva necessáriam ente a separação de bens-.
'§ único. Ecs:cep tu a~e o caso de- adul té1•ia da mulher, no
q·ual , seja qual• fôr o regime- em qu e- a matrimónio _ ti-v~
sido càntraído, a ml.tlh-e1: nã'o terá direito a separa ç-ão de
bens mas sõ alimentos, sa lvo s-e- provar que, ao tempo em
qu·e com et eu o ad:ultériõ', podia r equerer a sep aração contra

•
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marido, por alguma das causas mencionadas no n. ? 2 .0 do
artigo 1204. º
Art. 1211.º Em todos os casos em que se dê €paração
de bens, se pro.c ederá a inventário e partilha , como se o ca·
samento e"S-ti>esse dissolvido.
Art. 1212. 0 Quando os ·filhos :ficarem ao cuidado e guarda
dum dos cônj uges, nem por isso se terá por desonerado
o outro ·elas obrigações, nem ppr privado elos direitos .paternais, naquilo que não se opuser ao elesemp_enho do encargo,
especialmente atribuído ao outro cônjuge.
Art. 1213.º O cônjuge, que der causa à separação, perderá tudo o que hou:ver recebido do outro cônjuge, ou que
outrem, pol' cons-ideraç,ão elêste, lhe hou-ver dado ou prometido .
Art. 1214.0 .A eparação de ben em nada prejudica os
direitos anter~ormente adquirido pelos credores do ca al.
.A.rt. 1215 .º O cônjuges podem dispor livremente dos
bens mobiliários, que depois da separação pertencerem a
cada um dêle , salvo o direi.to dos :filhos .
.A.rt. 1216 .0
disposiÇão entre vivos do ben imobiliários, que :ficam pertencendo a cada um dos cônjuges depois de. eparação, depende do consentimento de ambos,
podendo er ju.dicialmente suprido o daquele que , sem jus.to
motivo, o recusar .
.A.rt. 1217 .º .A. sepaTação de bens não autoriza os cônj uges a e.s:ercer antecipadamente dii·eitos dependentes da solução do matrimónio .
.A.rt. 1218.º Seja qual Iôr o modo como a eparação. se
faça, erá . empre lícito aos cônjuges restabelecer a sociedade conjug-a.l, nos termos- em que tinha sido con tituída.,
contanto que o .façam pelo acto de conciliação perante a
r espectivo juiz de paz.
.
·
~ Úillico . E ta_reconciliação em nada prejudica,rá quaisquer direitos de terceiro adquirido~ durante a separação. ·
0

SUB -SECÇÃO II

Da simples separação judicial d'os bens

.A.rt. 1219.º A m ulher casada, quer se1ú comunhão de
bens, quer com ela, que se achar em perigo mani:f'esto
de perder o que fôr seu, pela má administração elo marido,
poderá r equerer eparação de ben no termos seg·uintes .
Art. 1220 .º Se a mulher fôr casada segundo o costume
do reino, a separação só po.d erá recair sôbre o bens quo
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tiver trazido para o casal, ou que, depoi , lh e houves em
advindo, e na meação dos que t iver adquirido juntamente
com o marido.
·
Art. 1221. º Se a mulher fôr ca ada segundo o regime
clotal, ou por outra e p écie de separação de ben , ó se lhe
admitirá a separação judicial sendo os bens dotais ou separndos susceptíveis de deterioração, e não e ach ando a restituição do dote suficientemente a egm ada por algum do
modo e tabelecidos no artigo 1139 .º
Art. 1222. 0 Se o casamento ti>er ido contraído egundo
o costumei do reino, entender-se há que os cônjuges renun ciam à comunhão de bens, de de a apresentação em juízo
do r equerimento p ara a sep ar ação, se esta vier a realizar-se.
Art. 1223 .º Julgada a eparação por sentença do r e pectivo juiz de direito, será entr egue à mulher a admini tração dos seus bens.
Art. 1224.º D epois da sep ar a~ão, se o bens forem dotais, conservarão a mesma natureza. Todo os outro serão
con iderados como p róprios .
Art . 1225 .0 O requerimento para a ep aração, e bem a sim a sentença que a julgar, serão anunciado no prazo ele
oito dias em algum dos periódicos que haj a na comarca, ou,
n ão o havendo, p or editais no lugar elo domicílio dos cônjuges.
·
§ 1 .0 O prazo ele oito dias será contado, no primeiro caso,
desde o dia da apr e entação elo requerimento no cartório
do respectivo escrivão, e, no segundo, desde o dia em que
a sen tença passar em julgado .
§ 2. º As dívida , que o m arido contr air depoi elo primeiro anúncio, não poderão r ecair sôbre o bens que forem
sepa rado por efei.to ela sen tença.
Art. 1226 .º A separação de bens não exonera a mulher
de concorrer, para a de pesas do casal , com o r endiment os dos seus ben s, em proporção do seus h áveres, com relação aos do marido.
Art. 1227. º E sta separ ação de bens não pode fazer- e por
convenção . .
Art. 1228. 0 Os credore especiais .Je qu alquer do cônjuge pod em intervir como opoentP n a demanda da eparação.
Art. 1229. º Os efeitos da separação podem ser anulados por convenção en tre os cônjuges, contanto que eja
celebrada por escritura Ol l au to público, e auuncia~a pela
mesma forma que fica determina da para o requerimento
e sentença de sep ar açã.o.
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§ único. Os efeitos desta convenção, pelo que toca a terceiros, só começam a correr desde a dat.a elos r eferidos
anúncios.
Art. ·1230.º Ainda qu e não haja separ ação judicial .ele
bens, a mulher terá sempre o direito de embargar de terceiro, sem n ecessidade de autorização do marido, qualqu er
execu·ção feita sôbre os r endimentos dos· seus bens dotais
ou próprios, admini trados pelo marido , se por essa exet ução :fôr privada dos necessários alimento .
SECÇÃO :X:

•

Do apanitgio tio s cónjug cs viúvos

Art. 1231.º Fô se qual :fôsse o contrato elo dissoivido casamento, o cônjuge que, por morte do ou tro, se ach ar sem
- meios de subsistên cia terá direito a ser alimenta do pelos
rendimentos dos b ens d ei~aclo pelo fa lecido , sej am de que
natureza forem.
·
§ único . E sta disposição não abrange os bens de g_ue
o cónjuge falecido tenha sido o m ero usufrutuário .
Art. 1232 .º Os alimentos durarão emquanto o alimentado dêles precisai:, ou não pa sar a egundas núpcias,
e serão taxados pelo pruclente arbítrio elo julgador em proporção dos rendimentos do sooreditos bens, e conforme
a necessidade e condição elo alimenta do , salvo se as partes
se acordarem sôbre isso amigàvehnente .
§ único . A dispo ição dêste artigo verificar-se há, h a j a
· ou não fil)10s elo matrimónio, e ainda quando o cônjuge
defunto tenh a deixado filhos, havido do utr o matrimónio
·anterior .
~ E cç.\o

xr

Da s seg unda s nÍlpcias

Art. 1233 .º A viúva que .qui er contrair segundas
núpcias, antes ele terem decorrido trezentos dias depo is
da morte do marido, será obrigada a fazer verifica r se
e tá ou n ão grávida .
Art. 1234. 0 A viúva que casar , desobedecendo ao que
fica disposto no artigo precedente, perder á todos os lucros nupciais que por lei ou convenção tenha -r ecebido ou
haja de receber por p arte do m arido anterior, .os quais p as-.
sarão aos legítimo h erdeiros clêle ; e o segundo marido
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n ão pocler á contesfar a ua p aternid ade r elativamente ao
filho que n ascer p as5arlos centp e oitent a dias depois do eu
casamento, salvo, cont u do, o direi to do filho pa a reclamar, se assim lhe· convier, a patenüdad~ do marido anter ior, p odendo prová-la .
Ai-t. 1235 .º O varão ou a mulher que contrnir seirnnda
n.ú.pcia , tenclo filho s ou outros descen dent es -s-uce sí~ei ele
anterior matrimónio, não poderá comunicar com o outro
cônjuge, nem por nenhum título doar-lhe mais do que a·
têr ça parte dos bens que tiver ao tempo do ca amento,
'1U que venha a adquirir clepoi por doação ou heran ça
de eus ascendentes ou dou tros parentes .
Ar t. 1236. 0 Se ao ,dito varão ou mulher ficarem dalgum
dos filh os ele qualquer elos matrimónios bens que êste filh o
b,ouvesse h erdado elo seu falecido pai ou mãe, e existirem
irmãos germanos daquele filho :falecido, a estes pertencerá
.a propriedade elos mesmos ben , e o p ai ou a mãe só terá
o u sufruto.
Art . 1237. º A mul1ier que contrair egundas núpcias
depois de completar eiu qüenta anos não poderá alhear,
por: t ítulo algum, desde o' dia em qu e haja contraí elo o eg undo matrimónio, a propriedade dºas du.a têrças partes
dos bens mencionado. no artigo 1235 .0 , emqu::mto ti'l'er
úlhos e descendente , que os pos am haver .
.Art. 1238.º O ya1·ão ou a mulher, com filhos ele anterior
matrimónio, que casnr com pessoa que os não tenha, presumi r-se há casado, não havendo convenção em contrário,
segundo o costume elo reino, salvo o cli posto n esb ecção,
qu e será sempre mantído.
Art . 1239 .º É aplicável ao segundo matrimónio tudo
-0 mais que fica disposto relatiYamente ao primeiro.

CAP!'l'ULO

I~

Do contrat o de sociedade
S-ECÇ.:\.O I

1Jis11osi'rõcs gerais

Art . 12.40.0 É l ícito a todos o que podem dispor ele
seu · bens e indü. tria ass-0ciar-se com outrem, pondo em
c omum ~todos os· seus bens ou parte dêle , a sua ill<hí tria ,
• s-implesmente, ou os eus bens e- indlÍ. tria conjuntamen te,
. com o intuito ele r epartirem eutre si os pr oveito ou per-
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das que possam re ultar ele a comunhão. E o que se chama
sociedade. ·
Art. 1241. 0 A sociedade pode exi tir por convenção expressa ou por facto ele que se deduza necessàriamente a
·
sua e:s:i tência.
Art . .1242.0 Será nula a sociedade na qual se e tipular
que todos os provei.tos pertençam a alg um ou algun elos
sócio , e todas as perdas . a outro ou outro dêles .
SECÇÃO 11

·Da socic.Jarlc itnircrsa 1
Art. 1243.º A sociedàcle univer ar pode abranger todos
os beir mó 17 ei e imóveis, presentes e .futuro , ou só os
móvei , :frutos e r endimentos do - imóveis presentee, e todos
os ben que se adquirirem de futuro .
§ tínico. E ta segunda espécie ele sociedade não abrange
os· bens adquiridos por título grat-uito, salvo h avendo clsclaração em contrário.
·Art. 1244. 0 A socieda de '1.miversal de todo os bens
presentes e .futm·os só pode constituiT-se por escritura
pública•.
Art . 1245.º Os bens adquiridos pelos sócios , na -egunda
espécie ele sociedade universal, presumem-<>e da m e ma
sociecb.de emquanto· se não ·proyar que foram a<lqufridos
com o produto ou _troca de bens incomuni.cávei .
Art. 1246 .0 Toda as dívida anteriores ou posteriores
ao contrato e todas as de&J>esas dos sócios, excepto a proveniente ele delito ou de facto r eprovado pelas leis, ficam
a cargo da sociedade, sendo esta de todos os bens presentes
e futuros.
Art. 124-7.º Se a _sociedade fôr só ele adquirido , ficarão
únicamente a seu cargo, não haTendo declaração em contrário:
1. As dívidas contraídas pelos sócios· por ' cau a ela
mesma sociedade ;
2.º Os- gastos e despesas neces.'Hirios à mantença. da só·
cios e das- su as- famílias.
§ único. Bntende-se poT eles-pesas de mantença a habi-.
tação, o .alimento, o ve ·tuário, bem como o tratamento
na molé tias.
Art. 1248. 0 Dissolvida . a ,sociedade universal , partir-«e
hão por Ígual , entre o sócios, os respectivo bens, não ha-ven,clo estipulação em. contrário.
0

•
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SE CÇÃO III •

Da sociedade particular
Art . 124-9 .º Sociedade particul_â r é a que· e limita a certos e determinados bens, aos fr u tos e rendimentos dêstes
ou a certa e determinada indúst ria .
'
· Ar t . 125 0.° S ó p or escr itm a püblica pode ser . constitu ída qualquer sociedade p articular em cujos ha ver e entre
a pr opriedade dalgum imóvel.
SU B-S ECÇÃO I

Dos direito s e das obrigações r eciprocas dos sócios

ATt . 1251.° O sócio é responsável p ara com a sociedade
p or tudo aqu ilo a que se houver obrigado par a com ela.
Art . 1252.° Se o sócio entrar para a sociedade com algum obj ecto determinado, ele que a sociedade venha a ser
evict a, será r esponsável para com ela como o seria qualquer vendedoT par a com o comprador. ·
Art. 1253.° O ócio que não entra.r p ar a a sociedade
com a soma de dinheiro a que se h ouver obriga do será
r esponsável p ara com ela pelos juros dessa soma, contados desde o dia em que a prestação fô r devid a .
Art. 1254.0 Na mesma r esponsabilidade in correrá o ócio
que, sem au torização, · distrair elos fundo comuns alguma
quantia p ara seu prqveito p articular .
Art. 1255.° Aqu ele que se associou parn, exercer em
comum certa inclüstria é responsável p ara com a socieda de
por todos os lu cr os qu e obtiver por essa mesma indústria.
Art. 1256.0 O sócio .administrador qu e r eceber alg uma
quantia de qualquer p e soa, obr igada para com êle e para
com a sociedade imultân eall!ente, deverá r epartir proporcionalmente, entre ambo os cr édit os, e sa qu an tia , ainda
que pa . se r ecibó só em seu nome.
§ l .° Se, p orém , tive r p assado r ecibo p or conta ela sociedad e, será t oda a quantia p or conta do crédito desta .
§ 2.° Ficam sal vas as disposições elo artigo 728 .°, ma só
n o caso em que o cr édito p essoal el o sócio seja mais oneroso .
Art. 1257. 0 O sócio que h ouver r ecebido por inteiro a
sua parte dum crédito social fi ca obrigado, se o devedor
se tornar insolvente, a trazer à massa social o que r ecebeu,
ainda qu e p a sa se recibo só em seu nome .
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Art. 1258.º O so010 é r e pon ável par a com a sociedade
pelos prejuízo que lhe caü ar, por culpa ou negligência,
e não poderá compensá-los com os proveitos qu e lhe tiver
trazido, por ua indústria, em ou tros casos . ·
Art. 12ti9.0 Se 0 sócio tiver contribu ído com objectos
certo e determinados nfio fongív is, pondo em sociedade
só os fr utos e o uso dêles, o risco da perda Oll a demin ui:ção dos mesmo obj ecto correrá por conta do mesmo sócio.;
se, porém, houver contribuído com a propriedade dos obj ectos, será o risco por conta da sociedade.
Art. 1260 .º Se o sócio houYer routúb uí<1o com objectos
fungívei , será o risco por conta da s,ociedade.
Art. 1261.º A sociedade é respon ável para com o sócio,
tanto pel as quantia que êste despender em proveito dela,
como pe1a obriµ-ações que êl e •'OnLrnir rle boa fé em negócio da sociedade ; e, bem as im, pelos riscos inerentes
à. gerência que e tiver a cargo do me ·mo sócio.
Art. 1262. 0 A parte elos ócios nos ben efício ou nas perdas erá proporcional à ua entrarla, e outra cousa não
fôr estipulada. .
. Ar t . 1263.º Se al gum dos sócios ent.rar só com a sua indústria., em valor previamente e timado, ou sem prévia
de ignaçã9 da cota que deve receber, e não vier a algum
acôrdo com os outros sócios, a tal respeito, terá a parte
que lhe fôr atriquída arbitrahnente.
Art. 1264.º Se algum sócio, alé~ do capital com qu e
entrou, e tiver também obr igado a exercer alguma indústria., os direitos que tiver, em razão da indústria, não de.verão ser confundidos com os qu e tiver, eni razão do capital
com que entrou .
Art. 1265 .º Convencionando os sócios que a partilha seja
feita por terceiro, não poderão impugnar a decisão dêste,
alvo .se_ tiver havido declaração em contrário.
Art . 1266.0 O ócio encarregado da administração, por
cláusula exµre sa do contrato, pode exercer todos os actos
r espectivos a es a admini tração sem dependência de aprovação ou desaprovação dos outros sócios, excepto se proceder dolosamente.
§ único . E stes pod eres do sócio a dministrador durarão
emquanto a ociedade durar, e só podei·ão ser revogados
-ocorrendo causa legítima.
Art. 1267 .º Os podere conferidos por acto posterior à
instituição da sociedade podem ser revogados como simples
mandato:
Art. 1268.º Sendo vários os sócios encar rega.elos da a d-
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ministração, .indistintament.e, ou sem declaração de que
deverão proceder d~ acordo, poderá cada ufn dêl es praticar ·
-s.eparadamerite os .aotos .aclIDinisbiativos que bem lhe parecerem,
..Art. 1269.º Se fôr conven cionado que um só.CÍQ administrador nada possa praticar se-m · concurso doutro ou outros
.só.cios, ,5Ó poclerá proceder aoutro modo, h avendo n ova co:p.ven.qão ou no caso em que haja a temer prejuízo .g.rave
e irreparável.
Art. 1270. 0 A falta ele estipulação expi'essa ·sôbre a ior.m a
da administração si.1pre-se pel as segu intes i~egras :
1. 0 Todos os sócios estão revestidos de igual poder .Para
acbninistrar ; os actos p1:aticados po1· qua.lquer dêl es obrigam
os outros, salvo o seu dir."8ito de oposição, emquanto êsses
actos não prochrnem efe_ito l egal ;
:z. 0 Pode qualquer clqs ·sócios servir-se, na .forma do coshime, das cousas da sociedade , contanto q1ie esta não seja
prejudica da ou os outros sócios priva dos do u so a que também tenham direi to ;
3.° Cada sócio tem direito de obrigar os outros a concorl'erem com , êl e p ara as despesas n ecessái·ias à con,servação
dos obj ectos da sociedacle;
4. 0 Nenhrnn dos sócios pode, sem consentimento dos outros, fazer alteraçõoo no.s imóveis da Eiociedade, ai nda que
tais. alterações lhe pare:çam úteis, nem o~rigar ou alienar
os objectos mobiliários ou imo,b iliários ela socie.daele ;
:5 .º Se houver diveI'gên.cia. ·ent:Fe os sócios, ~5erão. os negócios .nooolviaos ,por .maio11ia,. 'Bej a qua l fôr ,a desproporção
das su as eutradas·; ·em caso ele empate, o negócio ficará·
assim indeciso até ulterior ·resolução . .
.A.rt. J,-271. º N ão caJ(ece o· sócio d.o 0onsenso :dos outros
p ::i.ra se associar com um terceiro, em rel ação à parte que
t em na soci edade . .Não pocffi, todavi a, ainda que seja admi:
nistr~dor, f arLê-.lo ·en:trar com.o 6cio ela mesIDa s©cieàad e.

Das obrigaçõe s dos sócios em rel ação a-+tereei:ro

.:A.1,t. -::1272 .º Os ,sócios .não óião obr igados ,solidàriamente
p elas dívidas da soci edade, nem al-ém .cla su a p~rte . no fundo
.s?cial, ro::cepto ha.-v:end© .convenção ;e-:x_pressa em coutrá,:no.
Art. 1273.º Os sócios são r espo1}sáveis, para c.om -0s
.seus c~·edGrM, por .c otas proporciona-is à6 lSuas ·1,espectivas
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partes ·n a <1ocieda d , t1:oi h ·o ha>endo e:s:pretisa conven ção em
contrário.
Art. 1274 .º Os credores da soci eda ue preferem aos credores ile cada um do ócioo, p elo que t oca aos ben <10ciai , m a p odem os credore p a rticula res ele cad a sócio
penhorar e :fazer execução na parte ·social do devedor .
§ ún:ico. Neste liltimo ca o ficar á dissolvid a a sociedade
e o execu tado Tesponderá por perdas e danos para com os
outros sócio , verifi a.:ndo-. e a di soh1ção e:s:temporânea-·
mente.
E CÇ'.\O ff

Da duração e da eil i11ç1io da so1i111laíle ·
Ar t . 1275. A socieda de começa desde a· celebração elo
contrato, nos t er mos elo ar t igo 1240.º, se outra c"üusa não
fôr acordada ; fica, p orém, sem efeito, se, prometendo al g um elos ócios con fe rir a propriedade ou o uso dalguma
co1h a -e . encial à e::ri. tência da t1ociecla cle, a entreg a dessa
pr o·priedade ou d A Re u so não ch egar a Tealizar- e .
.Ar t . 1276. º A soci edade acaba :
· 1.° F indo o tempo por que fo i contra ela;
2.º P ela extinção elo eu olrjecto;
3 .0 Po1· se achar preenchido o fim del a ;
4 .0 P ela morte im pel a interdi\ ãO ·dalgum dos somos ;
5.0 P ela remí.nci a dalgum dos sócio e no cat10 do ~rtig o
127 4.°, § único.
Art . 1277 .º A socieda de continnará, contudu, ain da que
fa l e\a algum dos sócio , se t:iY-e.r sido estipulado que, n-es e
ca o, a socieda de .con ti11u aria com os se\l'S h ercleiTos, ou
càm os sócios existentes .
§ ú nico. N e te último caso, os herdeiros elo :falecido só
terão direito à p arte que a êste p ertencer n o LI1.omento da
sua morte, conform e o estado da socieda·de, e só p aTticiparão elo direi tos e obriga ções -posteTiores que foTem dependência ·necessária elos cl rreitos adquir i dos peilo f al ecido .
Art . 1278. º A dis&olução da ,~ociwlad e, pela r em.í.ncia
dalgum dos ·sócios, só é permitida na-13 -sociedades ele
duração ilimita da, salvo o disposto n o a r t igo seguinte .
~ l .° E ta nm.ú11cia -só pr od1.12 efeito sendo fuita de
boa fé, em tempo aporhrno, e notificada aos -sócios .
§ 2 .° A renúncia é ele má :l'é quando o sócio Ten u nciante
pretende apTopri ar- se ·e'.S:clu-sivam ent e elos benefícios qu e os
sócios se propu nham colh êr em comum .
§ 3.° A ren ú ncia serã h a,-ic1a por i noportun a se as cou 0
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sas não, e tiver em no eu estado integral ou se a sociedade puder er prejudicada com a dis olu<;ão ne se momento.
Art . 1279.º A s.ociedade, por te.mpo determinado, . não
po_d e ser dissolvida por efeito de renúncia dalgum dos
sócios, . senã.o ocorrendo causa legítima .
§ único . :8 causa legítima a que resulta .da incapacidade
dalgum dos sócios para os negócios da sociedade ou da
falta de cumprimento das su as obrigações, ou doutro facto
semelhante de que passa re ultar prejuízo irreparável à
soc iedad~.

Art . 1280 .º São aplicáveis à partilha& entre os sóci,is
as regr-as gerais que regulam as partilhas entre coerdeiros .
SECÇIO V

Da sociedade familia r
Art. 1281. º Sociedade familiar é a que pode dar-se entre
irmãos ou entre pais e :filhos maiores . E sta sociedade é ou
· expressa ou tácita.
· ~
Art . 1282. º Saciedade familiar expressa é a que resulta
de convenção expressa ; e tácita, a que resulta do facto de
terem os interessados vivido por mais de um ano em comunhão de mesa e h abitação, de rendimentos e despesas, de
perdas e ganhos.
Art. 1283.º Na falta de convenção e:xpre sa, regem ês t~
contrato as seguinte disposiÇões .
Art. 1284. º A sociedade .familiar abrange o uso e os rendimentos dos bens dos sócios, o produto do seu trabalho e
indústria , e os bens que os sócios possuírem indivisamente.
Art. 12.85.0 Estão a .cargo da sociedade:
1. 0 As despesas de mantença , conforme o que fica disposto no artigo 1247.0 , § único ;
2.º As dívidas contra íd as em benefício comum;
3. 0 Os a diantamentos e as· despesas ordinárias da cultma,
e as extraordinárias :feitas nos prédi.os indivisos ;
4.0 Os ónus inerentes ao usufruto daqueles .bens, cujo
r endimento entra na sociedade.
·
§ único. Ao sócio que contraíu a dívidas incumbe
provar que foram contraídas em proveito comum.
Art . 1286.º As aquisições mobiliárias que os sócios fizerem presumir-se hão :feitas em seu nome, se não forem aplicadas ao uso comum .
Art. 1287.º As aquisi ~ões imobiliárias que os sócios fi-
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ierem serão igualmente propriedade s ua , ainda que declarem que a compra. é :feita em comum, se para is o não
tiverem sido especialmente autorizados pelos outros sócios,
salvo a indemnização da ociedade, se essas aquisições tiverem sido feitas com fundos comun .
Art. 1288.º As perda e danos que, por caso fortuito ,
padecerem os bens dalgum dos sócios, r ecali·ão sôbrn o proprietário.
Ar t . 1289.º Dissolvida a sociedade, far-se h á a partilha
pela fo rma seguinte, &alvo havendo estipulação em contrário.
Art. 1290 .º Se houver imóveis, indivisos ao tempo em
que começar a sociedade, serão repartidos igualmente por
glebas ou por valor entre todo os ócio , ·e alguns não
tiverem direito certo a maior porção .
Art. 1291... Se existirem frutos ou quaisquer provento ,
re ultado da cultura dos imóveis, na qual alguns dos sócio houverem trabalhado, e outros não, far-se hão dois
montes: o primeiro será repa:Ttido entre os proprietários
dos imóveis, em proporção do seu capital ; o segundo será
repartido, por cabeça, entre os que trabalharam .
Art. 1292.º Se algum dos sócios tiver filho, ou mulher,
que igualmente trabalhasse, observar-se há o seguinte: as
mulheres vencerão metade da cota dos homens; e os filhos,
o que merecerem, e que, atendendo às circunstân cias, lhes
fô r assinado.
Art. 1293. 0 Se, todavia, algum dos filhos, que não tenha
trabalhado na cultura, houver contribuído para o casal em
ou tra espécie de indústria, erá contemplado como os que
trabalharam.
'
.
Art. 1294. 0 Se houver na sociedade gados empregados
na cultura, qu e sejam próprios dalgum dos sócios, será
a inada ao proprietário, tirando- e do segundo monte, a
parte que. parecer razoável.
Art. 1295. 0 Se houver bens adquiridos, serão repartidos
co ~forme a regra de proporç,ão ordenada no artigo 1290 .º
Art. 1296. 0 Se os sócios houverem cultivado fazendas
alheias, serão os lucros repartidos, na forma prescrita, entre os que trabalharam.
Art. 1297. 0 Se os sócios houverem trabalhado, simultâneamente, · em fazendas próprias e alheias, far-se há separação do produtos dumas e doutra fazendas, e depois
a divisão, conforme as regras anteriormente ordenadas.
§ único. Achando-se confundido os frutos, serão devidamente calculaclos .
13
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SEÇ'Çiiu Yl

Da Jll\l" ~ a ri a rn rai
.drt. 1298. º A parçaria rura l abra n ge a parçaTia agrícola e a p ecu ária.
. ::lUl3·SECÇÀO I

Da pa r çar ia agricola

Art. 1299 ..º Há parçaria agrícola, ·quando alguma pessaa
dá a outrem algum prédio rústico, palia ser mtltiva do por
quem o recebe, mediante o pagamento d·nma cota de .frutos,
do mo~:lo que entre si aeordarem.
Art. 1300 . 0 Se, durante o tempo do contraio , .falecer
algum rlos estipulantes, não serão, nem o que :fi.c ar -civo,
nem os herdeiros do fal ecido, obrigados a manter e cumprir o contrato .
§ único . .Mas, se ao tempo da morte do propTietár io, o
l avrador tiYer a herdade lavrada, a vinha podada, ou.
:feito alguns outros trabalhos de cultura, ou quaisquel'
adiantamt>ntos, subsi.s tirá o contrato pelo tempo necessário
para aproveitar as despesas e os traba lhos :feito.s, e o
propTietá1·io não . preferir pagá-los_
Art . 1301.º .Os lavradores, que trouxerem prédios xústi.,
cos de parçaria, não poderão l evantar o p ão da erra, nem
tirar o vinho do lagar, nem rncolher quaisquer outros. íru-·
tos, de que devam pa rWha, sem que o :façam saber ao
p.ropl'Íetário, ou a quem suas ve~es fizer, e-tando na mesma
paróquia .
§ L º Se na pal·óquia se não ach ar o propJ.·ietário, ou seu
representante, poclei-á o l avrador :fazer medir os fruto na
presença ele duas testemunhas insuspeitas.
§ 2 .0 Se assim não proceder, pagará eni dôb;ro a parte
que teria. a dar.
§ 3 .0 As semen.tes serão deduzidas do quinhão do mütiYaclor, se outra cousa 11ão tiver ido e tipülad.a.
Art. J.302.·0 O parceiro, qu.e deixar o prédio em cultu.-ra,
ou não o cultivar, conform e o conve11cionado, ou, pelo
menos, na .:for:ma do costume, erá responsável pela.s percb s e danos a que der causa .
Art . 1303. º São aplicáveis aos parceiros as disposições
do artigos relativos aos direitos e ·o brigações dos locadores
e an enda tários em tudo . o qu e não . fôr .regulado por di posi ç-ões especiais.
·
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SOl.l· ECÇÃO 11

Da parçaria pecuãria

Art . 1304.º Dá-se o contrato· de parçaria pecuária,
quando uma ou mais pessoas entregam a outra, ou outras
pessoas, certos animais, ou certo ntímero c1êles, para os
criarem, pensar em e vigiarem, com o ajuste de -re1Jartirem entre si os lucros futuros· em certa proporção.
Art. 1305. 0 As condições c1êste contrato sefiío regul adas.
a aprazimento dos interessa dos; ma , nq falta de acôrdo,
observar- e há o co tume geral da terra, salva as seguin·
tes di po ições.
Art. 1306.º O p arceiro pen aclor é obrígaclo a empregar
na guarda e tratamento dos animais aquele cuidado que
ordinàriamente emprega ~as suas cou a , e, se a im o
não fizer, re ponderá pelas perdas e danos a que der causa.
Art. 1307.0 O parceiro prnprietário é obrigado a assegurar a posse, e o uso dos animais sôbre que se contratou;
ao , parceiro industrial , e a substituir por outro , em caso
d~ evicção, os animais evictos, aliás responderá pelas perdas e danos a que der causa com a inexecução do contrato.
Art. 1308.0 Se os animais perecerem p.or caso fortuii:o,
seTá a perc1a por conta do proprietário.
Art. 1309.º Se algum proveito ~e puder tirar dos anímais que morrerem, tal proveito pertencerá ao proprietáTio,' ficando responsável por isso o parceiro pen ador .
Art. 1310.º :8 n,u la a estipulação , pela qual todas as
perdas reS111tantes do caso fortuito ficam por conta do parceiro pensador.
Art. 1311.º O parceiro pensador não pode .dispor de cabeça alguma de gado, quer do principal , queT do acrescido, sem consentimento do proprietário, bem como êste
o não pode fazer sem consentimento daquele.
Art. 1312.º O parceiro pensador de gado lanígero não
pede fazer a tosquia, sem que previna o proprietário ; se
à ·fizer, pagará em dôbro o valor cb parte que poderia
pertencer ao propi-i.etário.
.
A.rt. 1313.º A parçaria cluraní pelo tempo con.-encionado,
e, na falta ele convenção, poi: todo o tempo que, conforme
o nso geral da terra, costumar em durar tai parçarias.
Art. 1314.º Em todo o caso, o proprietário poderá fazer
resolvér b contr ato, se o p ensador não cumprir a. nas
obrigações.
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Art. 1315 .0 ' Os credores do proprietário só podem penhorar o que por dir eito lhe pertence, fica ndo salvas as obrigações por êle contraídas com o sócio pensador.
Art. 1316.º Os credores do pensador não podem penhorar os animais da parçaria, mas só o direito que êste tenha
adquirido ou possa adquir ir pelo eu contrato.
Art. 1317 .º O proprietário, cujo garlo ~ôr indevidamente alienado pelo pensador, tem direito a reivindicá-lo,
excepto sendo êsse gado arrematado em ,praça, :ficando,
nesta hipótese, salvo o seu direito por perdas e danos
contra o pensador , que o não haj a avisado a tempo .
CAPITULO III
Do mandato' ou procuradoria
SECÇÃO I

Dispositões gerai s
Art. 1318.º D á-se o conti:ato de mandato ou procuradoria, quan<lo alguma pt>ssoa se encarrega de prestar, ou fazer alguma cousa, por mandado e em nome de outrem.
O inrrndato pode ser verbal ou e~erito .
Art. 1319 .0 Diz-se procuração o documento em que o
mandante ou constituinte exprime o seu mandato. A procuração pode ser pública ou particular.
Art. 1320.º É procuração pública a que pode ser feita
por tabelião ou pele escrivão r espectivo, sendo exarada em
alguns autos.
A.rt. 1321. 0 Procuração particular é a que foi escrita
e assinada pelo mandante, ou que foi escrita por outrem,
e assina.da pelo m andante e mais duas testemunhas .
Art. 1322.º São havidas por públicas a procuração escrita
e assinada pelo mandante, sendo a letra e a assinatura reconhecidas por tabelião, e a escrita por pessoa diversa do
mandante, mas assinada por êste e por duas testemunha ,
se tais assinaturas forem feitas perante tabelião, que assim
o certifique e as reconheça no próprio documento.
Art . 1323.º A procuração pode ser geral ou especial.
Art. 1324. 0 A procuração ger al é a que representa o
mandato para todos e quaisquer actos, sem os especificar.
A procuração especial é a que representa o mandato para
certos e determinados negócios.
Art. 1325.º A procuração geral só pode autorizar actos
de mera admini stração.
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Art. 1326. 0 O mandato verbal prova-se por qualquer
meio de prova; o escrito, nos casos em que a lei o exige,
só pelQs meios estabelecidos nos artigos 1320. º, 1321. 0 e
1322.º
Ar.t. 1327. 0 É necessária procuração pública, ou havida
por pública, para os actos que têm de realizar-se por
modo autêntico, ou para cuja prova é exigido documento
autêntico .
Art. 13.28. º É sufi ciente a procura ção particular para os
actos, cnj a prova só depende de documen to particular.
Art . 1329.º Nos actos não compreendidos nos- doi s artigos antecedentes é admissível a prova de simples mandato
verbal.
Art. 1330 .º O mandato pode ser conferido a ausentes,
mas o contrato só se valida pela aceitação do m~ndatário.
Art. 1331. 0 O mandato presume-se gratuito, não tendo
sido estipulada remuneração, excepto se o objecto do m andato fôr daque1es que o mandatário tra.!_a por ofício ou ·profissão lucrativa. ·
·
·
SECÇÃO II

Do ohjeclo do man dato,
e das pessoa q11 1• podem conícrir e ace itar procura ção
Art.. 1332.º Pode qualquer mandar fazer por outrem tedos os actos jurídicos, que por si pode 'praticar, e que não
·
forem meramente pessoais.
Art. 1333.º O mandatário pode aceitar procuração_ para
todo e qualquer acto, que lhe não seja vedado por disposi- ,
ção da lei.
Art. 1334. 0 As mulheres casadas e os menores não emancipados podem ser mandatários, salvo o disposto no artigo 1354. 0 ; mas o mandante só terá acção contra o menor
ou contra a mulher casada, em conformidade das regras
gerais que regulam a r esponsabilidade dos aé'tos destas
pesso.as, excepto se o mandato, sendo escrito, tiver sido autorizado pelo I\1-arido, pai ou tutor do mandatário.
ECÇÃO III

Da obrigações do manda!i1rio cm r ~ l atão ao con stituinl e
Art. 1335. 0 O mandatário é obrigado a cumprir o seu
mandato, nos termos e pelo tempo por que lhe foi conferido.
Art . 1336. 0 O mandatário deve dedicar à gerência de
que é encarregado a diligência e cuidado de que é capaz,
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para o bom desempenho do mandato; se assim o não fizer,
r esponderá }Jel as perdas e danos a que der causa.
Art. 1337. 0 O mandatário não pode compensaT os prejuízos a que deu cau a com os proveitos que, por outro
l ado, tenha diligenciado para o seu constituinte.
·
Art. 1338.º O mandatário que exceder os seus poderes
será responsável pelas perdas e dano que causar, tanto
p ara com o constituinte, como parn com qualquer te~·ceiro.
com quem haja contratado.
.
Art. 1339.º O mandatário é obrigado a dar conta exacta da ua g e>rência .
Art. 1340.º SE' ó mandatário di~ trair, em proveito seu,
o dinheiro do seu constituinte, será responsável pelas juros,
desde que se achar constituído em mora, se êsse> dinheiro
os não vencer por outro título.
Art. 1341. 0 Sendo várias peRsoas encarregadas conjuntamente do mesmo mandato, responderá cada uma delas pelos
seus .actos, se outra cousa não fôr estipulada.
§ único. No caso de ine:xecu ção i:lo mandato, será a responsabilidad e repartida, por igual, entre os mandatários.
Art. 1342. 0 O mandatário não pode encarregar a outrem
o cumprimento dó mandato, se para isso não lhe tiverem
sido dados poderes ; e se fhe forem dados sem de ignação
de pe soa, responderá pelo substituícll:i, sendo êste notoriamente inábil ou "insolvente,
Art. 1343. 0 O mandatário substituído tem para com o
mandante os mesmos direitos e obrigações que tinha o mandatário originário.
SECÇÃQ li"

Das ?brigações ilo consti tu inte cm relação ao

rna~ !lat;\r !o

Art. 1344. º O constituinte tem obrigação de indemnizar
o mandatário de todas as despe as que êste :fizer e de todos os prej uízos que lhe provierem d.o cumprimento do
mandato, contanto que o dito mandatário não excedesse
os seus podere e procedesse de boa fé .
Art. 1345. 0 O constituinte não pode escusar-se de cumprir todas as obrigaçõ s que o mandatário hou>er contraído em seu nome, dentro dos limites do mandato .
Art. 1346. º Não é lícito ao constituinte eximir-se de
cumprir o que lhe é ordenado nos artigos antecedentes,
com o fund amento de não ter percebido os proveitos que
do mandato esperava.
Art. 13-17 .º O constituinte é obrigado a pagar ao man-
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datál'io os ~al ários e tipulados, ou que lhe sejam devidos,
conforme o que fica disposto no artigo 133 1. ~, ai:iida que
0 mandato não tenha sido vantajoso ao dito constituinte,
excepto quando isso acontecer pcir culp a ou negligência
. do mandatário.
Art . 1348. º Se muitas pe soas houverem constituído um.
só mandatário para algum negócio com=, será cada um
dos constituintes solidàriamente resp<msável por todas as
obrigações que resultarem da execução do mandato, salv<0
o regresso do constiblinte, qu..e haja pago, contra os õutros
pela parte respectiva a cada um dêles .
Art. 1349.º O m.andatáFio tem direito de reterrção sôbre
o objecto do mandato, até que esteja embolsa.do do que, em
r azão dêste, se lhe deva.
SECÇÃO V

Dos dirt'il os e rias ohrig ar õ~s do tonslitni ntc ç do m ~ n~3t il"i o ,
c-m rrfação a ten·ci ro

Art. 1350.º O consi-ituinte é responsável para com qualquer pessoa, nos termos do artigo 1345 .º, pelo que o mandatário tiver feito, como tal, em relação a essa pessoa ; mas
o mandatário não tem acção para exigil· dela, em nome do
constituinte, o cumprimento das obrigações contraídas pela
mesma pessoa. :€ te direito compete ao constituinte.
A.rt. 1351.º Os acto que o mandatário pratica em nome
do seu con.stituinte, mas fora elos limites expressos do mandato, ão nulos em relação· ao :me-mo constituinte, se êste
não os ratificou tácita ou expressamente.
A.rt. 1352.º O terceiro, que assim houver contratado com
o mandatário, não terá acção contra êle, se o dito mandatário lhe houver feito conhecer quais eram os seus poderes,
e se não se tiver responsabilizado pes oalmeute pelo constituinte.
Art. 13f>3.º São h avidos por não auforizados, (l-mbora sej:mi. da mesma natureza dqs autorizados, os actps que forem
evidentemente contrários ao fim do mandato.
SECÇIO

vr

llo uíauualo j11d iri:1 i
A.i:t. 1354. Não podem ser prociuadores em juízo:
l.º O menore.; .não emancipados ;
2. 0 As mulheres, e.xcepto em causa i>rópcia, ou de seus
0
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ascendentes e descendentes ou de seu marido, achando-. e
estes impedidos ;
3. 0 Os juízes em exercício, dentro dos limites da sua jurisdição ;
4.º Os escrivães e oficiais de justiça nos respectivos julgados, excepto em causa propria;
5. 0 Os magistrados do Ministério Público, em toda e qualquer causa em que possam . intervir de ofício, dentro dos
limites dos seus respectivos distritos;
6.º Os que tiverem sido inibidos, por sentença, de procurar em juízo ou de exercer ofício público;
7. 0 Os ascendentes, descendentes ou irmãos do julgador ;
8. 0 Os descendentes contra os ascendentes, e vic~v er a,
excepto em causa própria .
Art . 1355.º O m andato judicial só pode ser conferido por
procuração pública, ou havida por tal.
Art. 1356.º Não será admitida em juízo procuração a
dois ou mais procuradores com a cláusula de que um nada
possa fazer sem os outros; mas podem conferir-se os me mos poderes a diferente pessoas simultâneamente.
Art . 1357. 0 Se os procuradores do juízo, por atenção à
parte contrária, recusarem a procuração conferida, deverá
o juiz, a requerimento do constituinte, nomear algum dêles
que a aceite, sob pena de suspen são por seis meses, não
provando escusa legítima.
Art. 1358.º Sei:á nulo todo o contrato que as parte fizerem com os eus advogados ou procuradore , concedendo-lhes alguma parte do pedido na acção .
§ único. O procuradores ou os advogado que infringirem o que e dispõe neste artigo serão inibidos, por e paço
de um ano, de procurar ou de advogar em juízo.
Art. 1359 .º O procuradores e os advogados haverão os
salários do estilo no respectivo auditórÜ>, além das de pesas qu e fizeram com a causa.
Art . 1360.º O procundor ou advogado que houver aceitado o mandato duma das parte não _pode procurar ou
advogar pela outra na mesma causa, ainda que deixe a
anterior procuração.
§ único. O procurador ou advogado que a sim o não
cu mprir será suspenso de procu rar ou advogar por espaço
de um ano.
Art. 1361. 0 O procurador ou advogado que revelar à
parte contrária os segredos do seu constituinte, ou lhe subministrar documentos, ou quaisquer esclarecimentos, será
inibido para sempre de procurar ou de advogar em juízo .
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Art. 1362.º O pro.curador ou advogado que tiver j usto
impedimento par a continuar n a procu radoria não poderá
abandoná-la sem substabelecer a procuração, tendo poderes para isso, ou avisar em tempo o seu constituinte, para
que nomeie outro ; ali ás responderá por perdas e danos.
SE CÇIO \ ' II

Do termo do mandato
Art. 1363:º O mandato expira:
l.º P ela revogação ;
2. º P ela renúncia do mandatário;
3.º Pela morte, ou pela interdição do constituinte ou
do mandatário ;
4.0 Pela insolvência, ou pela mudan ça de estado do constituinte ou do mandatário, se por esta mudança se tornar
inábil aquele para conferir, ou êste para aceitar . o mandato;
5. º P ela expiração do prazo do mandato·, ou pela conclusão do negócio.
·
Ârt. 1364.º O constit uinte pode revogar, qu ando e como
lhe aprouver, o mandato conferi.do, em prejuízo de qualquer condição ou convenção em contrário .
§ único. Se a procura ção fô r por e crito , poderá o constituint e exigir que o mandatário lha re titua , se a tiver
em eu poder.
Art . 1365.º A n omeação dum noYo procumrlor , para o
me mo e único obj ecto, equivale à re>ogação da primeira
procuração. senrlo noiicjacl a pelo con. tituinte ao anterior
mandatário.
Ârt. 1366. º P ôsto que o mandato expire pela morte do
constituinte, deve, em tal caso , o man datário continu ar n a
gerência, emquanto os her deiros não pro>eram "sôbre o negócio, se do contrário lhes puder resultar algum prejuízo.
Art. 1367. 0 Se, em conseqüência da mort e do mandatário , expirar o mandato, deverão os seus h erdeiro avisar
o con tituinte, e fazer entretanto o que fô r po sível para
evitar qualquer prej uízo dê te.
Art. 1368.º Em caso de r enúncia elo mandatário, será
êste · obrigado a continuar com a gerência, se do contrário puder seguir-se al gum prejuízo ao constituinte,
emquanto não fôr avisado é não tiver o tempo n eces·
sário par a prover aos seus interêsses.
Ârt. 1369. º Os actos praticados pelo mandatário depois
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da expir ação do mandato não obr igam o constituinte, nem
p ara. com o m andatári o, nem para com ter ceiro, excepto:
l.º Nos casos dos artigos 1266. 0 , 1367.0 e. 1368.º;
2. 0 Se o mandatário ign ora a expiração do man dato ;
3. 0 Se o mandatário, autori zado a tratar com certa e determinada pessoa, houver com ela contratado, ignorando
e's ta a ~xpiração do mandato, pôsto que o dit~ mandatário
a não ignorasse.
§ único. Neste últ imo caso, porém, o mandatário é responsável para com o constituinte p or todas as perda e da=nos a que der causa .
CAP1'l'ULO IV
Do contrat0 de pre stação de serviç.os
SECÇIO l

Oo scrv iç10 1lomés lleo

Art. 1370.º Diz-se serviço doméstico o que é prestado
temporàriamente a qu~lquer indivíduo por outro, que com
êle convive, mediante certa retribui:ção.
Art. 1371.º O contrato ele prestação do serviço doméstico, estipulaclo poF toda a vida elos contraentes, ou dalgum clêle , é n ulo, e pode a todo o tempo ser rescindido
por qualque:r dêles..
.
Art. 1372.º O contrato de prestação de serviço será regu lado a apra.zimento das p artes, salvo as segu intes disposições.
_
.
Art.- 1373.º Na fa lta <le convenção expressa sôbre o tempo
elo serviço, entender-se h á qu e o cqntrato é feito p or ano,
no serviço rústico, e por mês, em qualquer outro serviço,
salvo se houver costume da terra em contrário .
Art. 1374. 0 Na falta de convenção expressa acêrca da
r etribu'ição que à serviç..al deva receber, observar-se ha o
costume da· terra, segundo o Rexo, idade e o mester do
serviçal.
.
Art. 1375. º Não sen,do o serviçal aj ustado para certo e
determinado serviço; entender-se h á que é obrigado a todo
e qualqu er seTviço compatível com. as su.as fôrças e condição.
Art. 1376. 0 O serviçal contrataido por certo tempo não
pode ausentar-se nem despedir-se, 'sem justa causa, antes
que preencha o t.empo ajustado.
·
Art. 1377 .0 Diz-se ju ta causa a que provém:
l. º De neces idade de cumpr ir obri gaç.ões legais, incompatíveis com a contimiação do serviço ;
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2.º De pengo manifesto da lg~ dano, ou mal considerável;
3.º De não cumprimento, ~a parte do a)no, das obrigações a que êste esteja adstrito· paa-a ' com o serviçal; ·
4. 0 De moléstia que impossibilite o erviçal de cumprir
com o seu serviço ;
5. 0 De m udança de residência elo amo p ara lugar que
não convenha ao serviçal.
Art. 1378.0 O serviçal que se despedir com justá causa
tem direito a ser pago ele todas a. soklada vencidas.
Art. l3TQ .º O serviçal.que abandonar arbitràriamente seu
amo, ante · que finde o tempo do aju, te, perderá o direito
à olclacla l'elativas a êsse tempo, vencidas e não pagas .
Art . 1380 .º ão poderá o amo ele p edir sem justa causa
o serviçal contratado por tempo certo, antes qu e o dito
tempo e;x.pÜ'e.
Art. 1381.º Será jus ta cau -a de de; peclimento :
l.º A inabilidade do serviçal para o erviço ajustado;
2. 0 Os seus vício , molé tia. ou mau procedimento;
3. 0 A. quebra ou falta de recurso- do amo .
.á.rt. 1382.º O amo que despedir o erviçal sem justa.
causa, ante que :findt;l o tempo elo aj u te, será obrigado
a -pagar-lhe a ua oldacla por in teiro .
Art. 1383.º. O erviçal é obrigado:
l.º A obedecer a seu a.mo em tudo o que não fôr ilícito,
ou conti·ário às condiçõe do seu contrato ;
2. 0 A desempenhar o serviço que lhe incumbe com a diligên cia compatível com as su a · fôrçaR ;
3. 0 A vigiar pelas cousas de seu amo, e a evitar, podendo, qualquer dano a que se achem expo ta ;
4. 0 A r esponder pelas perd a e dano que, por culpa
dêle, o amo padecer.
Art. 1384 .º O amo é obri?ado :
1.º A corrigir o serviçal, sendo menor, como se fôra seu.
tutor;
. . .
2. 0 A irrdenmizar o sen-içal das perdas e danos, que pa_decer por causa- ou culp a dêle ;
3. 0 A socorrer ou mandar tra tar o serviçal à custa da
sua soldal1a, se o não quiser fazer por caridade, sob1·evindo-lhe moléstia, e não poclenrlo o serviçal olhar por si,
ou não ten<lo família no lugar onde serve, ou qualquer
outro recurso .
Art. 138- .º O contrato de serviç·o doméstico resolve-se
por morte do amo ou do serviçal. No primeiro caso, terá
o erviçal direito de ser pago el a solcladas venciclas e de-
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q uinze dias m ais ; no segundo, só poderão os herdeiro do
serviçal exigir as solda das vencidas.
Art. 1386.º Não se entende que o legado, deixado em
testamento pelo amo ao serviçal , é por conta das soldadas,
senão quando isso :fôr expresso no testamento .
.A.rt. 1387. 0 Na acção por oldadas devidas e não pagas,
na :falta doutras provas, será a questão resolvida por juramento do amo.
§ úni~o. Esta acção prescreve pelo tempo e :forma declarada nos artigos 538 .0 e 539. 0
Art. 1388.º O amo pode descontar na soldada do serviçal
a importância de perdas e danos, que ê te lhe haja causado,
salvo o direito elo serviçal a opor-se ao desconto no caso
de injustiça.
§ único . Se o amo não fizer o desconto no momento do
pagamento, não ierá acção contra o serviçal, senão durante
um mês depois da sua despedida ou do têrmo do contrato .
Art. 1389.º O contrato do serviço dos menore só pode
ser celebrado com as pessoas a cuj o cargo êles estiverem.
Art . 1390.º Mas se, por acaso, o menor não tiver quem
o represente, observar-se há o seguinte ·:
l. º Se o menor não exceder dez ano de idade, sendo do
exo ma culino, e doze, sendo elo :feminino, ó será obrigado
o amo aos alimento ;
2. 0 Se exceder esta idade, Yencerá tudo o que :fôr de costume na terra, relativamente aos serv içai da me ma condição e idade.
SECÇÃO II

Do eni ·o alar iado
A~t 1391.0
enriço salariado é o que pre ta qualquer indivíduo a outro, dia por dia, ou hora por hora, mediante
certa retriblüção relativa a cada dia Oll a cada hora, que se
chama salário .
.A.rt. 1392.º O erviçal assalariado é obrigado a pre tar
o trabalho a que e prnpôs, con:for.me a ordoo e direcção
da pessoa servida. Se as im o não fizer, poderá ser de pedido ante que finde o dia, pagando-se-lhe as horas do ser- ,
viço prestado.
Art. 1393 .0 O ervido é obrigado a ati :fazer a retribui:ção prometida, ou no fim da semana, ou no fim de cada dia,
conforme a necessidade do assalariado.
§ único. O preço da retribu'i\ãO presume-se sempre estipulado em dinheiro, salvo havendo convenção expre sa em
contrário.
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Art. 1394.0 O erviç-al assalariado por dia, ou pelos dias
necessár.ios para per fazer certo serviço, não pode abandonar o trabalho, n em o servido despedi-lo,. antes que finde
o dito dia ou dias, não havendo justa ca usa .
§ único. Se o en1 içal, ou o servido, fizerem o contrário, aquele perderá o salário vencido, e êste ser á obrigadoª pagá-lo por0 inteiro, como e fôr a feito .
Art. 1395 . Se ·O tr abalh o ajustado por certos dias, ou
eruquanto dur ar a obr a, fôr inte rrompido por caso fo rt uito
ou fôrça maior, n em por isso ficar á o ser vido desobrigado
ele pagar o trabal ho feito.
SECÇÃO III

l)as em11reiladas
ÂTt. 1396.º Dá-se o contrato de empreit'ada, quando
algum ou alguns indivíduos se encanegam de fazer certa
obra para outrem, com materiais subminist rados, quer pelo
dono da obra, quer pelo emprei teiro, mediante certa retribuição proporcionada à qu antidade do trabal.ho execu tado .
Art. 1397.0 Se o emprei teiro, ou empreiteiros, se obrigarem a subministrar o lavor e os materiais, todo o r isco
da obr a corr erá por conta dos empreiteiros, até o acto
da entrega, alvo se houver mora da parte do dono da
obra em recebê-la, ou conven ção expre-s. a em con trário.
Art. 1398.º Se a empreitada fôra unicamente de lavor,
todo o risco será por conta do dono, excepto <ie houver mora,
culpa ou imperícia dos empreiteiros, ou se, conh ecendo a
má qualidade dos materiais, não tiver em prevenido o dono
da obra do ri sco a qu e, empregando-os, ficaria exposta.
Art. 1399. 0 Nos contratos de empreitada de edifícios ou
doutras constru ções cou siderávei~ , o empreiteiro de materiais e de execução será respon sável, pelo espaço de cinco
anos, pela segurança e solidez do edifício ou constru ç-ão,
tanto ·em r azão da qualidade do materiais, como da firmeza do solo, excepto se houver prevenido .com tempo o
dono da obra de não achar e dito solo suficientemente firme.
Art . 1400 .º :rão se t enJo assinado prazo para a conclusão da obra, é o empreiteiro obrigado a concluí-la no tempo
que razoàvelmente fôr neces ário para ê e fim.
Art. 1401.º O empreiteiro que se encarregar de executar
planta, desenho ou descriç-ão <1e qualquer obra, por preço
determi~1ado, não terá direito· de exigir mai cousa alguma ,
ainda que o preço dos materiais ou dos jornais aum ente,
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rela ção à planta, ª? de enho ou à descr ição, e essa alteração e o custo .clel a não forem convencionados por escrito
com o dono da obra.
Art. 1402.º O dono d-a obra pode desistir da empreitada
começada, contanto que indemnize o empreiteiro ele todos
os seus gastos e tra balho, e do proveito qtJ.e êle erftp reiteiro
poderia t irar ela ·obra.
"
Art. 1403. º Se o empreiteiro fa lecer poderá o contrato er
Tescindi:do ; mas deverá o dono ela obra indemnizar os herdeiros do dito empreiteiro, do trabalho e da de pesas feitas . ·
§ único . Vigorará a m esma dispo ição; qu ando o empreiteiro não pud er ultimar a obra, por impedimento independente de sua vonta de.
1
Art. 1404.º O contrato de e1upreitada não se rescinde
por :fal ecimento do dono da ob1·a. Os herdeiros dêste são
obrigados a cumpri-lo.
.
Art . 1405.º Os que trabalharem por conta do empreiteiro,
-O'l.1 lhe s11hmini trarem nrnteriais para a obra, não terão
acção contra o dono dela, senão até a quantia de que êste
fôr devedor M empreiteiro. Se o dono da obi"a antecipar, a
favor do empreiteiro, as épocas do pagamento estipuladas
no contrato, tan-to o vendedores de materiai , como os op erários terão ac~ão contra o dono da obra, pelo que se lhes
dever, até a quantia cujo pagamento êste antecipou.
Art : 1406.º O preço da empreitada será pago na ent r ega
da obra, salvo o cosh tm e da terra ou qualquer conve11 ção
em contrário .
.Art. 140·7. 0 O empr eiteiro de qualquer obra mobiliária
tem o direito de a ret-e1~, emquanto não fôT pago do preço .
A:r:t. 1408.º O empreiteiro de l avoT que, por sua imperícia , inutilizar ou deteriorar os materiais submin i trados,
ou n ão fize r a obra conforme o risco e medidas que lhe
forem dados, responderá por. todos 'os prej uízos que causar,
ainda q1rn a obra lhe não l)eja rejeitada .

Dos serriços

SEoç,\.o IV
no cxm:icio das arlcs
e 11rofis sõc liberais
pres r~do s

Art. · 1409.º Os vencimentos ·aos que exercem artes e profrssões liberais serão ajustados entre os qué prestarem essa
·espécie de servi ços, e os que os receberem .
§ único . Em falta de ajuste, os trib1m1:tis arbitrarão os
vencimootosJ conforme o cosh1me - da terra . A verba dos
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_vencimentos regulada por ê te cpstume poderá, contudo,
er modificada , ten da atenção à impor tân cia especial do
erviço, à r eputação de quem o houver prestado, e às . posse de quem o hou ver recebi do .
.' ECÇ,\.O \'

Da

r cco 1au ~ 111 ,

barcagcm e alr1u i1aria

Art . 14.LO.º Diz-se rebovagem, barcagem e alquilaria o
contrato por que qualquer ou quaisq uer pessoas se obTigam
a tran portar, por água ou por teITa, quai quer pessoa ,
ou animais, alfaia ou mercadorias de otürem.
ATt. 1411 .º :Este cóntrata será reg ulado pelas leis comerciais, e .pelos reg ulamento aclmini trativos, se os condutores tive~·em constitu ído alguma empr êsa ou comp anhia
regular e permanente. Em qualquer outro caso observar-se
hão as regras gerais elos contratos civis, com as modificações exp:res a'S na pre ente ec~ão .
Art . 1412. • Os recoveiros e bm·queiros serão havidos ,
para todos os efeitos, por depositários dos obj ectos conduzi dos, de de o momento em que estes lh es forem entregues.
Art. 14J 3.º O recoveiro ou b arqueiro terá direito a haver, no momento da entrega dos objectos, ou · em que concluir o seTviço, Q preço cún•encionado, ou do co tmne, e
qaaisquer desp esa a que a concl·ução dos obj ecfo tiver
dado cau sa, se por conven ção ou costume n ão sã.o incluídas
no frete.
Art. 1414.º O recoveiro e o barqueiro gozam do direito
de reteRção clDs objectos CDnduzidos .
.á.rt. 1415. 0 O recoveiro ou barqueiro é obrigado a fazer
o seTviço no temp-o convencionado, e re ponderá, se as im
o não fizer, J>OT perdas e .dano , excepto se .fôr impedido
por caso :fortuito ou ÍÔr~a maior.
Art. 1416.º O al quilador de-ve deelarnr as manhas, ou os
defeitos das cavalgaduras, e responderá pelos dano e prejuízos que resultarem ela falta . desta declaração.
Art. 1417.º Se as cavalgaduras morrerem ou e· arruúwrem durante o serviço, será a perda" por conta do alquilador, se não provar que houve culpa ela parte elo alugador .
Arl. 1418." Se o alquiladoT alugar par;a . certos serviços
eavalgaduras qt1e os não po sam pre, tar por defeito preexistente, conhecido do me mo alquilador, l lliHi não do alugador, 1·espond.erá pela s perdas e dano , a que tiver dado
causa pela sua má fü.
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SECÇÃO VI

Do contraio de albernaria ou pousada
Art . 1419. 0 Dá-se contrato de albergaria, quando alguém
presta a outrem albergue e alimento, ou só albergue, mediante a retribui:ção ajustada ou do costume.
§ único. E ste contrato deduz-se de factos , sem necessidade de estipulação expressa., quando o que presta alb.ergue é albergueiro por ofício.
Art. 1420. º O alberg·ueiro é responsável, como se fôra
depositário, pela bagagem, ou por quaisquer alfaias que o
hóspede haja recolhido na pousada.
§ único. Se, porém, forem e.ousas de pequeno valor e
:fáceis de sumir, deverá o hóspede recomendá-las à guarda
do albergueiro, aliás não responderá êste pelo extravio ou
deterioração delas, não se provando culpa da sua parte.
Art. 1421. º O albergueiro responde, águalmente, pelos danos que os própri.os criados, serviçais, ou qualquer eskanho
p-0r êle albergado, causarem, salvo o regresso éontra estes.
Art. 1422. 0 · O albergueiro não é, todavia, responsável
pelos danos . provenientes de culpa do hóspede, de fôrça
maior, ou de caso fortuito, para os quais de nenhum modo
haj a concorrido.
Art. 1423.º Havendo contenda entre o albergueiro e o
hóspede, sôbre a quantia da retribui:çã-0 devida por êste
àquele, o hóspede satisfará, depositando perante a competente autoridade judicial do lugar, onde é situada a pousada, toda a quantia pedida.
§ único . A contenda será resolvida, atendendo-se aos
preços ordinários da terra, quanto aos objectos ministrado , e aos servi ços feitos ao hóspede, e -a dívida liquidada
será paga pela soma depositada . O excedente, havendo-o,
terá a aplicação que o depositante houver indicado, ou, na
falta de indicação, continuará ·em depósito, até que o deipositante venha ou mande recebê-lo .
SECÇÃO VII

Da a11re11dizagem

Art. 1424.° Chama-se contrato de prestação de serviço
de ensino, ou contra.to de aprendizagem, aquele que se celebra entre maiores, ou entre maiores e menores devidamente autorizados, pelo qual uma das partes se obriga
a ensinar à outra, uma indústria ou um ofício.
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A.rt . 14.25 .º E ste contr ato só pode ser rescindido n os
ca os seguintes :
l.º P or inexecu ção da obrigações contra íd as por . um a
ou por outra par te ;
2.º P or mau trat amento da part e do mestr e;
3.º P or m au procedimento da parte do aprendiz.
§ único. Nos diver os casos dê te ar tigo, h averá acção
de ind emnização de- perd as e danos, contr a o que der causa
à rescisão do contrato.
Art. 1426.º Pode ser rescindido t odo e qualquer contrat o
desta espécie, em que o aprendiz se t enha obrigado a trabalhar por tanto tempo, que o seu t rabalho viria a >aler
mais do dôbro de retribui:ção que r azoàvelmente de>eria
dar ao mestre, p agando o ensi no a dinh eiro .
Art. 1427. º N enhum aprendiz, antes dos cator ze anos,
pode ser obrigado a trabalhar mais de n ove horás em cada
vinte e quatro ; nem, an tes do dezoito, mais de doze .
Art. 1428 .º O mestre não poderá reter o aprendiz além
do tempo conven cionado ou do costume. Se o fizer sem
novo ajuste, ser á obrigado a p agar -lhe o serviço que p restar.
Art. 1429.º Se p aprend iz. abandon ar o m estre, sem j usta
causa, antes de acabado o tempo do aj uste, poderá o mestre
demandá-lo ou a pessoa qu e o h aj a abonado, ou qu e ten ha
contratado por êle, pela indemnização do prejuízo que lhe
re ultar da inexecu ção do contr ato .
Art. · 1430.º Este contrato termina:
1. 0 P or morte do mestre ou elo aprendiz ;
2.0 P or chamamento do mestre ou do ap r endiz ao desempenho de serviço público imposto p or lei , o qual seja
incomp atív~l com a continu ação da aprendizagem.
SECÇÃO VIII

Do contrato de depósito
SUB- SECÇÃO I

Do contrato de depósit o em geral

Art. 1431.º Diz-se contrato ele dep ósito aquele por que
alguém se obriga a guardar e a re t ituir, quando lhe seja
exigido, qualquer objecto móvel que doutrem receba .
Art . 1432 .º E te contrato é de ua natureza gratuito, o
que não impede, todavia, que o depositante pos a convencionar a prestação de qualquer grat ificação.
14

.•
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Art. 1433.º Podem. depositar e ser depositáúos todos os
.q ue podem contratar, mantidas as seguinte" i;egras:
l.ª A incapacidade de um. d0s estipu,lainfos não ooi:ime , 0
que aceitou o depósito, das obrigações a que os depositária&
estão suj eitos ;.
.
2.ª O inca.p az que aceitar o depó ito pode, seru:lo, d:emanda do por perdas e danos, defende·r -se com a núl~ d a de do
coa trato, mas não valer-se da própri a iucapacidlW.e para.
su:btrair-se à restihüção da cou a depositada:, achiaindo-se
ainda em seu poder , ou a repo11 aquilo com que, pela alien ação· d.ela , se locupletou ;.
3. ª Se o incapaz não . fôr de tituíd-0 de su.Jiciente inteligê11cia, poderá ser condenado em perdas e dall;0s, havendo
procedido com dolo e má fé .
Ã.l;t. 1434:.º O ·depó ito ele val or e:x;ceclente a cinqüenta
iruiJ. réi só pode ser provado por escnito,. assinado pelo
próprio depo itário o1i rec~mheci.oilo como autêntico, e, se
e~cecler a cem mil réis, só po.i; ~0J1ituJJa púbfilca..
§ l. º Exceptua-se o depósito feito fonpda.n'l.ente ]>Or ocasião dalguma. calamidade, o qual poderá ser provado por
q,uailqu.er meio ele prova.,. seja qual fôr o seu- val'o.ll.
§. 2: 0 A exone:r;a.Çãb do depósito. pode ' prnv:ain-se pelos
mesUios meios por G_I.ue a pno"a. <il.o depósito é a..d.irn.iltidt\.
SUB-SECÇÃO If

Dos díreito"B- e· obrigaçõe's cfo> dépo"Sit"ál'i&
e do dep.ositaote·

Art . 1435 .0 O deposi,túúo é obriga do :
l. º A prestar, na guarda e conservação da cousa depositada, o cuidado e diligência de que é capaz, para o l1oru
de emp enho do depósito•;
2. º A restituir o depósito, quando lhe fôr exigido pelo
depositante, com todos os seus frutos e acr escidos.
Art. 1436.º O depositário ó responde p elo prejuízo acontecido ao depósito por caso fortuito ou fôrça maior:
l. º Se a isso se tiver obrigado expressamente;
2.º Se estava em mora quando se deu o prejuízo.
Ar t. 14317. 0 O deposi.t ário não pode serv:Íill-se· da cousa de. po itud\1 sem permissão expr e sa do <il.epositainte ; aliás responderá por perdais e dàno .
Arb. 143liLº Se· as· eousas <lepo&iitadais forem entregues eer:cadas e ·sel ada·s, fjlie>1e:rá o depositário restítuíi-las no me mo
estado .
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Art. 1439. 0 Se. o depositário devassar o dep ó&i.toi feit0 na
.forma sobredita, ficará ob:i:igad0r a r epol:' o con.teúd©>, :Pefo
juram<mto do deposi tante ; a lvo e o devassamento não
proceuesse de culpa sua.
Ar t. 1440.0 O devassa.me.neto pnesum.e-ee fe:ii.to p 011 culpa
do depositáJ:io, ~q u anto êste :não• provar o ccmtrááo .
§ único . Feita esta pro><a, é o. cTe:Posita:nte olii.tj.gado a
' provar o valor do depósito .
Art. 1441 .0 A restit lüção deve seT :feita; ao deposi tan te
ou a q_uem. o repa·e ente-.
Art . 1442. º Se o depo itário vier no e~mhecimento de que
a cousa de:uositada fo i furtada., de'l'e'.llá< partieipá-10 ao dono,
sabendo quem é, o.u, não o sabendo, ao• Ministé io P úhhco.
E se, dentro de quinze dias, contados desde a data; desta _
particip ação, a cousa depositada não :fôr embargada j udicialmente, ou reclama da por seu dono, poderá ser entregue
ao depositante, sem que p depositário por isso fique sujeito
a responsabilida de a lguma .
Art. 1443 .º Se forem vários os depositantes, mas não
solid ário , e se a cousa deposita da admitir divisão, não
poderá o depositário entregar a cada um dêles senão a su a
respectiva parte.
Art. llli. 0 Se os depo itan.tes forem, olidá:rios, crn a
cousa fôr indiv:llií;vel, observar:- e M ·o q11.1e: fica diispos.to
nos artigos 750.º e 751. º .
Art . 1445 .º Se o ciep ósito, feito elllJ n0me daigu.m incapaz, por seu legitimo representan.te, ainda subsistiT, q,u ando
a incapacidade cessar, sei:á nesUituirla a e.ousa. depositada
à pes oa em cu jo nome o depósi.oo tiver si.do fei.to .
Art. 1446 ° &e o cleRositaILte se· tornror incapa1', ou se,
sendo mulher, casar, a cousa depositada. ei:ál enda:egu e,
110• ]]rime.iro caso , a. quem l egitim::wnellihe represeniar o incapaz, e no segundo, ao marido, 0.u. à llllt1tlh.e:r c0m aurto cização dêste.
Art. 1447 .º A cousa clepo itacla eleve ser en.tr:egue no
Lug:a.p on.cle O· depósito foi: f eito ,, não havendo, convenção
em contr ário.
·
Art . .L4A8.º © depositário de'V;e· resti:tuii: a. aousat deposi tada, a todo o tempo em que a restiituição 1"1.e sej a reci.ueri.da. pelo dep0s:Lta1i,te, 0 11 ror seu. l egítimo representante, aiucla que o depósi!:ti;i füsrn es-tip1ila cl<JJ pov te-mp o
determinarlo, salvo se fôr judic ia linente embM!gaciw a, c0usa
dep.o. itada, ow 0 cfüpositár i0 linti.tuado pan llão• ro ent1mgar .
.A.rt. 1449 º Q cl.epo ~itánio pode· rrestit.uir a cousa depositaqa ainda au te de· fu1dai~ o pro.i:10 co nveuci:-~niado , so1
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brevindo justa caus<L; e se o depositante não a aceitar,
poderá o depositário requerer que -se ponha em d~p ósito
judicial.
Art. 1450. 0 (J depositaute lem obrigação de. indemnizar
o depositário de todas as despesas que haj á feito na conservãção da. cousa depositada, o,u por cau a dela.
§ único . O depositário pode reter a cousa depositada,
ffillqua.nto não é pago.
,
ATt. 1451.º O depositário, que fôr perturbado ou e bulhado da cousa depositada, dará disso aviso, sem detença,
ao depositante, tomando a defesa dos direitos dêste, até
que êle proveja no caso como cumprir; e se não der o dito
aviso, ou não tomar a dita defesa., ficará responsável por
perdas e da.nos.

CAP!TULO V
Das doações
SE CÇÃO I

Das doações cm geral
Art. 1452 .º Doação é o contra.to por que qualquer pessoa
transoore a outrem gra.tuitamente uma parte, ou a totalidade de seus bens presentes.
Art. 1453.º A doação não pode abranger bens futuros.
§ únicó. Por bens futuros entendem-se aqueles que não
se acham em poder do doado.r, ou a qu e êste não tem
direito ao tempo da doação .
Art. 1454.º A doação pode ser pura, condicional, onerosa ou remuneratória .
§ l. º Pura é a doação meramente benéfica, e independente de qualquer condição .
§ 2 .0 Doação condicional é a que depende de certo evento
ou circun tância.
§ 3. 0 Doação onerosa é a que traz consigo certos encargos.
§ 4 .0 Doação remuneratória. é a. que .é feita em atenção
a serviços recebidos pelo doador, que .não tenham a natureza de dívida exigível.
Art . 1455. 0 A doação onerosa fiÓ pode ser considerada
como doação, na parte em CJtle exceder o valor dos encargos impostos .
Art. 1456.º As doações, que tiverem de produzir os seus
efeitos entre vivos, são irrevogáveis' desde que forem aceitas, excepto nos casos declarados na lei.
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Art. 1457 .º .As doações, que tiverem de produz.i r os seus
efeitos por morte do doador, têm -a natureza de disposição
de última vontade, e ficam suj eitas às regras estabelecidas
no título dos testamentos.
§ único. A disposiçãP dêste artigo não abrange as doa ções para casamento, a.i,nda que h ajam de produzir o seu
efeito depois da morte do doador .
Art. 1458. 0 A doação pod e er feita verbalmente ou por
esérito.
§ l. º A doação verbal só pode ser feita· com tradição da
, cousa doada , sendo esta mobiliária.
§ 2.º A doa<;ão de cousas mobiliárias, não endo acompanhadas de trad ição, só pode ser :feita por e crito.
Art. 1459.º A doação de bens imobiliários, se o valor
dêles não exceder a ci-nqüenta mil réis, poderá · ser feita
por e crito particular com a assina tura do doador, ou doutrem a eu rôgo, não sa bendo êle escr ever, e âe mai. duas
testemunhas, que escrevam o seu nome por inteiro ; se
exceder aquela quantia, só poderá ser foita por escritu ra
pública.
§ único. E stas doações ó pr odu zirão efeito em relação
a terceiros desde que forem regi tadas, como se determina
no título respectivo.
Art . 1460 .º :8 nula a doação, que abrange a totalidade
dos bens do doador sem reser va de usufruto, ou que deixa
ó doador sem meios de subsistêi)_cia .
•
Art . 1461. 0 Se o doador fizer doa ç.ão de todos os seu
bens móveis e imóveis, entender- e h á que a doação abrange
os direi tos e acções .
Art. 1462.º Se o doador em contrato de casam ento fizer
doação de seus bens por morte, sem fazer reserva alguma,
ou reservando alguns bens sem designação dêles ou de p orção certa, entender-se h á que reserva a têrça dos doados .
.Art. 1463.º Se o doador em contrato de casamento dispuser da sua têr ça1 legal, entender-se há que reserva a t êr ça
da têrça.
Art. 1464 .0 Se o doador se finar em dispor da reserva
legal, pestencerá esta ao donatáriÓ.
§ único. Se, porém, a reserva tiver sido feita por estipulação expressa no acto da doação, e o doador se finar
sem dispor dela, pertencerá a dita reserva aos seus h erdeiro legítimos dentro do quarto gra u , e só n a falta
dêstes acr escerá ao donatário.
Art. 1465. 0 A doação cadu ca não sentlo aceita em vi rta
do doador, sah a. a di posição elo artigo 1478. º
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Art. 1466.º Se a doação· não fôr aceita no próprio acto,
e a aceitação não .:fl&T inserida no contexto do documento
do qool •CO'll ta a doação, se1rá depois a>oerbada n~e.
'
Art. 1467.º Sendo a doação :feita a -várias _pessoas conjuntamente, não se daTá entre el as 0 di.!reito ,de acresceT, sal vo
se o c1oadm .e~pressaauente h ouver .i!.eclarwdo o contru·io.
A:r:t. 1468.º O doador não Tei;ponderá pela evícção da
eou a ,doada, se .a isso se não obrigar expTessamente, sah as
as cli posi ções dos artigos 1142. 0 e 1143. 0
§ único. O donatário ficaTá, po~·ém, .ub-rogado em todos
os direitos que possam competi.ir ao -doador, verificando-se
a evicçã0.
Art. 14-69 .º Se a d-oação :fôr feita com encargo de p-aga- 1
meu.to das dívidas do doa doT, entenc1eT-se há esta cláusula,
não havendo outra decl aração, como obrigando a-o pagamento das que, ao tempo da doação, exi'ltiTem com · data
autêntica on auten1icada .
Art. 1470_.º Na :falta de estipulação are. peito da dívidas
do doador ob ervar~se h á o seguinte:
§ 1. 0 Se a doação :fôr de certos e determinados bens, o
donatário não r esponderá pel a~ dfvidas ele cloaclo:r, excepto
no caso ele hipoteca ou ele fra1!l.de, em pTejuízo dos credores.
§ 2 .º Se a doação :fôr da. fot:i.lidade elo bens, responderá o donatário p.oT te~las as dívida cln doadoT,
anteriormente contra ídas, ah-o h.aTendo declaração em
contrário.
Art. i471. º As ~lo:i.ções de móveis ou din.iheiro, feita pelo
marido, sem consentimento da mulher, erão levada,;; em
conta da meaç.ão dêl e, excepto en<Ílo i:emuneratórias ou de
,pou.ca importância.
Art. il.472. º A deaç.ã0 l egitimamente feita, eja de que
vililia :f.ôr, produzirá todm; os seus efeitos j urídico independen teD!lleuate de im.sii.1J1uwç,ão ou cl:e. quwl quer outra :formalid111de posterior à mesma d@~ão , salvo o q'Ue fica disposto
no § único elo artigo 1459. 0
Art. 1473 .º O doador p0de estipular a reverão da cousa
doada, contanto que seja a seu :favor e não doutras pessoas,
salvo nos casos ~m que a substitui:ção testamentária é permitida.
·
Art. 1474.º A reverão estipulada pelo aoador a favor
de terceiro, com quehra da disposição do artigQ a ntecedente, é nul a, mas não produ z . a nuli<lade da d·oação.
Art. 1475. 0 Os bens doados, passando, pel a cláusula de
rev·ersão, para o podeT da pessoa ou pessoas a favor de
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-<JUem rtal 0láust1la foi estipula d ~ , p ~s< Dl livres de quaisquer encargos que lhes t enham sido rn1postos no t empo ·em
.que e€1iavrum em poder do dpn at ário .
SECÇt'i.O JT

Jlas ]1 CSS63S que )I Otl r.111 fazCT OU rectfbCI' tl oaç,ÕCS
ATt. 1416. 0 P odem cfazer doações todos os que podem
contratar e dispor de seus bens .
.A.r t . il.411.º P odem a ceita.r doações todos os qu e não são
especialmente inibidos disso por disposi ção da 1ei.
Ar t. 147'8.º As pessoas, que não podem cont ratar, não
'Podem aceitar, s em autor ização el as pessoa a quem p er tence concedê-la; doaçõe condicionais ou onero as. P orém ,
as doações p ur as e silllp les , :feitas a 't ais _p essoas, pro.du'2lem efeito, mclependent e da aceitação , em -tu do o que
aprov.eitar aos d_onaJtários.
Art : 1479.º Os n ascit uros podem a dquirir por doação,
oorrtant0 que estejam concebidos ao t empo da m esm a; doação, e nasçam com vid a .
Ar t . HS0 .º São nulas as doações ifeitas por h omem ca1laido a sua conci:1bina. E sta nulidade, porém, só polle er
declarada a r equ er imento da mulher do doador ou dos
herdeiros l egi-timários del a, n ão podendo todavia a r espectiva acção ser •intentada senão den1ir o de dois aa1os
<lepois de disso1vido o matri mónio..
.Art . 1481. 0 As •d0ações fei tas a poosoas Tn á•beis, ,qu?r
6ej M11 f eitas simrul a8.am ente, cpter o sej am cam a-parencia
· do1.1t110' contrato, ou por imterposta pessoa, não '.J:ll'Ocluzem
1
· efeito álgnm .
§ único. 'São h av:id&s •Ó<Xlllo i11ite-rp0stias •p e6Soas os descendentes, ascendentes 01.1 consm:te's â os inábeis.
SECÇÃO III .

Da re1•og ação e rcduç.ão <las doa ç.ões

Airt . 1482.0 A.s doações cornrnmadas ó 'Podem ser i•eYog adas, ailém .elos casos em qu e o pode •ser 'q•ua hprer contrnto :
·l .º P or ai:rper ven iê.n cia de tfiJhos legítimos, seni:lo o doador
casado a o <tempo da ,doação ;
·
2 ..o P or ingratidão do don a'iiáúo ;
3.º Por inoficiosi:d'<llde.

•

216
.A.rt. 1483.º .A. doa ção não será revogada por superveniên cia dos filho s ;
l.º Se o doador j á tiver algum filho ou de cendente l e"Í0
t imo, vivo ao tempo da doação;
0
2. .Sendo a doação :feita pàra casam ento .
.A.rt. 1484. º R.esc!ndida a doação por superveni,ên cia de
filh o , serão r estituídos ao doador os ben doados, ou, se
o donatário os houver alienado, o valor dêle .
§ l. º Se os bens se ach arem hipotecados, subsistirá a hipoteca ; mas poderá er e:xp urgaLla p elo doador, com regre so contra o donatário, p elo c1ue o dito doador desp ender por essa ca usa.
§ 2. 0 Quando os bens não puderem ser restituídos em
e pécie, o val o·r exig ível será o que os ditos bens tinham
ao tempo çla doação .
.A.rt . 1485. 0 Pertencem ao donatário os fruto ou rendimentos dos bens doados, até o dia em que fô r proposta
a acção de revogação por sup erveniência de filhos do doador .
.A.rt . 1486. 0 O doador não pode r enunciar o direito de
revogação por sup erveniência de filhos.
\rt. 1487. 0 .A. acção de revogação, p or superveniência
de filhos, só se tran mite a estes e a eu descendentes
l egítimo .
Art. 1488. º .A. doação pode er revogada por in gr atidão :
l. º Se o donatário cometer algum crime contra a pes. oa . ben~ ou honra do doa.dor ;
2 .0 Se o. donatário acusar judicialmente o doador p or
crime, em que o Ministério Público tenha acção, sal vo se
b.01n-er sido cometido contra o próp rio donatári o, su a mu ..
l her ou filhos, que e tej am debaixo de pátrio poder ;
3. º Se, caindo o doador em pobreza, o don atário recusar
socorrê-lo de modo proporcionado à importância que, deduzidos os encargos, teve a doação .
.A.rt. 1489.º f; aplicável à revogação da doação por ingratidão o que fica di po to no ar tigo 1483/, n. 0 2_.°,
14 -!. º e 1485. 0
Art. 1490.º .A. acção ·de r evogação p or ingratidão não
pode ser renunciada antecipadamente, e prescreve por um
ano, contado desde o facto qu e lhe deu causa, ou desde que
h ouve notícia clêle .
.A.rt. 1491. 0 E sta acção não pode sei· intentada , nem ~ou 
tra os herdeiros elo donatário ing rato, nem pelos herdeiros
do doador, mas será transmissível , e, porventura, e a char
pendente ao tempo da morte elo doa dor .
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Art . 1492.º A doação, sej a quem fôr o dona tário, pode
ser r evoga da ou r eduzida . por inoficiosa, se envolver preju ízo da legítima do_s _herdeiros , l_e gitin:.,ários do doador·.
§ 1. 0 Mas, se o preJ u1zo da leg itima nao abranger o valôr total da doação, será esta r edu zida em tanto quan to fôr
necessário para que a dita legítima sej a preenchida .
§ 2. 0 ,O cálculo da têrça, para se conhecer se h á ou não
inoficio idade, será feito pelo modo esta.belecido no título
das ucessões .
Art . . 1493. 0 A redução das doa ções inoficiosas com eçará
pelas doa ções testamentárias , ou l egados, e só se estenderá
à doaçõe entre vi-vo , se não chegarem os bens legado .
Art. 1494. º Se bastar redução parcial dos l egados, será
esta rateada entre os legatários, salvo se o testa dor houver
ordenado que par ª êste efeito sej a preferido um dêl es, ou
que algum fiq u e i ento de tal encargo .
A.rt. 1495. º Se fôr necessário recorrer às doações entre
vivos, começar-se há pela última, em todo ou em parte, e,
se não bastar , passar-se h á à ime.diata, e assim por diante,
emquanto doaç.ões houver.
Art. 1496 .0 H avendo diversas doa çõe fei tas no m esmo
acto . ou da mesma data, far-SE'._ há a redução entre el as ra- ,
teadamente .
Art. 1497 .º Con sistindo a · doação em objecto mobiliá- "
rios, ~tender- se há, na redução, ao valor que êles tinham
ao tempo da doação .
§ único. Não será imputada ao donatário a perda ou deterioração dos objectos mobiliários, se t iverem desapareci-·
do, ou estiverem deteriorados por cau sa fortuita ou fôrça
maior .
A.rt. 1498.º Consistindo a doa ção em objectos imobiliários, será a .redução fe ita em espécie .
§ 1. 0 A estas doa ções é aplicável o que fica disposto no
§ único do artigo antecedente .
§ 2 .0 O valor dos bens imobiliários doados será cal culado
com réla ção à época em que se houver de fazer a redução,
não e incluindo no cálculo nem o a umento de valor proveniente de bemfeitorias feita s p elo donatário , n em, por
outra parte, a deminui:ção dêsse valor procedida de deteriorações imputáveis ao mesmo donatário.
A.rt. 1499.º Se algum im óvel não puder ser dividido sem
detrimento, obser var-se h á o seguinte :
§ 1. 0 Se a importância da redu ção exceder m etade dovalor, haverá o donatário o rest o em dinheiro.
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§ 2 .0 Se a r ed·ução não exceder a dita metade, reporá o
donatário a -importância da r edução.
ATi. 1500 .º Se, porém, o donatário fôr também coei'dffl.ro, s.ó poderá reter o imó>él doado., se o va1or dês e
imóvel não ©.'"Ceder o da legítima do coeTdeiro acumu1ado
com o da doação r eduzida . No caso cont.r ári o, o donatário
entrará com o imóvel doa do para o ca al , e seTá pago da
legítima e da doação Teduzida, em conformidade da Tegras
ger ais que regul am as partilhas .
..ht . 1501.º 1!: aplicável à revqgaç-ã o, ou reduÇão por inonoiosidade, o que -:fica dispo to n os m·tigos 1483 .º, n. 0 2.0 ,
e U.484.º
.A.1:t . 1502.º Se os imóveis se não ach ar em, ao tempo da
re-vogação ou Tedu ção, em p oder do donatário, será êste
r esp on sá'V~l p elo valor dêles ao tempo da aoaç-ão.
Art. 1 503.º E sta acção prescreve, não sendo intenta da
dentro de dois anos, contados desde o aia em que o herdeiro legitimário ha j a acertado a herança .
.A.rt. 1504. º Se a doação consi tir em mITT-eis, e o donatário e ach ar insol vente, 6 podeTão o interessaao demandar o im ediato adquirente, pelo val or dêsse móveis ao
-tempo da aqi.iisiç-ão, tenao sido transferidos gratuitamente,
e não obstando a pTescrição .
.A.rt. 1505 .0 O donatário, . ôbr e quem recai revogaç-ão
ou redu ção de êloaç-ão por inofi ciosiélaêle, só responde pelos
frutos e rnnd imentos desde qu e é demandado , salvo sendo
·coerdeiro, porque nesse caso re pond·e por 'êle desde a
-morte do doador.
·

CAP1TU'LO iVI
Jlo ethp r€stimo

DH> p<ísiÇõlls !JCrais
ÂTt. 1506.º O contrato de em.préstimo consiste 'll:a ced ên cia gratuii:a de qualquer cou sa , ·p ar a que a poo oa a
quem é cedida _se si1·va d-el a, com ·a obrigação de a rest i tuir em e pécie ·ou em cousa equivalente.
Art. 1 507. 0 O emprestimo diz-se comodaio quando vera
spbre cousa que deva ser restituída n a 1m~sma espécie ;
--e mú tuo qu ando versa ôbre cou,sa •qi.ie deva er restitu ída
por outra do m oomo género, qu a1ifü1de e quan~dade .
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..bt. 1508.º O empréstimo é e sencüdmente gratuito.
Logo que o comodaio ou o m1nno é rntri•b uído, toma aqueiJ.e
a 1J1aiureza •d-e aluguer, e êste a. de usura .
Art. 1509. 0 Os ·direitos e a-s ohrigações, res'U'ltant.es ao
empréstimo, são transmis íveis, i:anto ao h erdeiTO e repre entantes do. que ·empresta, como aos <!lo qi.1e recebe
() empréstiimo ·:
SECÇÃO ll

'Do comotlalo
.Art. iJ.IDIO .º O comodatári0 é obrigwdo a restituir a cousa
emprestada, findo o prazo Gonvencionado .
Arrt. 1511.º Se llãó houver decla'l:ação sôbre o prazó do
ffillpréstimo, entender-se há que fôra pelo tempo indi pensável para o uso concedido .
Art. 1512.º Se o uso da cou a empre tada n~o es tiver detfil'IIllimad0, pocl.erá o cemodaznte exigi-la quando 1he aprou ver. .
..._
§ único. Qualquer dúvida que se 1evante a êste respeito
será resolvida pela decl aração do como cl ante .
.A.rt. 1513. º O comoclante poderá exigir a cou a, antes
que finde o prazo convencionado, sobrevindo-lhe n ecessidade mgente, ou finando-se aquele a quem o empré ti.m o
foi feito .
·
A1i. 1M4. º O comodaiário tem obriga ção ele vel ar p-ela
conservação da oo-qsa emprestada, como se fôra sua própria.
Arl. 15i5.º 'Ü comodaMrio fica também sujeito, pelo
que respeáta à cou a emprestada, às m-esmas obrigações
que o artigo 1451.º impõe ao depositál'Ío, em relarção ·à
euusa depositada:.
Art. 1516. º Se a coi.1sa perecer, Ói.1 se deteriorar no 'US0
que lhe é próprio, ou pmr acontecimenio :fortuito ou fôr ça
maior, não sendo a' dita cousa emp1'egada em uso éh:fierente daquele pai:a (!_[Ue :foi emrp•r estada, será toda a per·d a
r .or conta elo dono, salvo h avendo e tip ulação elo c-0ntrán0.
§ único . Porém, se, ainda no caso de fôrça maior ou ele
acontecimento fortuito , o oomodaitár~o<'i , pod'6n.do salvar .a
eousa empre tada, nã0 a sal.V'l'iu ou p1'eferiu al<v~r as su as,
deixando perder a emprestada, toda .a perd a 'SEl'.I"á por conta
d'êle.
Art. 1517. º Se o caso fortuito ou fôrça maior liôr tal {l_lue
seja óbvio que tal ca o ou fôrç a não se teria dado, se 'ª
A
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cousa estivesse em poder do seu dono, responderá o comodatário por metade das perdas e dano .
Art. 1518.º O comodatário responde por perdas e danos,
desde o momento em que se acha consti tuído em mora.
Art. 1519.º O comodatá1·io é obrigado às despesa que a
con ervação da cousa n aturalmente exige.
Art. 1520. º Sendo dois ou mais ' Os comodatários, estarão
solidàriamente adstritos às mesma obrigações.
Art. 1521.º O comodante é obrigado:
1. 0 A indemnizar o comodatário das de pesas extrnordin árias e inevitáveis que êle fizer com a cousa emprestada,
sem que por is~o o dito comoda.tário goze do direito de r etenção ;
2.º A -reparar os prejuízos que o comodatário padecer
em razão dos defei_tos ocultos da cousa. emprestada, se
o comodante o não preveniu, t endo conhecimento dê ·es
d efeito .
Art. 1522.º As acçõe por p erdas e danos, ou por despe as feita com a cousa emprestada, prescrevem dentro
de um mê , contado desde a entrega da mesma cou a.
SE C(,'.\.O li l

Do mútuo
Ar t. l ó23 .º O mutuário adquire.ª cou a emprestada, e .
por sua conta correrá todo o risco, desde o momento em
que lh e fôr entregc e.
·
Art. 1524.º O mutl1ário é obrigado a. restituir a cou a
por outra equivaloote em número, quantidade e qualidade,
dentro do prazo convencionado .
Art. 1525.º Se não h ouver dedaração acêrca do prazo da
re tihü ção, observar-se há o , eguin te :
Art . 1526.º Se o empréstimo fôr de cereais ou de quaisquer outro produtos rurais feito a lavrador, presumir-se
h á feito até a eguinte colheita dos frutos ou produ to emelhante .
§ único. A mesma dispo · ição é aplicável aos mutuárioi
que, apesar de não erem lavra.dores, r ecolhem fruto semelhantes pela r enda de terras próprias.
Art. 1527 .0 Se o empréstimo für de dinheiro, nunca e
presumirá que fôra feito por meno de trinta dias.
Art. 1528. 0 Sendo o empréstimo de qualquer outra cou a,
. o tempo da ,dura ção será determinado pela declaração do
mutuante.
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.Art. 1529.º .A r ' titui:ção âo empréstimo far-se há no lugar convencionado. Na falta da convenção, sendo o mútuo
de género', for- e há no lugar onde e tes tiverem sido recebidos, e, sendo de dinheiro, no domicílio do mutuante.
Art. 15:10 .0 Se não fôr po sível ao mutuário restituir
em e pécie, satisfará pagando o valor do mútuo ao tempo
do vencimento, e no lugar onde o empréstimo tiver sido
feito .
.Art. 1531. 0 .A r estitui:ção dos empréstimos, feitos em
moeda metálica, será regulada pelo mo<lo estabelecido nos
artigos, 724.º ~ seguinte .
.Art. 1532. 0 O m utuante é respon ável pelos prejuízos
que o muttiário tiver, nos termos elo artigo 1521.º, n. º 2. 0
.Art. 1533 .º O mutuário é obrigado a pagar juros, de de
que se achà con tituíclo em mora .
.Art. 1534.º O mútuo ele quantia excedente a duzentos
mil réis ó pode ser provado por escrito, a ~inado pelo
próprio mutuário ; ou rooonhe~ido como autêntico ; e, se
exceder a quatrocentos mil reis, só pode ser provado por
escritura pública.
§ único. À prova de quitação é aplicáve.l o que acima
fica disposto para a prova do mútuo.
SECÇÃO IV

Do empréstimo feito aos filho s famílias

Art. 1535 .0 O empré timo feito a menor, sem a devida
autorização, não pode ser exigido, nem do mutuário, nem
do fiador, se o houver.
§ único . Porém, . se o menor tiver pago a cousa pedida
ou parte dela; não terá direito de pedir a sua restitui:ção.
Art. 1536. º A disposição ·do artigo 1535 .0 não produzirá
efeito:
l. º Se o empréstimo fôr ratificado por aqueles cuja autorização. era, aliás, necessária, ou pelo mutuário, depois da
sua emancipação ou maioridade;
2.º Se o menor tiver bens com livre administração, que
pos aro responder pelo empréstimo, até onde os ditos bens
chegarem;
3. º • e o dito menoE, achanclo'- se ausente elas pessoas
a quem p erten cia autorizá-lo, se viu obrigado a contrair
o empréstimo para seus alimentos.
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C.A!P1'll1iJ.LQ, VU
D0s . 'eo1<t.Fatas aleaitiérios
Art. 153}..º· É aonha.to alea.tório aq:u.ele pelo qu.a:l uma
vessoa se obr iga para. colll. outra, c.iu ambas se obrigam reciprocamente, a prestar ou fazer certa cousa, dado certo
facto ou. acontecimento f uturo incerto .
'
Al't. 1538.º Se a p1·es.taç.ã0 é em todo o caso obrigatÓ.i:ia
e certa p ara uma elas p artes, e a 01Lti:a s@ é ohrigacla a Flre&tar ou. fazer. alguma cous.a em Fetribuição, claclo um &terminado evenilo iu.cer to, o contrato alea.tório diz-se de risco
0u.. ele aegu-:ro,
Art. 1539.º Se a obrigação ele ía:;ier. ou p~estar alguma
cousa. é com= , e- deve n eaessàriamente :i;ecair em uma elas
parte , c9nforme a alter:n.a.tiv.a .lilo e:vento, êste contrato aMeatóri'0 ch a,ma-se j ôgo ou ape.sfa.
Ai.:t . 1540. º O contrato cl.e r' ao oui de seguro, que não
disser resp ei to a -objectos comerciais, ser á regulado p ehs
regias ger ais elos contratos. esta.belecidas ~ preseillite Código.
Art . 1541.º O contr,ato de jôgo não é p ermitido como
meio ele adquirir.
Art. 1542. º As dívidas de j'ôgo não podem ser pedi fias judicialm ente,, embora se clisfarce:m com as aparên cias doutro
qualquer contr ato ou renovação. :Mas se o jogador · tiver
pag,o o que p erdera. não p0derá tonn:an a pedir 01que assim
pagou, excepto :.
•
1. 0 No caso de dolo ou fraude da mLtna, pante.,. ou. qiuando
:IB- der alguma ou,tI:a ciFeunstâ.ncia à.as que, conforme as
r eg:i;as g.~rai&, obstam a. q;u.e <'IS· aantra.tos proclm:;iami e:feit0;
2:..º S.e a ooma ou. cou&a tiver sido paga em rescltadn ele
pm:da em j ôgo ele azar.
·
§, l.º D:iz->":!e. iôgo de, azar. a.q_uere em que- a per~ ou o
g anho d.epen.d e Un.ieamen te da sorte e não. elas· combma.~ões
elo cálculo ou da p erícia cl0 jog.ador.
~ 2. 0 A res.tituição do cl.i.nh.eir.0, emp11estado para. jôga ~e .
azar 110 aiato elo mesmo jôgo . não. pode· ig·ualmente- s.en ex.:igida.
.
.A.r.t.. 15~.º As- disposiçêies dos a:;tigos _an.teceden;tres são
aplicávei à.s· aiilo.s.ta s.

C.A:Pl'l'ULO VIII
Do cont:ré<to d.e compra e ve11da
SECÇ.\Q I

Da compra e 1 cnda em !Jt·rlli
A.rt. 1544. O contra to de compra e venda é aq uele em
que ·um do contraente· se obriga a entregar certa cousa,.
e o outro e obriga a pagar por ela certo preço em dinheiro.
Art. 1545.º Se o preço ela coUiSa con, isti11, parte em dinheiro, ·e pm·te em. 011trai c0us:1, o contrato se-:i:á de· venda,
quando a parte em chnlieiro ÍÔT a maiou c1aao clUfill ; e er.á
de· troca 0u e cambo, quiam.do e a parte em. dinheiro :fiôr a
de menor valor.
§ único. Qua.uclo os T.aLores ela fil.Ufus J.ilante Í©llem iguais,.
presumir-se há que o contrato• é· ele vendai.
A.rt . 1 ~46. º Os e.stipulantes podem ç:onvencionar que o
p;i:eço da co;i.i a sej ai o que ela tiiver e111 c:ffilto di,a, "Ou em tal
mercado ou lugar.
·
.
'
A.rt . 154'"(.0 Podem também os estipulantes ern11;vencionar
qu.e a, pecificação da cousa velilclida fiq111e clepeudente de
escolha ;. lDem como q:ue ta sej:a fe.iita por qua1€]_u.er dêles
ou p01· terceiro.
·
§ ú1úe0. Qitl!>alildo a escolha houver CLe· ser fe.:i.ta por t.emeiro, e êste não quiser ou não pud er fazê-la, ficará o contraito
sem efeit01 se ou1ra co'lliSa não fôr acordada .
Art . .hfü48.º A simples prnmessa Pecíproea de c0mpna e
venda, sendo ac0mp:mh ada ele cleterminaçã0 de preço e de
e pecificaição de c0usa; constitui uma mera convenção de
prestação de facto, que será regulada nos ter.mos geuaii dos
conh>at©s; com a. diferença, po!!ém, de que, se houver si'Ilal
pasaa<iL©',- a perda dêile· @u ai sua rest:iku'i.ção em <ilôbllo valer á
eomo .eompen.&ação de' perdas e danos .
A.rt. 1549.º 4 cousa comprada pertence aio comprad0i-,
de de o ID.'.(i)mento em que o eonirato é cel eb11ad'o, ·bem ce0mo,
desde êsse moment© , fica o ·rnncfodoT· com ilireiJto a ha;ver do
<Jomprador 0 preç0 estipulndo ; mas,. em re]açãà a; teraeirn,
ai vendai, seDd0 de ben:s ÍID<ilbiliári0s, s~i pll'o<iLuziTái efeito,
desde que fôr r egista da nos termos declaraafuis, n.o título· res.peativo .
A.rt. JJ550. 0 U r llico• da ee•mm. ven.cl1.d::u será. regulado· pel o
que fica di p osto 11~s an:tigo-s 714..º e: eguirrires..
0
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Art. 1551.º As vendas a contento, ou ele cousas que se
-co ' tumam provar, p e ar, medir, ou experimentar , ante de
8e rem r ecebida , con sideram- e empre como feita debaixo
..
de condição uspensiva .
Art . 1552. 0 As de pesa •da escritura e do r'egisto, havenclol-a , ficam a cargo do comprador, n a fa lta de declaração em contrário.

SECÇÃO II
Dos objectos da compra e venda

Art . 1553.º P odem ser ·obj ect.o d ~ compra e venda todas
a cousas qu e estão em comércio, e não são exceptu adas por
lei ou pelo regulamentos administrativos.
Art . 1554. º Só podem er vendidos nos casos e p ela
forma estabelecida na lei :
·
1. 0 Os bens dos menores e dos iiüer ditos, e quaisquer outros que estej am em adroini tração;
2.º Os bens dotai ;
3.º Os bens nacionais, municipais ou paroquiais, ou de
qualquer estabelecimento público;
4.0 Os . bens p enhorados.
Art. 1555.º Ninguém pode vender senão o que :fôr propriedade sua, ou a que tenha direito ; e se vender cousa
que p ertença a outrem, será o contrato nul o, e o ven<ledor
responderá por perdas e danps, tendo procedido com dolo
ou má fé .
§ único. O contrato erá, contudo, revalidado, e ficará
o vendedor quite da responsabilidade penal em que tiver
incorrido, se antes que . e dê a evicção, ou a acusação, o
dito vendedor adqu irir por qualqu er título legítimo a propriedade da cousa vendida.
Art. 1556. 0 Não pode ser obj ecto de compra e venda o
direito à h erança ele pessoa viva, ainda h avendo consentimento dela, nem o podem ser os alimentos devidos por direito de. fam ília.
Art. 1557.0 A venda ele cousa ou direito litigiosos não
é defesa; mas, se o vendedor não declaràr , como a cousa
·vendida é litigio a, r esponderá por percl\1 e danos, se a
dita cousa fõr · evicta, ou s~ nn litígio se provar que não
tinha êsse direito .
..
Art . 1558. º É nula a venda ele cousa que j á não existe,
ou não pode · existir, e o vendedor responderá por per das
e danos, se tiver procedido com dolo ou má fé .
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§ único. Se, porém, a cousâ vendida tiver perecido só
em parte, ficará ao arbítrio do comprador desfazer o con·
trato, ou aceitar a parte restante, r eduzindo-se propdrcio nalmente o preço.
SECÇÃO llI
Das pessoas 11ne podrm comprar, e tias que pod l' m vender
Art. 1559. 0 Podem vender todas as pessoas que não são
legalmente inibidas de dispor de seus bens, ou seja em
razão do seu estado ou da natureza da cousa.
Art. 1560.º Podem comprar todas as pessoas que podem
contratar, salvo as seguintes excepções.
Art. 1561.º Não podem comprar bens imobiliários as associações ou corpor ações p5rpétuas, senão nos casos e pela
forma em que por lei lhes é permitido.
Art. 1562.º Não podem ser compradores, nem directamente, nem por interposta pessoa :
1. 0 Os mandatários ou procuradores e os' estabel~cimen
tos, quanto aos bens de cuja venda ou administração se
acham encarregados ;
2.º Os tutores e os protutores, quant o aos bens dos seus
tutelados ou protutelados, durante a tutela ou protutela ;
3.º Os te tamenteiros, quanto aos bens da heran ça, emquanto durar a testamentaria;
4. 0 Os funcionários públicos, quanto aos bens em cuja
venda intervêm, como tais, quer êsse.s bens sejam nacionais, municipais ou paroquiais, quer de menores, de in·
terditos ou de quaisquer outras pessoas.
Art. 1563. 0 Não podem comprar cousa litigiosa os que
não podem ser cessionários, conforme o que fica disposto
no § único do artigo 785 .0 , e.s:cepto no caso de venda de
acções hereditárias, sendo os compradores coerdeiros, ou de
os compradores possuírem bens hipotecados para segurança
do direito litigioso.
Art. 1564.º Não podem comprar nem vender reciprocamente os casados, excepto achando-se judicialmente separados de pessoás e bens .
§ único. Não será, contudo, havida como venda proi:bida
entre casados a cessão ou doação em pagamento, :feita pelo
cônjuge devedor ao seu consorte, por causa dalguma dívida
leg ítima.
Art. 1565. 0 Não podem vender a filhos ou netos, os pais
ou avós, se os outros filhos ou netos não consentirem na
venda.
16
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§ único . Se algum dêles re<:usar o seu consentimento,
poderá êste ser suprido por um conselho de família, que
para êsse fim será convoca do.
Art . 1566.º Não podem os coproprietários de cousa indivisível vender a estranhos a sua -respectiva parte, se
o consorte a quiser t anto por t an to . O coproprietário,
a quem não se- der conhecimento da venda , pode, depositando o preço, h aver para si a parte vend.ida a estranho,
contanto que o rnqueira no prazo de seis meses.
§" único. Se forem muitos os coprnprietários, preferirá
o que tiver a maior parte. Sé as partes forem iguais, hav&ão ·t odos os consortes, ou os que a quiserem, !'!- parte
ve:tldida; feito . previamente o depó~ito do preço.
Art. 1567.º Os con tratos de compra e venda, quer feitos
directamente, quer por interposta pessoa, com queb ra das
disposições contidas Iios artigos antecedentes, serão de nenhum efeito.
§ único. Entend6"se que a compra é feita por interposta
pessoa :
·
1. º Quando é feita -pelo consorte do inibido, ou por pessoa de quem êste seja herdeiro pre umido;
2. 0 _Q uando é feita por terceiro, de acôrdo com o inihido, com o fim de transmitir a êste a cousa comprada.
SE CÇÃO LV

Das obrigações do l'C ndPdorcs
A.rt. 1568.' 0 O vendedor é obrigado:
l. º A entregar ao comprador a coura vendid~;
2.º A responder pelas qualidades da cousa;
3. 0 A prestar ª. evicção.
SUB -SE<:<ÇÃO I

Da entrega da cousa vendida

..d..rt. 1569.º A entrega das cousas móveis efectua-se pela
transferência delas para o pocler do comprad-0r, ou pelo
facto de serem postas à sua disposição.
· Art. 15TO.º Os gastos da entrega da cousa vendida serão
por co~ta do vendedor , não havendo estipulação ~m contrário.
Art. 1571.º A entrega dos bens imóveis e dos direitos
.:reputa-se feita logo .q ue o vendedor entrega ao comprador
o respectivo título, abandonando-lhe o gôzo da cousa ou
do direito, não' havendo estipulação em contrário.
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Art. 1572.º Se o vendedor deixar de fazer a entrega,
por causa que lhe seja imputável, ao tempo e no lugar
convencionado, poderá o comprador reque1·er a entrega da
cousa, com perdas e danos, ou a re cisão do contrato.
Art. 1573.º Se a venda fôr feita oom espera de preço,
poderá o vendedor exigi-lo com os interêsses da mora, se
não fôr pago no prazo convencionado ; ma não poderá
pedir a resci ão do contrato.
Art. 1574.º O vendedor não é obrigado a entregar a
cousa vendida, sem que o preço lhe seia pago, salvo ~
houver convenção em contrário.
Art. 1575 .º O vendedor deve entrt'> gitr a éou a vendida
no estado em que estava ao tempo do contrato, e bem assim todos os &eus frutos, rendimentos, acessões e títulos,
ae outra· cousa não foi estipulada .
Art. 1576 .º Se a cousa fôr vendida e~ razão de certo
número, pêso ou medidi,t, poderá er o contrato re cindido
pelo comprador, havendo na entrega falta considerável ou
exces$o que não pos a sepr.rar-se sem prejuízo da cousa ;
mas se o comprador quiser manter o contrato, poderá exigir a redução do preço ern proporção da falta, ' as iro como
o deve aumentar em proporção do excesso.
Art. 1577.º Sendo o contrato rescindido, !!m confonnidade
das dispo i ções do artigo precedente, será o vendedor obrigado a r e tituil' o preço, se o tiver recebido, e a satisfazer
todas as despesas que o comprador tiver :feito com o contrato.
Art. 1578. 0 Se a mesma cou~a fôr vendida pelo mesmo
vendedor a dive-rsa pes oas, ob ervar-se há o seguinte:
~ se a cousa vendida :fôr mobili ária, prevalecerá a venda
mai antiga em data ; se não fôr possível verificar a prioridade da data , prevalecerá a venda :feita ao que se achar
de poS'Se da cousa.
__,
·
Art. 1579. 0 Em qualquer dos casos mencionados ' no artigo precedente responderá o vendedor pelo preço que tenha recebido indevidamente e por perd as e danos, além da
responsabilidade penal em que tiver incorrido.
Art. 1580.º Se a cousa vendida fôr imobiliária, pr ~a
lecerá a venda primeiramente registada, e, se nenhuma
se · achar registada, observar-se há o · que fica disposto no
artigo 1578.º
SU Ll -SEC(ÃO II

Da garantia e da evicção

AI't . 1581. 0 O vendedor é obrigado a assegurar a pro- priedade e possEI. pacífica do comprador, e a prestar

228
a avieção, nee termos declarados nos artigos 1046. 0 e seguintes .
Art . 1582. º O contrato de compra e venda não poderá
s& rescindido com o pretexto de lesão ou de vícios da
cousa, denominados redibitórios, sal-rn se essa lesão ou
êsses vícios envolverem êrro q1:1e anule o consentimento,
nos termos declarados nos artigos 656.º a 668.º e 687.º
a 701.º, ou havendo estipulação expressa em contrário.
SECÇÃO V

Das obrigações do comprador
Art. 1583. 0 O comprador é obrigado a cumprir tudo
9.quilo que estipulou, e especialmente a pagar o preço
da cousa no ten!po, no lugar, e pela .forma convencionados.
§ l. º Não se tendo assinado tempo e lugar, entender-se
há que são os da entrega da cousa vendida .
§ 2.º Se entrar em dúvida qual se fará primeiro, se a
entrega da cousa vendida, se o pagamento do preço, tanto
aq.uela como êste serão postos em depósito na mão de terceiro.
"
Art. 1584. 0 Se o comprador, com espera de preço, :fôr
perturbado no seu direito e posse, ou se tiver justo receio
de o ser, de' modo que . tenha, ou venha a ter, direi ~o de
demandar o vendedor pela evicção, pode depositar judicialmente o preço, emquanto o vendedor não fizer cessar
a turbaçlio, ou lhe não der caução, salvo se outra co usa
tiver sido estipulada.
Art. 1585.0 Depois da entrega d.a cousa vendida, quer
esta seja mobiliária, quer imobiliária, não pode o vendedor fazer rescindir o contrato, por falta de pagamento
do preço.
SECÇÃO VI

• Art.

Da venda a retro

1586. Diz-se a retro a venda que é .feita com a
cláusula ou condição de que o vendedor poderá desfazer
. o contrato e recobrar a cousa vendida, restitJiindo o preço
recebido.
Art. 1587.° Fica proibido para q futuro o contrato de
venda a retro.
Art. 1588.º Nos contratos de venda a retro, .feitos ant eriormente à promulgação dêste Códfgo, e que não t i0

•
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verem prazo estipulado para o retracto, será êste prazo
de quatro anos, contados desde a dita promulgação.
SE ÇÃO VII

Da forma do contrato de compra e lenda
Art. 1589. º O contrato de compra e venda . de bens mobiliários não depende de formalidade alguma especial.
·Art. 1590.º O contrato de compra e venda de bens imobiliários será sempre reduzido a escrito.
§ l. º Se o valor dos dit os bens não exceder a cinqüenta
mil réis, poder á a venda ser :feita por escrito particular
com assinatura do vendedor, ou de outrem a seu r ôgo ,
não sabendo êle escrever, e de mais duas t estemunhas que
escrevam os seus ·nomes por inteiro.
§ 2.0 Se o dito valor exceder a cinqüenta mil r éis,_ a
venda só poderá ser feita por escrit ura . pública.
Art . 1591. º A venda de bens imobiliários não produzirá efeito em relação a terceiro, não sendo registada nos
termos prescritos na lei.
'

CAP1TULO IX
Do escambo ou troca
Art . 1592. 0 E scambo ou troca é o contrato po1: que se
dá uma cousa por outra, ou uma espécie de m oeda p or outra espécie dela . ·
§ único . Dando-se dinh eiro por outra cousa, será de
venda ou escambo, segundo o disposto nos artigos 1544. º
e 1545 .º
Art. 1593 .º O permutador , a qu em fôr evict a a cousa
que recebeu em troca, p ode reivindicar a que prestou ,
achando-se ain da em p oder do coperm utador, ou exigir
o valor dela.
§ úni~o . Se a cousa dada em troca ti'!,er sido on erada
pelo copermutador com encar gos r egist a dos, continuar ão
estes a subsistir ; mas o permutador que a reivindicar
terá também direito a ser indemnizado p elo dito cnpermutador da deminui:ção do valor, que a cousa teve por
efeito JoR mesmos encargos .
Art. 1594. 0 São aplicáveis a êste con trat..o as r egras do
contr ato de compra e venda, excepto na p arte r elativa ao
preço.
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CAP fT ULO X
Do contrato de locação
SECÇÃO I

Disposições gerais
Art. 1595.ó Dá-se contrato de locação, quando alguém
traspassa a outrem," por certo tempo, mediante certa retribui'ç-ão, o uso e fruição de certa cousa .
Art. 1596. º A locação diz-se arrendamento, quando versa
sôbre cousa imóvel; aluguer, quando versa sôbre cousa
móvel.
Art. · 1597. 0 Podem locar todos os que podem contratar
e dispor do uso ou fruição da cousa locada.
Art. 1598.º Não pode, todavia, locar o coproprietário
'd e cousa indivisa, sem consentimento dos outros coproprietários ou de quem os represente, excepto o que, acêrca
do quinhão, vai estabelecido no artigo 2191. 0
Art. 159!:1.º Podem aceitar a locação todos os que podem
contratar, salvo as seguintes excepções :
l.º É defe o aos magistrados, juízes e quaisquer outros
empregados públicos tomar de aluguer ou de arrendamento,
quer por si, quer por interposta pessoa, quaisquer bens
po tos em locaç-ão pelo tribunal, juízo ou repartição, onde
exercem magistratura, jurisdição ou emprêgo;
2.º É defeso aos membros de qualquer estabelecimento
público tomar de aluguer ou de arrendamento, por si, ou
por interposta pessoa, quaisquer bens pertencentes ao dito
estabelecimento.
§ único. São interpostas pessoas as que declara ta:is
o artigo 1567. 0 , § único.
Art. 1600.º A locação pode fazer-se pelo tempo que
aprouver aos estipulantes, salvo as disposições dos dois artigus seguintes.
Art. 1601.º Os administradores de bens dotais e os usufrutuários vitalícios . ou fideicomissários podem ltrre!ldar
pelo tempo que quiserem ; mas se -o arrendamento ainda
durar quando findar a administração do dote, o usufruto
ou fideicomisso findará com êles.
§ único. _O usufrutuário por tempo limitado não pode fa,.
zer arrenda~ento por tempo que exceda o do seu usufruto;
porém, se o fizer, níio ficará de todo nulo o arrendamento,
mas só pelo que toca ao tempo que exceder à duração do
usufruto.
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Art. 1602.º Nos an·endamentos dos ben~ de menores e interditos observar-se há o que fica dispçisto nos artigos 243. 0 ,
n.º 6. º, 26:3 .•, 264.º, 265.º e 266.º
·
Arl. 1603.º O preço da locação ou renda pode consistir
. em' certa soma de dinheiro, ou em qualquer outra cousa
que o valha, contanto qu~ seja ·c erta e d_e terminada.
Arl. 1604.0 .A forina do arrendamento dos bens do Estado, e de quaisquer estabelecimentos públicos, é regulada
pela legislação administrativa. ·
·
Art. 1605.º Se no contrato não houver cláusula alguma
. proibitiva de sublocação, o locatário poderá sublocar livremente, ficando, porém, sempre r esponsável para com o senhorio pelo pagamento do preço locativo, e mais obrigações
derivadas da locação.

e;cçÃo n
Do

a.r.renda~e nlo

SUB- SECÇÃO I

Dos direitos e obrigações do s senho rios e dos arrendatários

Arl. 1606. 0 ·o enhorio é obrigado :
1. 0 A entregar ao arrendatário o prédio arrendado, com
as suas pertenças, e em estado de prestar o uso ·para que
foi destinado ;
2. 0 A conservar a cousa arrendada 110 mesmo estado durante o arrendamento ;
3.º A não estorvar, nem embaraçar por qualquer fo.nna.
o uso da cousa arrendada., a não ser por causa de reparos
urgentes e indispens.áveis ; neste casó, porém, poderá Q arrendatário exigir indemnização do prejuízo que padecer
por não poder ervir-se da cousa, como era direito seu ~ ·
4. 0 A assegurar o uso da cousa arrendada contra os
embaraços e turbações provenientes de direito que algum
terceiro tenha com r elação a ela, mas não contra os embaraços e t urbaçues nascidos .de mero :facto de terceiro ;
5.º A responder pelos prejuízos que padecer o arrendatário em conseqüência dos defeitos ou vícios ocultos dai
cousa, anteriores ao arrendamento .
Art, 1607. 0 O senhmio poderá, contudo, de pedir o arrendatário, ante3 do arrendamento acabar, nos casos seguintes :.
1. 0 Se o arrendatário não pagar a renda nos prazos con:.
vencionados ;
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2. º Se o arnm clatário usar elo prédio para fim diverso
daquele que lhe é próprio, ou para que foi arrendado .
Art. 1GU8 .0 O arrendatário é obrigado :
1. 0 A satisfazer a r enda no t empo e forma convenciona dos, ou ; na falta ele ajuste, conforme o cost ume ela terra ;
2 .º A r esponder pelos prej uízos que sobrevierem à cousa
arrendada , por sua culpa e negligência, ou ele seus famili an~s e su blocat ários ;
3.º A servir -se ela cousa tam somente para ·o us9 oonvenciona do, ou conforme com a natuTeza ela cousa;
4. 0 A dar par t.e a.o senhor io das u surpações ten tadas
ou :feitas por t erceiro, e a defender os direitos elo mesmo
senhorio , nos termos ordena.doo na segunda parte do artigo 1451. º;
·
5.0 A restituir a cousa, n n fim elo arrendamento, sem
d eteriorações, salvo as que foren1 inerentes ao seu uso ordin ár io.
Ar t . 1609.º O arren datário não é obr igado a pagar os
encargos elo prédio, excepto nos casos em que a lei expressamente o determine ; e ai nda em t al caso serão pagos
êsses encar gos por conta el a renda, salvo se outra cousa
tiver ido estipulada .
Art . 1610 .º Se o sen horio não fizer· entrega ela cousa ao
arrendatário no prazo convencionado, ou elo costume, poderá êst e demandá-lo por perdas e danos, rescind indo o
contrat o, ou obrigando o dito senhor io a mantê-lo.
Ar t . 1611.º Se o senhor io, sendo r equerido pelo arrendatár io, não fizer no p rédio arrendado os reparos neces-sários ao uso para que é destinado _, poder á o arrendatário
r escindir o contrato , e exig.ir perdas e danos, ou mandar
:fazer os ditos reparos por conta do senhorio, precedendo,
em t al caso, citação dêst e com prazo certo.
Ar( 1612.º. Se o arrendatário :fôr estorva.do , ou priva.do
elo uso do prédio por caso fo r tuit o ou. por :fôrça maior,
r elat iva ao mesruo prédio, e não à própria pessoa elo arrendatário, poderá ex igir qu e lhe seja a.batido na r enda
o valor p ropor cional à privação que padecer, se outra cousa
não t iver sido estipulada .
Art. 1613.º Se a privação elo uso provier ela evicção do
p ré.clio, observar -se há o que fica disposto no ar t igo precedente, excepto se o locador tiver procedido de má :fé ;
porque nesse caso responderá t ambém por perdas e danos.
Art. 1614.º O ar rendatár io não pode recusar a entrega
~o prédio, findo o arrendamento. Só no caso de bem:fe~to
.t or ias expressamente consentidas por escrito , ou autonza-
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das pelas dispo ições do artigo 1611.º, terá o direito de
retenção, até haver a importância , imediatamente provada,
das ditas bemfeitorias.
Art. 1615.° No arrendauiento do prédio rú tico por menos de vinte ano , o arrendatário tem direito, depois do
despejo, de haver do senhorio o valor das bemfeitorias
agrícola , tanto neces árias como úteis, ainda que não
:fôssem expressamente consentidas, salvo havendo estipulação em contrário .
§ único. Neste caso, porém, o valor das b,e mfeitorias
e os juros dêle serão p agos pelo aumento de rendimento
anual, que delas resultou, no prédio em que foram feitas.
Art 1616.° O arrendatário que indevidamente retiver
o prédio arrendado :ficará suj eito a perdas e danos.
Ârt. 161(.º Consistindo a renda em frutos, e não tendo
sido paga no devido prazo, será satisfe,ita' em dinheiro pelo
preço corrente no itempo dp vencimento, c0m juros desde
a mora .
Ârt. 1618.° Se, depois de findar o arrendamento, o arrendatário continuar sem oposição na frui:ção do prédio,
presumir-se há renovado o contrato, nos prédios rústicos,
por um ano, e nos prédios urbanos, por um ano ou por
seis meses, ou por menos tempo, conforme o costume da
terra.
Ârt . 1619.° O contrato de arrendamento, cuj a da ta fôr
declarnda em título autêntico ou autenticado, não se réscinde por · morte do senh orio, nem do arrendatário, n em
por transmissão da propriedade, quer por título universal,
quer por' t ítulo singular, salvo o que vai disposto nos artigos sub eqüentes.
Ârt . 1620.° Se a tran smissão r esul tar da expropriação
por utilidade pública, será rescindido o contrato com prévia indemnizaçã<? do arrendatái;io .
Ârt. 1621 .° Se a transmissão proceder de execução,
observar-se h á o seguint e :
§ l ,° Üs arrendamentos suj eitos a r egisto subsistirão , se
estiverem regist ados anteriormento ao registo do acto ou
facto de que a execuçãa resultou .
§ 2.° Os arrendamentos não suj eitos a registo subsistirão, apesar da execu ção, por t odo o tempo por que tiverem sido :feitos, salvo se outra cousa se h ouver estipulado.
Ârt. 1622.° E stão sujeitos a regi sto os arrendamentos.
excedentes a um ·a no, se h ouver aD:tecipação de renda, e
os excedentes a quatro anos, não a h avendo.
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SU1l-SECÇÃO II

Disposições especiais .dos arrendamentos de prédfos urlíanos

. Art. 1623. 0 Quando o tempo do arrendamento dos pré-Oios urbanos não tiver sido determinado no contrato, entender-se há que o dito arrendamento foi feito por semestre ou por ano, ou por menos tempo, conforme o costume
da terra.
§ único . Se houver costume de arrendar tanto por ano
~-eomo por semestre, entender-se · há que .o arrendamento
'
foi feito por semestre.
Art. 1624.º Presume-se renovado o contrato se o arrendatário se não tiver despedido, ou ·o senhorio o não despedir ao tempo e pelá forma costumados na terra.
Art . 1625.º Nas terras onde se usarem escritos haver-se
há por despedido o arrendatário que. os puser, e será obrigado a mostrar o interior da casa a quem pretender vê-la.
Art. 1626.° Nas terras onde se não usam escritos deve
o arrendatário prevenir o semhorio, ou êste o arrendatá"
rio, da cessação do arrendamento, quarenta dias antes de
êste findar ,
•
SUB- SEVÇ'ÃO III

Disposições Gspeciais do s arrenda mentos de prêdios rústicos

Art. 1627.0 O arrendatário de prédios rústicos é obrigado a cultivá-los de modo que não sej am deteriorados,
aliás pode ser ~despedido, e responde por perdas e- danos.
· Art. 1628.° Não tendo sido declarad.o o prazo do arrendamento, entender-se há que êste se fizera pelo tempo costumado na terra, e em ca8o de dúvida acêrca de qual é
o costume, por não ser uniforme, nunca se presumirá que
fôsse feito por menos tempo que o necessário para uma
sementeira e colheita, conforme a cultura a que tinha sido
aplicado.
.
Art . 1629.° O arrendatário por tempo indeterminado, que
não quiser continuar eom o arrendamento do prédio, deverá
prevenir o senhorio com a antecipação usada na terra, e,
na falta de praxe a tal 'r espeito, sessenta dias antes que, .
conforme o costume da terra e o género de cultura, finde
o ano agrícola. O mesmo aviso deverá fazer o senhorio ao
arrendatário, se lhe não convier a continua~ão do contrafo.
Art. 1630 .0 O arrendatário não pode erigir demimüção
-de renda com o fundamento de esterilidade e:xtraordiná-
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r ia, ou de perda consider ável dos fr utos pende_ntes i;ior
qualquer ca usa fo r t ui ta, salvo se outra cousa tiver sido
-estipulada .
Art. 1631. º .Ficam su jeitos às disposições do pr esent e
Código todos o.s contratos de arrenda mento de prédios rúsiicos, ainda mesmo nos distritos ou províncias do r eino
-0nde, antes da pr omulgação do mesmo Código, tais .contratos eram regulados por leis e.speciais. ,
SUB-S ECÇÃO IV

Do desp ejo

Art. 1632.º A acção de despej o é sem pre sumária.
ECÇIO III

Do aluguer
A.rt . 1633 .º São susceptíveis de .a lug uer todas as cou as
móveis, não fungívei s, que_estiverem em comércio.
Art. 1634.º São aplicáveis ao contra to de a lug uer as disposições da secção precedente, na quilo em qu e for em congruentes com a índole dos obj ectos mobiliários.
Art. 1635 .0 A transfer ência do d ireito de perceber, por
tempo e preços cer tos, quaisquer pr estações ou rendas, •
rege-se pelas di posições contid as nos artigos 785. 0 a 795. 0 ,
J>alvo o q·ue nas leis fiscais se oi-denar em relação às r endas
<lo E stado.
CAP!T U LO ·XI
Da usu ra

Art. 1636.º D á-se o contrato de usura quando alguém
cede a ou trem dinheiro ou qualquer outro objecto fungível, com obr igação de restituir uma soma eqtúvalente ou
um objecto igual, mediante certa retribuição em dinheiro
<iu em cousas doutra espécie .
.Art. 1637.0 Se o obj ecto do cont rato fôT cousa fuJlgível, que não seja dinhei ro, e o obrigado nã-0 restituir a
cousa no prazo convencionado, pagá-la há ení dinheiro pelo
pr eço cor rente dela nesse t empo .
Art. 1638.º Se o contrato veYsar sôbre moeda certa e
especifica da, será a r estitui ção feita em m oeda da mesm a
espécie, e, não a havendo, aplicar-se h á o d ispost-0 nos artigos 724.º e 725.º
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Art. 1639.º O que fica disposto nos dois artigos prece-.
dentes não obsta a que os contraentes estipulem o contrário.
Art. 1640.º Os iontraentes poderão convencionar a retribuição que bem lhes par~cer.
§ único. Nos casos em que tiver de fazer-se computação
ou cálculo de juros, na falta d ~ estipulação, serão estes
calculados anualmente em ·5 por cento do capital.
Art. 1641.º O contrato de usura é dist ratável a arbítrio
do devedor, salvo se o dito contrato fô r -estipulado· por
tempo certo, porque n esse caso cumprir-se há aquilo que
estiver convencionado. O mesmo direito tem o credor, mas
com a restrição de não poder usar clêle, sem disso Brevenir
o devedor , com antecipação de trinta dias, pelo menos ..
Art. 1642.º N ão são exigíveis os interêsses vencidos de
mais de cinco anos, nem interêsses de interêsses, mas podem os pactu antes capitalizar p()lr novo contrato os interêsses vencidos.
,
Art. 1643.. 0 À prov!:} , dêste contrato é aplicável o que
fica . disposto no artigo · 1534, º e seu parágrafo.

CAP1TUJ_,O XII
Da renda ou censo consignativo
SE CÇ,\ O I ·

Da renda ou censo cons igu atilo de futuro
Art. 1644. º Contrato ele censo consignativo, ou renda,
é aquele pelo qual uma pessoa presta a outra certa soma
ou capital, para sempre, obrigando-se aq uele que o recebe
à pagar certo interêsse anual, em géneros ou em dinheiro,
consignando em alguns, certos ' e determinados imóvei ,
a obriga\ão de satisfazer ao encargo.
Art. 1645. º f; da natureza .d êste contr ato a cessão perpétua elo capital prestado ; porém, a obrigação de pagar
o interês e estipulado pode ser ou perpétua ou temporária.
Art. 1646. º E ste contrato só pode ser celebrado por escritura púbhca, e para produzir efeito, para com terceiro ,
deve ser registado.
Art. 1647. 0 São aplicáveis a êste contrato as disposições
·
estabelecidas nos artigo 1640 .º e 1662.º
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Art. 1648.º O censo, ou perpétuo, ou por mais de vinte
anos, é dist.r atável no fim dêste prazo, querendo o censuário, por meio rla restituição da soma prestada .
.Art. 1649.º i:le o rendeiro, ou ccnsuário, deixar de pagar o interêsse por três anos consecutivos, poderá o credor exigir o reembôlso do cap it~l.
SE CÇÃO H

IJo censo consignativo rle pretérito
Art. 1650. 0 Os censos consignativos, existentes na data
da promulgação dêste Código, podem ser remidos pelo cenuário, nos termos seguintes:
1. 0 Se tiverem sido convencionados por tempo certo, que
não exceda a vinte anos, podem ser remidos depois ae findo
o prazo estipulado ;
2.º Se tiverem sido· convencionados por mais de vinte
anos, só podem ser remidos no fim dêste prazo ;
3. 0 Se tiverem sido convencionados sem limitação de
tempo e tiverem decorrido menos de vinte anos, só podem
ser remidos depois de findo êste prazo ;
4. 0 No caso do número antecedente, se na data da promulgação do Código já t iverem decorrido vinte ou mais
anos, pode dar-se a remissão quando o censuário quiser.
Art. 1651.º A remissão consistirá na restituição do capital ; mas se não constar qual é a importância dêste, far-se
há a remissão na razão de vinte por um.
Art. 1652.º Aos censos de pretérito é aplicável o que
.fica disposto no artigo 1649.º
CAPITULO XIII
Do contrato de emprazamento
SECÇÃO I

Dos emprazamcntos de futuro
SUB- SECÇÃO I

Disposições gerais '

Art. 1653.º Dá-se o contrato de emprazamento; aforamento ou enfiteuse, quando o proprietário de qualquer
prédio transfere o seu domínio útil para outra pessoa,

•

•
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•

-obr igando-se esta a pagat-lhe anualmente certa p.ensãodeterminada , a que se chama fôro ou .cânon.
Art. 1654.º O contra to de enfiteuse é perpétuo. Os contratos que fore m celebrados com o nome e forma de enfi-teuse, mas estipulados pur tempo limit ado, serão tidos. como arrendamentos, e como tais regulados pela legislação respectiva .
A:rt. 1655 . 0 O contrato de empr azamento será celebrado·
por escritura pública, e só produzirá efeito em relação
a terceiro, sendo devidamente ·registado.
Art. 1656. º . A qualidade e quantidade de fôro será re-gulada a aprazimento das parloo, contanto que seja certa.
'
e determinada.
Art. 1657 .º Não poderá convencionar-se encargo algum
extraordinário ·ou casual, a título de lutuosa, laudémi<>ou qúalquer outro.
Art. 1658.º Se o eroprazamento fôr .de prédio nrbane>
'ou de chão para edificar, o fôro será sempre a dinheiro.
Art. 1659 .0 O prédio dado de emprazamento será denominado, descrito e confrontado, de modo ,que os seus li~ites não po.-sam confundir-se com os limites dos prédios
circunvizinhos .
Art. 1660.º O fôrn será pago ao tempo e no lugar convencionados.
Art . 1661.º Não havendo declaração sôb:re o lugar ou
·sôbre o tempo do pagamento . do fôro, observar-se há o
seguinte:
§ 1. º O fôro será pago em casa do sénhorio, morando
êste na paróquia da ituação do p rédio.
§ 2. º Se o senhorio não residir na paróquia ou aí não
tiver procurador, será o fôro pago em ca~a do enfiteuta.
§ 3.º Consistindo o fôro em frutos, será pago no fim da
respectiv.a tolheüa, e, co.nsistindp em dinhêiro, no fim do
ano, contado desde a data do contrato.
.
Art. 1662. 0 Os prazos são hereditários, como os bens
alodiais ; não podem, porém, dividir-se por glebas, excepto
se nis o convier o sen'horio.
§ 1. 0 A repartição de valor entre os herdeiros for-se há
por estim::u;:ão, encabeçando-se o prazo em um dêles, conform e convierem entre si.
§ 2. 0 Se não puderem acordar-se, será o prazo licitado.
§ 3. 0 Se nenhum dos herdeiros quiser o prazo, será êste
· vendido e repartir-se há o preço.
.
§ 4.º ·Se o senhorio consentir na divisão por glebas,
cada gleba ficará constituindo um prazo diverso e o se--
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nhorio só poderá e:ugU" o fôro respectivo de cada um dos.foreiros; conforme a destrinça ·que se fizer.
§ Q.º. A divisão e a destrinça não terão validade, não
sendo feitas por acto autêntico que inclua o consentimento
escrito do senhorio.
§ 6.º Neste caso poderá o fôro que tocar .a aaàa herdêiro
.ser aumentado com a cota que o senhorio deva receber
pelo incómodo da cobrança dividida.
Art. 1663.º Na fa lta de herdeiros testamentários ou legítimos do último foreiro, ser á o prédio devolvido ao senhorio .
S UB-SECÇÃO H

Dos bens que podem ser eruprazqdos

Art. 1664.º Só pedem ser obj ecto de emprazamento os
bens imóveis alienáveiR, salvo as seguintes disposiç,ões.
Art. 1665.º Ao emprazamento do bens dos menores e
interditos é aplicável o que fic_a disposto nos artigos 267.0
-e seguintes .
:A.rt. 1666 .0 Ao emprazamento dos bens dotais é aplicável o que fic:a disposto nos §§ 2 .0 e 3. 0 do art igo 1149:º
UB-SECÇÃo' III

Dos que podem dar e receber de emprazamento

Art. 1667.º P odem dar de emprazamento todos os que
,
podem aliennr seus ben s.
Art. 1668.º Os ca ados não podem, contudo, emprazar
seus bens sem comum con.sentimento, seja qual fôr o seu
contrato de casamento.
Ai·t. 1669 .o' 'Podem -r eceber de emprazamento todos os
que podem contratar, ex:cepto :
1. 0 As peasoas morais, ·a não ser nos termos em que a
_aqui ição de bens imóveis l];i_es é permitida pelo artigo 35.
2.º Os que não pod em comprar, conforme o que fica disposto nos artigos 1562.º, 1564.º,.- 1565.º e 1566 .º _
0

;

SUB-SECÇÃO f f

•Dos direitos e obrigações dos senhorios directos
e dos foreir os -

Art . 1670.º O senhorio directo é obrigado a registar o
_encargo enfitêutico, para que êste produza efeit os par a
com terceiros 'e ficar êle com priv ilégio mobiliário, para
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pagamento dos foros que vierem a ser-lhe devidos, nos
t ermos dos artigos 880. 0 e 881. º
Art. 1671.º Na falta de pagamento de foros, o senhorio
direc'to não tem outro 1lireito, ainda que o estipule, senão
o de haver os foro s em dívida e os juros desde a mora.
Art. 1672. 0 Se o foreiro deteriorar o prédio de modo
que o valor dêste não seja equivalente ao do capital cor.
respondente ao fôro e mais um quinto, o senhorio directo
poderá recobrar o dito prédio sem indemnização alguma
ao foreiro.
Art. 1673.º O foreiro tem direito a usufruir o prédio,
e a dispor dêle como cousa sua, salvo as restrições expressas na lei.
Art. 1674. 0 Se o foreiro fôr perturbado no seu direito
por terceiro que dispute o domínio directo e a validade
do emprazamento, deverá chamar o senhorio directo à autoria, se quiser t er regresso contra êle pelas perdas e
danos que porventura possa padecer no caso de evicção.
Art. 1675. 0 O foreiro será obrigado a todos os encar.
gos e tributos que forem lançados ao prédio ou à pessoa
em razão do prédio.
§ único. O senhorio directo deverá, contudo, abonar ao
foreiro as contribui:ções correspondentes ao fôro.
Art . 1676. 0 O foreiro pode hipotecar o prédio e onerá-lo
com quaisquer encargos ou servidões, sem consentimento
do senhorio directo, contanto que a hipoteca ou ónus não
-abranj a a parte do valor do prédio que corresponde ao
fôro e mais um qu>into.
Art. 1677.º O foreiro pode doar ou trocar livremente
o prédio, mas neste caso deverá fazê-lo saber ao senhorio
directo dentro de sessenta dias, contados desde o acto da
transmis ão . Se assim o não fizer, ficar á solidàriamente
responsável com o cessionário pelo pagamento das prestações devidas.
·
Art. 1678.0 · Se o foreiro quiser vender ou dar em pagamento o prédio aforado, deverá avisar o senhorio directo,
declarando-lhe o preço definitivo que lhe é oferecido ou
por que pretende aliená-lo ; e se dentro de trinta dias o
dito senhorio não preferir e não o pagar, poderá o foreiro
realizar a alheação.
§ l.º O. direito de preferência compete igualmente ao
foreiro, no caso de querer o senhorio directo vender o fôro
-ou dá-lo em pagamento. Para êste efeito ficará o dito senhorio sujeito à mesma obrigação que neste artigo é imposta ao foreiro em análogas circunstâncias.
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§ 2.º Preferindo e pagando, quer o senhorio directo,
quer o foreiro, fica extinto o emprazamento.
§ 3.0 :8ste direito de preferên cia não é admitido nas
expropriações voluntárias por utilidade pública.
Art. J67 9.º A disposi\ âO elo artigo precedente não é aplicável às pessoas morais, que não gozarão do direito de
preferência, mas o transmitente deve noticiar ao senhorio
directo a transferência, para não incorrer na responsabilidade cominada no artigo 167':. º
Art . 1680. º Abrangendo o prazo diversos prédios, não
poderá o s~nhorio directo preferir uns e rejeitar outros .
Art. 1681.º Se o foreiro n ão cumprir com o disposto no
artigo 1678.º, o senhorio directo poderá usar a todo o tempo
do direito d ~ preferência , havendo o prédio do adqui rente
pelo preço da aquisição.
§ l. º Igual direito compet e ao foreiro, no caso do § 1. 0
do artigo 1678. 0
§ ~- · :Este direito prescreve em conformidade das r egras
gera1s.
Art. 1682. º Se o préd~o emprazado fôr penhorado por
dívid:;ts do foreiro, não poderá ser pôsto em hasta pública
sem que seja citado para o dja da praça o senhorio directo,
o qual ter á a preferência querendo haver o prédio pelo
maior lan ço.
Art. 1683.º Se o prédio pôsto em praça n ão tiver lançador, querendo-o o senhorio directo, terá êste a preferência n a adjudicação pelo valor com que esta h aja de
fazer-se, para o que dentro de três dias, contados desde
o último dia de praça, lhe cumpre declarar que quere usar
do seu direito, e bem assim p agar o pr eço da ad judicação
dentro doutros três, contados desde aquele em que lhe iôr
julgada.
§ único . E sta disposição não é aplicável àqueles que
não podem preferir .
Art. 1684.º O senhorio dir ecto não pode exigir as prestações . atra adas de mais de cin co anos senão por obrig-ação de dívida assinada pelo foreiro, com du as t estemunhas ou toda escrita do seu punho, ou reconhecida em auto
público.
Art. 1685.º A acção pór dívidas de foros é sumária . A
execução, quando r ecair nos bens do prazo, pode fazer-se
tanto no rendimentos como na r aiz, conforme aprouver
ao senhorio.
Art. 1686.º A prescrição é a plicáv.iil aos prazos, da
mesma forma que o é aos outros bens imobiliários .
16
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Art. 168i7. º Se G pTédio se <il..estrnil· ou inutilizar totalmente, por fürça maior 0111 oaoo fortuito, ficará extinto 0
contraroo.
Art. 1688. 0 .Se., por fôrça maior ou •caso fortuita, 'º J>l'é-diq enfitêutico · se destruir ou in11tilii.1za:r só em parte, de
modo que o seu valor fique sendo inferi0r ao que era na época
do einp1·azamenito, poderá o .foreiro 11equerer que ~ senho·rio directo lhe reduza o Urro, ou .enwmpar 0 prazo, se êle
se opuser à redução.

SUB-SECÇÃO 'I

Disposições gerais

Art. 1689 .º Os emprazamentos de bens particulares, anterâ.ores à promulgaçã0 do presente C@digo, quer subsistam
por contrato, quer rpor o-ufro qualquer títu1o, sedo m:l!f_tidos, na focma dos respeetiv.os títulos, -com as modificaçõ.es estabelecidas , na presente seci;iã0 .
Art. 16.9D.º Os emprazamentos mencionados no artigo
precedente podem ser pr-ovados ,por todos os mei.0s legai s
ordinários.
Art. 1691.º Quando se tiver .estâpruade que es for9s sejam pagos, numa ou noutra espécie, será esta da .esoolha
d'o .foreár-0, não hªven.d.-0 declaração em coILtrári0•
.1bt. 1692.º Todos os .foros que co11si$tirem em presta ções rncertas poder,ão ser redµ.zid0s .a. prestações certas., a
requerimento dos foreiros.
Art. 1693.º O l~émi o estipulado nos emprazam.entos
de pretérito será conservado na forma da estipulaçãe. :E:~-te
laudémio será ele quarentenà, se por outr0 modo se não
achar determinado.
§ único . .A obrigação de pa,g·ar o laudémio incumbe ao
adquirente.
Art. Hi94. º São aplicáveis aos emprazamentos ele pretérito as di sposições dos artigos 1661. 0 , 161ii2.º e 1663.º e da
sub-secção 1v da se,cção precedente.
Art. 1.695. 0 Os foros venci.das ao tempo da promulgaçâ(t
dêste Código podem ser exigidos, não obstante a -disposição do artigo 1684.º, contanto que o sejam no prazo de
um ano, contado desde a elita prom_ul.ga\)ão.
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SUB·SEOÇIO U

Dos prazos fateusins

Art. 1696. º Te dos os eniprazamento fateu ins°, existentes ao tempo da promUlgação dê te Cód1go, são declarado"s
hereditários puros, e à sua transmissão serão aplicadas as
regras e ta belecidas nos artigos 1662.º e 1663. 0 UB-SEOÇÃO II I

•

Dos emprazamentos de vidas e de nomeaç ão

A.rt. 1697. 0 Todos os prazos de vidas ou de nomeaç~Gl,
quer esta seja livre, .quer restrita, ou de pacto e providência, revestirão a natureza de fateusins hereditários puros
em poder dos enfiteutas, que o forem ao tempo da promulgação do presente Código, salvo a disposições dos a.i·t igo subseqüe,ntes.
A.rt. 1698.º Os prazos que ao tempo da promulgação do
pre eI\te Código se acharem nomeados ou tran fer idos irrevogàvelmente, e por instrumento autêntico, mas com
reserva do usufruto, só tomarão a natureza ·de fateusins
hereditários quando vierem ao poder dos nomeados ou daqueles para quem o prazo tiver sido transferido .
A.rt. 1699.0 Se a nomea-ção ou transferência feita, como
dito é, por instrumento autêntico, fôr revogável, prodlt·
zirá o mesmo efeito se o montante, ou o transferente, não
a revogar.
Art. 1700.º Os prazos, a que se refere o . artigo 1698.º,
{)Ontinuarão a · ser regidos pela legisl~ção anterior a êste
·Código emquanto, nos termos do mesmo artigo, não tomarem a natureza de fateusins.
SECÇÃO ll f

Da sub -wfrte11se ou suh-fmpraiameuto

A.rt. 1701. 0 B proi:bido para<> futuro o contrato de suo-ennteuse ou sub-emprazamento.
Art. 1702. 0 Os contratos sub-enfitêuticos de pretérito
continuarão a subsistir, sendo-lhes -aplicável o que, nos
artigos 1689.º a 1695.º, se acha estabelecido para a enfiteuse de pretéritp, com as seguintes modificações.
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Art. 1703.º Quando algum prédio s ub-enfitêutico fôr
vendido ou dado em pagamento, o direito· de preferência
pertencerá ao senhorio directo, e só não querendo êste .usa!'
dêle pertencerá ao enfiteuta. .
§ l.º Quando fôr yendido ou dado em pagamento o domínio directo r o direito · de preferência pertencerá ao sub-enfitoota, e só não querendo êste usar dêle pertencerá ao
enfiteuta.
§ 2. º No caso de ser vendido ou dado em pagamento o
• domínio enfitêutico, o direito de preferência pertencerá ao
senhorio directo, e só não querendo êste usar dêle pertEmcerá ao sub-enfiteuta.
Art. 1704.0 Para que possa efeituar-se a disposição do
artigo antecedente, o sub-enfiteuta que quiser vender ou
dar em pagamento o prédio sub-enfitêutico, além da notícia que dêste facto é obrigado a dar ao senhorio directó.
nos termos do artigo 1678.º, deverá, quando o dito senhorio
não use do direito de preferência, fazer igual participação ao enfiteuta pela mesma forma .
§ único. Idêntico procedimento haverá da parte do senhorio clirecto , no caso de ser vendido ou dado em pagamento .o domínio directo ; e da do enfiteuta. no caso de
alienação do dpmínio enfitêutico por alguma daquelas
formas.
Art. 1705. 0 No caso de alienação do prédio sub-enfitêutico o'b servar-se há, quanto ao laudémio, o que, com anuência do senhorio directo, se achar estipulado no contrato de
empraz.ament o.

CAP1'rULO XIV
Do censo reservativo
Art. 1706. 0 D iz-se censo r eservativo o contrato por que
qualquer pessoa cede alg um prédio, com a simples reserva
de certa pensão ou prestação anual , que deve ser paga.
pelos frutos e rendimentos elo mesmo prédio.
Art. 1707.° Ficam proi:biclos par-a o futuro os contratos
de censo reservativo ; os que se estipularem com ê te no;m.e
serão h avidos por enfitêuticos.
Art. 1708.º Aos censos reser vativos de pretérito é aplicável o disposto nos artigos 1678.º, 1679.º, 1680.º e 1681.º
Art . 1709.º H avendo dúvida acêrca do contrato, se é
censítico ou se é enfitêutico, presumir-se h á que é censí_tico emquanto não se provar o contrário.
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CAPITULO XV
Da transacção
Art. 1710.º A transacção é o contrato p elo qual os trans igentes previnem ou terminam uma contestação, cedendo
um dêles, ou ambos, de parte das suas pretensões, oJ prometendo um ao outro alguma cousa em troca do reconhecimento do direito contestado.
Art. 17ll.º A transacção pode ser judicial ou extra-judicial, conforme a pendência se achar, ou não, em juízo.
Art. 1712.º Á transacção extra-judicial pode ser feita
por escrito particular, ou público, ou em auto de conciliação; mas, versando sôbre direito imobiliário, só pode ser
feita por escritura ou por au to de conciliação.
A.rt. 1713. 0 A transacção judicial far-se há por escrit ura pública, junta aos autos, ou por têrmo nos mesmos
autos.
Art. 1714. 0 Á transacção judicial só produzirá efeito,
desde qu(' passar em julgado a sentença que a homologar.
Art. 1715. 0 Aqu ele que transigir sôbre direito próprio
e adquirir depois, por qualquer forma," outro direito semelhante, não ficará obrigado, a respeito dêste, , pela anterior transacção.
Art. 1716.º A transacção :feita por um elos cointeressados não obriga os outros, nem pode ser invocada por
êles.
Art. 1717. 0 A transacção sôbre . interês~e ci·v il, r esultante ele delito, não prejudica a acção do :Ministério Público.
Art. 1718. 0 A transacção pI'ocluz ffiltre as p artes o efeito
·
de cousa julgada.
Art. 1719. 0 A transacção não pode ser rescindida por
êrro de direito ; mas pode sê-lo por êrro de facto, ou por
causa de dolo ou de violência, nos termos gerais de direito.
Art. 1720. 0 O descobrimento de títulos novos não invalida a transacção feita em boa :fé ; excepto provando-se
que algum dos 'transigentes nenhum direito tinha sôbre
o objecto da transacção.
Art. 1721.º A disposição da última parte do artigo precedente não tem aplicação às transacções gerais, que
abrangem diversos objectos, se a respeito de parteJ dêles
a transacção puder subsistir.
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CAPITULO XVI
Do regist o de transmissão de bens
·
e direitos imobiliários
- Art. 1722.º Todas as transmissões de bens ou direitos
imob ' iários estão suj eitas a registo, que será regulado pelas disposições estabelecidas nos ar t igos 94!9 .0 e seguintes.

LIVRO III
Dos direitos que se aciquirein por mero factci de outrem,
e dos que se adqu irem po r simp les disposição tia lei

'TÍ1'ULO I
D a gestão çle n.egol!J>'.ios

Árt. 1723.º .Aquele que, sem autorização · e involuntàriamente, se intromete n.a gestão de negóe,io de ou.trem torna~(le r esponsá>el para com o propri etário dos dites negócios,
e para, com aqueles com quem contratai· em nome dêle.
· Árt. 1724.º Se o proprietário, ou aquele a quem pertence o n.égócio, ratifi.car a gestão, e quiser aproveitar-se
do cómodos e proveitos que dela provierem s.erá obrigado
a indemnizar o gestor das de pesas necessárias que houver
feito e dos . prejuízos que tiver p adecido por caus~ da dita
gestão.
Art. 1725. 0 Se o proprietário não r atificar a gestão, e
esta tiver por objecto, não obter um lucro, mas evitar algum dano iminente e m anifesto, deverá em toclo. o caso
indemnizar o gestor pelas despesas feita nesse intuito.
Art. 1726.º A ratificação da gestão pi'Oduzirá o mesmos
efeitos que produziria o manclato ei.:qwesso.
Art. 1727 .º Desapro,>ran do o propi:ietá.tio· a gestão, devffi:á o gestor ~·epor as cou as, à sua custa, no e tado em qu.e
se achavam, indemnizando o prnprietál'io do pre.jnízo r esultante da diferença que houver.
·
Art. 1728.º Se as ao-usas não' pu.derem ser repostas no
antigo estado, e
benefíeioR e:xcederem o p.rejuí&1s, o
roprietário tomará à sua. conta llllS e outros.
Art. 1729.0 Se o benefícios não excederem os prejuí-
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zos, poderi o proprietário ob:rigar o gestor a to~ar todo
negócio sôbre si, exigindo dêle a. devida indemnização.
Art. 1730.º Se aquele a quem 0' negócio pertence tiver
conhecimento da gestão, e não se opuser a ela · antes qu:e< chegue a seu têrmo, será liavido por consentidor; mas não
ficará obrigado para com o gestior, se nãc;} h o.uver ·efectivo
proveito.
_
Art, 1731. 0 .Aqúele que ,intervier em negócio de outrem,
contra sua vontade declarada, respo.nderá por todas as perdas e danos, ainda acidentais, se ~ão se mostrar que teriam acontecido igualmente, se tal intervenção não houvesse ; mas querendo. o proprietário aproveitar-se da gestão,
vigorará o que fica disposto no artigo 1724.º
Art. 1732.º O gestor de negócios dará conta e.xacta e fiel
dos seus actos, e da receita e despesa que tiver havido na
gestão.
Art. 1733.º Aquele que se intrometer na gestão de negócios será obrigado a concluí-lo , se o proprietário não
mandar o contrário.
Art. 1734. º Se algúém se intrometer em 11egécios alheios,
por serem estes ele tal forma conexos com os seus, que não
possa a gestão duns ser separada da dos outros, será havido por sócio daquele cujos negócios gerir juntamente .com
os -seus.
§ único. Neste caso o propri e tá.rio só é obrigado e-m proporção das vantagen que ob-teve .
0

TÍT LO II
Das sucessões
C.A.P1TULO I
Disposic;õas pre_iminares
Art: 1735 .0 Pode qualquer suceder, p.o:r morte de outrem,
em todos os seus bens, ou em parte dêles, tanto quancl-0 fôr
por disposição da última vontade, como quanP,o ÍÔT em
virtude da lei. No primeiro caso, dá-se a sucessão testament_á ria; no segundo a sucessão legítima..
Art. 1736.º Diz-se herdeiro aquele que sucede na totalidade da lieran·ça, ou em parte dela, SE'm determinação de
valor ou de objecto. Diz-se l~o-atirio aquele em cujo favm'
o testador dispõe de valoT, ou objeetos deíe:rminados, 0 \t
de certa parte dêles.

•
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Art . 1737.0 A heran ça abrange todos os bens, direitos •
e obrigações do autor del a, que n ão forem meramente pessoais, ou exceptua dos p or disposição do dito autor , ou da
lei.
Art . 1738 .º Se o autor da h eran ça, e os seu s herdeiros,
ou l egatários, per ecer ffill no ·m esmo desastre, ou no mesmo
dia, sem que se possa averiguar quais fo r am os qu e e fina ram primeiro, r epu tar-se hão falecidos todos ao mesmo
tempo, e não se verificará entre êles a transmissão da herança ou do l ega do.

CAP1TULO II
Da sucessão testarn ent.ária
SECÇÃO I

Dos testam entos em geral
0

•

Art. 1739 . Diz-se testamento o acto pelo qual alguém
dispõe, para: depois da sua morte, de todos, ou de parte
. dos próprios bens.
Art. 1740.º O testamento é acto pessoal, que não pode
ser :feito por procurador, nem deixar-se d,ependente do arbítrio de outrem, quer p elo que toca à instituição de herdeiros e de l egatários, qu er pelo qu e respeita ao objecto ela
herança, quer, finalmente, pelo que pertence ao cumprimento ou não cumprimento do mesmo testamento.
§ único . O testador pode, todavia, cometer a terceiro
a repartição da herança, quando institui certa generalidade de pessoas.
Art. 1741. 0 N ão produzirá e:feito al gum a disposi ção que
depender de instru ções, ou de recomendações, :feitas a outrem secretamente, ou que se referir a clocume:b.tos · não
autênticos, ou não escritos e assinados pelo testador, ou
que, emfim, seja :feita a favor de pessoas incertas, que, por
algum modo, se não possam tornar certas .
A.rt . 1742.º A d i spo~ição a :favor dos parentes do testador, ou dos de outra ptssoa, sem designação de quais, reputar-se há :feita a :favor dos mais' próximos do testador,
ou da pessoa indicada, conforme a ordem da sucessão legal.
Art . 1743.º O testador pode dispor, quer pura e simplesm ente, quer com certas condições, contanto que estas não
sejam impossíveis, absoluta, ou relativamente, ou contrárias à lei.
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§ único. As condições impossíveis, absoluta, ou relativamente, ou contrárias à lei , têm-se por não oocritas, e não
prejudicam os herdeiros, ou os lcgatários, ainda que o testador disponha o contrário.
.
Art . 1744.º Se o cumprimento da condição fôr impedido
por alguém que tenha interêsse em que ela se não cumpra,
ter-se há por cumprida.
.
Art. 1745. 0 A invocação duma causa falsa será tida por
não escrita, excepto se do próprio testamento resultar que
o testador não . teria feito tal disposição, se conhecesse a
falsidade da causa.
Art. 1746. 0 A invocação duma causa, quer falsa, quer
verdadeira, contrária à lei, produz sempre a nulidade da
disposição .
Art. 1747.º A designação do tempo em que deva começar ou cessar o efeito da instituição de herdeiro, ter-se há
por nã.o escrita.
Art. 1748.º E'; nulo o testamento extorquido por violência
ou captado por dolo, ou fraude.
Art. li49.º Quem, por dolo, fraude ou violência, impedir que· alguém faça· as suas últimas disposições, será punido nos termos da lei penal ; e, sendo herdeiro ab intestato, ficará, além disso, privado do seu direito à h er ança,
que passará às pessoas a quem competiria , se tal h erdeiro
já não exü,tisse.
Art. 1750. 0 A autoridade administrativa que tiver notícia de que alguém impede outrem de testar apre entar-se
há, sem çl.emora, em casa da pessoa impedida, com um tabelião e as necessárias testemunhas; e, verificado o estado
de coacção, fará lavrar o competente auto, p ar a ser remetido ao Ministério Público, e colocará a dita pessoa em
estado de liberdade, para fazer as suas disposições .
Art. 1751. 0 E'; nulo o testamento em que o t e t ador não
expresse cumprida e claramente a su a vontade, m as sim
por sinais ou monossílabos tam somente, em r esposta a pre:guntas ci.u e se lhe fizessem.
Art. 1752.º O testador não pode proibir que se impugne
o testamento nos casos em que haja nulidade declarada
pela lei.
Art. 1753.º Não p·o dem te tar no m esmo acto duas ou
mais pessoas, quer em proveito comum , quer em proveito
de terceiro.
§ único. Esta proibição não abrange os test amentos de
mão comum, que tiverem â ata autên t ica ao tempo da promulgação do presente Código, e não forem revogados.

•

Art. 1754.2 · O testamento pode ser liYrem ~nte revogado,
no todo <>U em pa.rlre, pelo testador, que não pode renunciar
êste diTei.tp .
·
Art. 1755.º A revogação, po:i:ém1, do te :tamento, no todo
ou em parte, só pode se11 feita em ou.tro testamento, com
as s_olenidades legais, {)U por eseritnra públrica, ou pelo
facto . de h aver o testador alienado, antes da sua. morte,
os obJectos testados.
§ único': Se o testamento revogatório contiver também
disposição de ben.s, e nesta parte fôr anulado por falta
dalguma solenidade, súrtirá, contudo, a revogação- o .seu
efeito, se êle pu<ler valer como ei;chtura pública.
Art. 1756. 0 A feitura de segundo te ' :tamento, que não
mencione o primeiro, só revogará êste na parte que lhe
fôr contllária.
§ único. Se aparecerem' dois testamentos ela mesma data,
sem que se possa verificar qual foi o posterior, e implicarem contradição, h aver~ se .hão por não escrita&· em ambos
as di p.osições contraditórias .
.
Art. 1757.º A r evoga ção procluzirá o seu e.J!eito, ainda
que o i.egundo- testamento caduque · pela Íl!lcâ:pacidade do.
herdeiro 0111 dos Jegatários . novamente nomei:1dos, ou pela
renúncia daquele ou dêste .
Art. 1758. º O testament-0 ant.erior recobrará, todavia, a
sua fôrça, se o testador, revogando o posterior, declarar
que é ua vonia.de que o primeiro. su bs.ista .
Art. 1759.º As dispo ições testamentárias caducam, e ficam sem efe~to, em relação aos herdeilos ou aos legatários;
1. º Finando-se e tes antes .do testador ;
2 .0 Se a institu'ição do herdeiro 011 o l egado estiver dependente de con dição, e os herdeiros ou leg-atários se finarem, antes que esta se verifiq ue ; ·
3. 0 Se os heTdeiros ou os legatá.rios se t ornarem inca.pazes ele adquirir a herança oui o legado ;
4-. º Se o he1·deiro ou o legatário renunciar o seu dlleito.
Art. 1760. 0 Existindo filhos ou outros de cendentes dotestador, que êste não conheces e O"ll julgasse mortos, ou
tendo o t estador filh os que nascessem depois da morte dêle,
ou, ainda an tes destà, m as depois de feito o testamento,
êste só valerá quanto à t êrç-. a.
· Art. 1761. 0 Em caso de dúvida sôbre a interpretação da
disposição t estamentária, observar- e há o que parece:r mais
aj.ustado com a ·rntenção do te tador, confon;n.e· o oon.texto
do testamento.
Art. 1762.º Os testamentos com data autêntica anterior
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à pi:omulgação do prnsente Código, que n.ão :forem conformes com as <li posii;ões dêle, quanto a fórmulas ou soleni. dades extern as, produzirão efeito, não sendo revogados, se·
tiverem os requisitos exigidos pela legisl açã~ vigente ao
tempo em que foram feitos.
SEÇÇÃO ll

.

Do <que 11odem testar e ti.os que po:lfm ad11nirir por testam ento
Art. 1763 ."" P odem t~ tar todos aquele a quem a lei expre amen te o não proíbe.
Art. 1764. 0 É .p:FOlbido testar:
l.º Ao que não e tiYerem em seu perfeito juízo;
2.º Aos condenados, nos termos dG artigo 355.º;
3. 0 .Ao menores ele catoi'Ze ano , de um e de outro se.s:o;
4.º Às relig·io as pFOÍessas., emquanto se não secularizarem, Oll as su as comunidad es ;não forem suprimidas.
§ único. O cegos, e os que não podem ou não sabem
ler, não podem te tar em testamento cerrado.
Art. 17.65. 0 A capacid ade do t e8tador será r egulada pelo
estado em que se a·c har, ao tempo em que Q testamento fô r
feito.
Art . 1766. 0 Os casados, segundo o côstume do reino, não
podem dispor determinadamente de certos bens do casal,
salvo se ê. ses bens lhes tocarem em partilha, ·ou não tiverem entrado em comunhão.
Art. 17 67 .º·o meno.r não .pode testar em benefício do
seu tutor, salvo s.e e tiver emancipada, e o tutor tiver dado
conta da sua gerência.
§ único. Esta proibição não abrange os t e taru~ntos em
favor tlo ascendeutes e do irmãos do menor.
Art. 1168.0 Do mesmo modo é proi:biclo aos menores testar em favor dos seus m P.Stres 0u p edagogos, ou de quaisquer outras pe s~oas a cujo cuidado estej am entregu es .
Art.. 1769.º Não p:roduzirão efeito _as disposições do enfêrmo em favor dos facultativos que lhe as istira.in Jil!a sua
molé tia, ou dos confessores qu e, durante ela, o confossarem., se morrex de a moléstia .
_
Art. li70.0 A proi:bição dos dois artigos precedentes não
abrange:
.l.º Os legados remuneratórios dos sernços recebidos pelo
menor, ou pelo enfêFIDo;
2.0 As ·disposições, quer por titule universal, qu.e11 por
t ítulo particular, em favor do parentes do testador,. até-
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o quarto grau, inclusivamente, não havendo herdeiros le~
gitimários.
Art. 1771.º O cônjuge adúltero não pode dispor a favor
do seu cúmplice, se o adultério tiver sido provado judicialmente antes da morte do testa dor.
Art . 1772.º O testador não pode dispor em favor do
tabelião que ilhe faz o t estamento público, ou auto de
.aprovação do testamento cerrado, nem da pessoa que lhe
escreve ês~e, ;nem finalmente das testemunhas que intervêm no testamento público, ou ~o .auto de aprovação de
-testamento cerraclo'Art . 1773.º O que fica disposto nos artigos 1767.º, 1768.º,
1769.º, 1771. 0 e 1772.0 só produz a nulidade ela parte das
disposições t.estaméntárias a que os mesmos artigos se refu~.

.

Art. 1774.º As pessoas obrigadas à prestação ele legítima
só podem dispor da cota que a . lei f4es permite testar.
Art. 1775. 0 Ninguém pode determinar que se consuma
em sufrágios por sua alma mais do que o têrço da têrça
dos bens que deixa .
.A.rt. 1776. º Só podem adquirir por testamento as criaturas existentes, entre as quais é contado o embrião.
§ único. Rep uta-se existente o embrião que nasce com
vida e figura hum,ana cleutro ele trezentos dias, contados
desde a morte do testador .
Art. 1777.0 Será contudo válida a disposição a favor dos
nascituros, descendentes em primeiro grau de certas e determinadas pessoas v ivas ao l empo da morte do testador,
pôsto que o futuro herdeiro ou legatário venha à luz fora
do prazo de trez®tos dias .
Art. -}7"78 .º A capacidade para adquirir por testamento
é a que o adquirente tiv1tr ao tempo da morte do tes ador,
e, no caso de institui:ção de herdeiro com condição, ou no
de' legado condicional , atender-se há também ao tempo do
cumprimento ela condição.
Art. 1779. 0 Não podem adquirir por testamento, salvo
a título de alimentos, 011 por legado em dinheiro, ou em
ilutras cousas mobiliárias:
l. º As religiosas professas, emquanto se não seculariza. rem, 0 11 as suas comunidades não forem suprimidas ;
2.º Os condenados, nos termos do artigo 355 .º
.
Art. 1780.º Perderão o que lhes fôr deixado em testamento o testamenteiro, ou o tutor testamentário, que se
escusarem, ou forem removidos pelos motivos e pecificados
no n. º 3.º do artigo 235.º

.
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Art. 1781. 0 As pessoas morais podem suceder por testamento, tanto a título de herdeiras, como de legatárias.
.
§ único. E xceptu âm-se as corporaçõ"es de institillção "
eclesiástica, as quais só poderão suced ~r até o valor do
têrço da têr ça do t estador .
.Art. 1782 .º Os que forem condenados por h a.v er em atentado contra a vida do testador, ou concorrido de qualquer
forma para tal delito, e os que impedirem por violên cias,
ou com ameaças, ou fraude, que o t estador revogue o seu
testamento, não poderão aproveitar-se das disposições feitas
em seu favor.
§ único . No caso, porém, de tentativa contra a vida do
testador, sobr.evivendo êste, será válida a disposição posterior ao crime, se o testador teve conhecimento dêle ; bem
como a disposição anterior poderá surtir efeito, se o testador declarar, por modo autêntico, que per siste nela .
Art. 1783. º B aplicável às disposições testamentárias o
que fica ordenado no artigo 1481. 0
SECÇÃO III
Da legítim a e das disposições inofieiosas

Art . 1784. 0 L egít ima é a por ção de ben s de que Ó testador não pode dispor por ser aplicada pela lei aos h erdeiros
em linha recta ascendente ou descendente.
§ único. Esta por ção con sist e nas duas têr ças partes dos
bens do testador , salvo a disposição do artigo 1787. º
Art. 1785. 0 Se o t estador tiver ao mesmo tempo fil hos
legítimos ou l egitimados, e filhos p erfilhados, observar-se
há o seguinte:1.0 Se os filhos perfilhados o estavam ao tempo em que
o test~dor contr aiu matrimónio, de qu e veio a t er os fil'hos
legítimos, a porção daqueles será igual à legítima dêstes,
menos um têrço ;
2.º Se os· filhos forem perfilhados depois de contraído '
o matriEJ.ónio, a su a porção não excederá a legítima dos _
outros menos um t êr ço, e sai:rá. só da t êrça disponível da
'
h erança.
Art. 1786.º Se o testador, ao tempo da sua morte, não
tiver filhos, mas tiver pai ou mãi;i vi vos, consistirá a l egítima dos pais nos dois terços da heran ça.
Art. 1787. 0 Se o testador só tiver, ao t empo da sua
morte, outros ascendentes, que não sejam pai ou mãe, consistirá a legítima dêles em met ade dos bens da herança .
Art. 1788. 0 Se o t!jstador dispuser de certo usufru to, ou

~alguma

<

pensão vitalícia, cujo valor- exceda a sua cota
disponi-vel, poderão os herdeiros legitimários cumprir o legado ou entregar ao legatário tam somente a cota disponível.
Art. 1789. 0 Se o testador houver doado ou disposto de
mais bens elo que aqueles ele que lhe é permitido dispor,
poderão os 1 h erdeiros legitimários requerer, na abertura
da lierança., que a doação ou deixa seja reduzida nos termos declarados nos artigos 1493. 0 e 1494.º
Art. l79D.º O cálculo- da têrça, para o eieito da redu--çãti>, será foito da maneira seguinte:
§ 1. 0 Somar-se há o valor de todos os bens que o autor
.da he..ança houver deixado, feita -a dedução das dívidas da
bera.nça; aj1J1.ntar-se há à soma restante o valor elos bens
que o falecido houver doado e a cCita ·disponí'Vel será ca1-culada com relação a esta soma fotal.
§ 2.0 o valg:r dos bens doadas será o que tiverem na
-época em que a doação produzir os seus efeitos.
§ 3.º Se a cousa doada houver perecido sem que o donatário para isso concorresse directamente, não será compreendida na massa da herança para o cálculo das legítimas.
' ·
I

SECÇÃO IV

Da instilu ição ilc l:erdPirus e lia nomeaçã o de
e dos seus direitos e oiJriua(ões

leua(ário~

Art. 1791. 0 Podem ser instiluídos herdeiroo uma ou mais
pessoas, e não deixarão de ser havid-0s por tais, . aiurla que
.as suas cotas lhes sejam assinada<s em oert.a proporção .
Art. 1792.º O herdeiro responde por todas as dívidas
-e legados do autor da herança até por seus próprios bens,
salvo se aceitar a herança a benefício de inventário_
Art. 1793.º O legatário-, porém, não responde pelos en-ca:rgos do legado senão até onde chegarem as fôrças d@
mesmo legado .
Art . 1794.º Se a herança fôr toda distribuída em legados, serão ~s dívidas e encargos dela rateados entre todos
os legatáriqs, em proporç~o dos seus legados, .salvo se o
testador houver ordenado o contrário.
Art. 1795. º Se os be.ns da herança não chegarem para
eohrir todos os legados, ,serã0 estes pagos pro rata, salvo
os que forem dei:xados em recompe11sa de serviços, pois
nesse caSO- serão considerados como -dívida da heran ça.
Art. 1796. º Se o testador houver di:s·posto só de certa
e determinada pai-te da herança, será esta parte havida
-como legado.
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A..rt. 1797.º Sei o testadox nomear certos h~deiro indi-vidua.lmente e outros colectivamente, e., por exemplo, dis.aer •institu.o por. .meus herdeiros Pedro e Paulo e (j)'J! :filhoa
de Francisco», serão havidos por individualmente nomew.dos os qru.e o foram coJectivamente.
Art. 1798.º &e o testador in titufr, em geral, seus irmãos e os tiver .germanos, eonsangü íneos e uterino , conierir- e há a herança como se íôra. ab intestato .
Art. 1799.º Se · o 00stado1· chamar certa pessoa e seus
.filhos, e11tender-se há que são · todos instituídos simui1tâ~
neamente e não suce sivamente.
Arl. 1800.º O herdeiro ou herdeiros que tiverem admini:strad-0 a herança absorvida pelos lega.dos, .só terão di~
reioo a erem il1<1-emfilzados pelos legatáries das despesas
que houverem feito com a herança, se· a tiverem a-ceitado
~ benefício de inventário.
Arit. 1801. º if:: nulo <0 legado de ousa alheia, mas se do
iest-ameato se depreender que o testa<lo;r ignorava que lhe
não pertencia a e.o usa legada, deve1·á o herdeiro adquiri-la
para cumprir a disposição, e, se ~ to njo f~r possível, llagará ao legatário o valor dela.
Art. 1802.º Se a cousa legada, que não p&tencia ao tes-.
:tador no .mcme:nto da leitura do te~tamento, se tiver depois
tornado sua por qualquer· titulo, terá efeito a disposição
relati.v.a a eLa, como se ao· tempo do testamento pertencesse
.ao testador.
,
Act. 1803.º Se o te taclor ordenu que o herdeiro ou o
legatário entregue .a outrem oousa que pertença a . qual~
quer dêles, serão LYhrigados a cumprir o disposto pelo dite
testador ou a e ntregar o valor da cousa, Se não preferirem
:renunciar a herança ou o legado.
A.rt. 1804.º Se o testad01:, ou 'Ü herdeiro ou o legatário ror
.senhor tam sõmente de parte da cousa legada, ou só tiver
algum direito a e a cousa, não valerá o legado senão pelo
que tocar a essa parte ou a êssc direito, salvo se constar que
o te tador esta>a per uadido ele que a cousa lhe pertencia
integralmente, ou oo herdeirn >eu aio legatário, pais, nesse
caso, se <Observará o que fica disposfo no actigo 1801. º
Art. 1805.º O legado de cousa móvel indeterminada, incluída em certo géner.o ou espéc!Íe, será válido, pô to que
tal cousa não exista entre os bens do testador ao reJl?-po ela
sua morte.Art. 1806. 0 Se o testador l egar cousa própria, designando-a singularmente, será nulo o l egado se ao tempo da sua
:morte ial cousa se não achar n:i. herani;a.
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Ar);. 1807.º Se a cou a mencionada no artigo precedente
ex.istir na herança, mas não na · quantidade ou porção designada, haverá o legatário o que existir, nem mais 11em
menos .
.A.rt. 1808.º A condição que inibir o herc}eiro ou o legatário de ca aJ.·- ~e ou de deixar de casar-se, excepto sehdo
imposta ao viúvo ou viúva com filhos pelo cônjuge fal~
cido, ou pelos ascendentes ou descendentes dêste, e · bem
assim a que o obrigar a to~ar ou a deixar de tomar o estado
eclesiástico, ou certa e determi,nada profissã.o, haver-se há
por não escrita.
Art. 1809. 0 É nula a disposição :feita sob condição de
que o herdeiro ou o l egatário :faça igualmente em seu testame:pto alguma disposição em :favor do testador ou de
ou trem.
·
Art. 1810.º A condição que apenas suspender por certo
tempo a execução da disposição não impedirá que o herdeiro ou o legatário adquira direito à herança ou ao legado
e o possa transmitir a seus herdeiros.
Art. 1811. º O legado ficará sem efeito:
l.º Se o testador alienar por qu alquer :forma ·a cousa
. legada;
2. 0 Se a cousa legada não estiver em comércio;
3. 0 Se o testador transformar a cousa legada de modo
que :uão conserve nem a :forma nem a denominação que
tinha· ·
·
4.º Se a cousa legada :fôr evicta ou perecer de todo durante a vida do testador, ou se :fôr evicta ou perecer depois,
sem que o herdeiro para isso haja concorrido.
§ único. Aquele que é obrigado a prestar a cousa legada
responderá, todav~a, p ela evicção se esta cousa prt1$fat.1 a
não houver sido dete~·minada em ·espécie.
Art .. 1812.º Se forem legadas Jua~ co usa~ alternativamente, e perecer alguma del as, subsistirá o legado na
restante. Perecendo só parte de u ma cousa, será devido
o resto .
Art. 1813 .º O legatário não pode aceitar uma parte do
legado e repudiar outra, nem rejeitar um legado onerado
e aceitar outro- que o não 1<ej a; mas o h erdeiro, que :fôr ao
mesmo tempo legatário, pode renunciar a herança e aceit ar o legado e vice-versa.
Art. 1814.º A i nstitui:ção de · h erdeiro, :feita por pe soa
que não tinha filhos legítimos ao tempo do te tamente ou
que ignorava tê-los, caduca de direita° pela superveniência
.d e filhos ou outros descendentes legítimos, ainda que pós-
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turnos, ou pela legitimação dos ilegítimos em virtude de
subseqüente matrimónio.
§ l.º A perfilhaç,ão, posterior ao testamento, de filhos
ilegítimos, havidos antes ou depois dêle, não anula a institui:ção de h~rdeiro, mas limita-a à . têrça do testador.
§ 2.º O legado não caduca por nenhum dos casos sobreditos, mas pode ser reduzido por inoficioso.
Art. 1815. 0 Se os filhos supervenientes :faleterem primeiro que o testador, produzirá a disppsição os seus efeitos
se não fôr revogada pelo mesmo testador.
Art. 1816. 0 Se a cousa legada se ach ar empenhada, será
desempenhada por conta da herança.
Art. 1817.º O legado de cousa ou quantidade, que deva
ser recebida em lugar .designado, só poderá ter efeito até
onde chegar a porção que se encontrar nesse mesmo lugar .
Art. 1818. º Se o testador legar certa cousa, ou certa
soma, como por êle devida ao lega.tário, será válido o l~
·gado, aiJi,da que tal soma ou cousa realmente devida não•
fôsse, ·salvo sendo o legatário incapaz de a haver por
doação.
Art. 1819.º Se a dívida depender de têrmo, não será
o legatário obrigado a esperar que chegue êsse têrmo para
exigir o pagamento.
§ único . o· legado ficará, todavia, sem efeito se o t~s
tador, sendo devedor ao tempo da feitura do testamento,
pagar a dívida depois.
Art. 1820 .º O legado .feito a um credor, sem que se refira
a dívida do testador, não será considerado como compensação da mesma dívida .
Art. 1821. º Se o testador legar algum créçlito que tenha,
quer seja contra terceiro, quer contra o próprio legatário,
ou der a êste qui.tação da dívida, o herdeiro satisfará, entregando ao legatário os títulos respectivos.
§ único. Se o crédito se mostrar compensado, no todo
·ou em parte, poderá o legatário exigir do herdeiro o equivalente do crédito, ou da parte compensaJa ; mas se a extinção da dívida provier doutra causa, não poderá exigir
cousa alguma.
·
Art. 1822.º Se o herdeiro fôr institúído debaixo de condição suspensiva, . erá posta a herança em administração,
até que se cumpra a condição, ou haja certeza de que não
poderá cumprir-se.
§ único . .A. administração será entregue ao coerdeiro testamentário.incondicional, se entre êste e o condicional puder
dar-se o direito de acrescer.
17
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&rt. 182;3" º Se 10 herdeiro condicional na.O tiNe1· coerdeiros, ou se, tendo-os, não puder dar-se eTutr~ êles .o 1d-i.reito de. a_cFes.cer_,, será encarcregado da admimistração' o herdeiro, l~gítimo presumido., .safaro se o herdeirô condicional
tiv.er Jru;to motivo de oposi\,ão,
.
§ único. O ilierd~m condicional poderá tomar conta. da
, ..
herança, prestanil,o ,oarução .
· ,Ar,t . 1004.º As clispot1ições dos dois antigos !p'.Uecedentes
,,sãe ·aplicáveis à,s herán.ças deiixad·ais a0s miaseit..luos. · ·
Art. 1825.º Os administrnclores 1m.eueionados nas ,arligos
_prec edent~ , ,t erão os me.smos direitos é obrígaÇões .que os
curadores provisórios dos .b.en.s ,dmi ausentes. 1
Ar.t, 1826.7 ·o ,l~a do puro e s imples conféte • a Jega~ário direito ir"1,nsruissíve1, e.on~4o de de o <li~ em que
,
o testador ·.-se fina,r..
.A.rt.. 1827. 0 Quando o lega.de .ffu de , cousa_ ind eterminada, compreendida ~ntre outra-s da :rp.-esma espécie, per• tenefillá a escolha dela a qu.em dev;er pnestá-la,. devoo.clo
ser ess.a escolha 1>egula.da 1por um têrmo médio, ;pelo que
toca às qualidades da cousa.
".Art. 182.S-.º Se ,a escolha fôr atribuída ao l egatário .por
. di~osiçãu expressa do testador, escol herá o dito legatário,
entre as cousas da .mesma espécie, a que bem lhe prurecer,
e, se não .houver .cou a alguma da mesma espécie, tocará
· ao herdeiro ·escolher -essa co<\sa que há-de .prestar, ·e que
não será, nem da melhor, nem â a p_ior qual'iclade.
Art. 1829. º Se o l egado fô.r altarna. tivo, p,ertffilcerá ao
h.ercleiro a escolha, se e<>ta não fôr conferida e:x;pressamente
ao 1egatário.
Art. J830. 0 Se o herdeiro, ou ô legatário, ..não puder
.fazer a esGolha, nos casos em que lhes é atribuída, pafJSará
êste dll:eito aos seus herdeiros ; mas, feita ela, s.e:tá iJJrevogável. .
. ·
· .Art. 183J. 0 O legado ele alimentos abrange susteuto, vestuário, habita·ção, e, sendo o legatátio menor, educação.
§ l.º Esta obúga_ção .de sub íd i:u para educação dura
até que o alimen.taclo haja adquirido a perícia, ou a h abilitação regular, no ofício ou profissão que tiver adaptado,
Não tendo adaptado algum ofício· ou profissão., cessará esta
obr~gaçã-0.
~ 2. 0 À

dita obrigação é aplicáivel o que. fica d:i posto
110 artigo 181. 0
•
§ 3 .º A doutrina doo parágrnfos. ail.ta<iedeiltes .é ' J,plicável .ao r 1egado, deria
unicafu-ente 'para .clf,sr,e ng ?e
educação .

ªº

..

250
Ã:rt, 1832.º .S.en.do. legada .uma casai com tud© .o que se
achM .a entJro _dela, não se ·êrui:en.dará :que · são c.trunbém .leg adã.s 1is "dí:vidao .achvas, ainda que n>a · aasa se >encontirem as escrituras e OS ,documentos llespecti"l'OS a :bais dívidas.
·
.Art. 1833.º O legado de.'Jlsufruto, •sem de.terminação de
.t empo, entender~-se há que é feito pa11a .emqu an."1;o .d u:rar
a vida do l egatário.
·
,
.Art. 1334.. º Se D Jegatánio do <Usufruto, ·s em determi!Ilação de tempo, ffü· alguma .corporação perpétua, ê-l o há
por espaço de t r inta' anos e •não mais .
.Ani. 1835.0 O legado de'ixa:do a illll m en01~, para quando
chegar .à an~ io nidade, 11ão -poderá: aer por •ê1e exigi do mrtes
dêsse :tempo, .ai nda que eman.cip.a.do sej a.-. ·
1 .A11t . ili836}
O leg.ado .tm-ra .obras pias, ·sem oufra d.ecbi.ração, entender-se h á qu e é feri.to para obr as d-e ·bene:ficencia ie caridade.
•
_
.A.nt. 18.37. º D eq uí.voc.o do testador a respeito da p essoa
db legatário, ou da oon.sa J ega da, não anulrurá o legado,
.se puder .mostrar-se clar amente -qu a-1 ei:a a rinten.ção do tes-.
t ado'r.
Art . 1838. º O legatário requere:i:á .~o '.h..e1\<ileivo o :c:um11.rimant o il.o legado, se não se et.oh ar de pos e ela e.ousa
· ·
.
•
l egada.
§ l.º .Se os hercleiro.s se demora1•em em tomar .canta da
herança, poderão ser citados para que a aceitem ou .a ren-unci eii:J. .
§ 2 .0 Se os h erdeiros 1:en1.wciarem a he1:ança, ipoderão
os le'gatários r equerer que seja nomeadp curador à herança
jacen_ie, e a êste pedirão a entrega do legado .
•
. § 3. 0 Se o lega.do .recair, co:mo encargo, sôbl'e outl!o legado, deve .s.er pedido ao '1e~·atár1o dêste .
.
ÂTt . 183!:! .0 Se a herança -tiver sido toda distribuída
em legados, e o testador não h ouver nomeado testamenteiro, será havido por ·executor d.o testamento o legatário
mais beneficiado . Em >igualaade .ele circunstâncias, será o
qu.e fôa· designado -pelo-s l egatár:i.os, e, se não poderem
.acordar, Ol.l se houver entre os- l.egatários algum menor,
· ausente O'll ·inter dito, s erá o executor de5ignado j udicialmente.
. A'lt. !l84f.l.• O legatário t em · ·d'.íreito, rdesde a .mor te do
. <testador, aos !f:rutos 0<1 -:r endi:i:rnentos <ila reousa legada, excepto se êste houver 011clenado o coniránio .
_ _,
Art. l &H.P Se o testador lega'!' qualq-iier prestação periódica, correrá o prim.eiro período desde a morte dêl e,
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e terá o legatário direito à dita prestação, apenas recomece
. novo período, ainda que faléça antes do têrmo dêle.
§ único. O legado não será, porém, exigível, senão no
fim de cada período, excepto sendo a título de alimentos
nos termos do artigo 184. º
'
Art. 1842.º As despesa:; que se fizerem com a enirega
da cousa legada ficarão a cargo da herança, se o testador
não dispuseÍ' o contnirio.
' Art. 1843. 0 A cousa legada deve ser entrngue com os
seus acessórios, no lugar onde, e no estado em que estiver,
ao tempo da morte lo testador.
§ único. Se o legado consistir _em dinheiro, em JOlas ou
em outros valores, representados por títulos, qualquer que
seja a espécie dêstes, s~rá entregue no lugar onde se abrir
a herança, salvo havendo disposição do testador ou convenção das partes em contrário.
Art. 1844.º Se aquele que legar alguma propriedade lhe
aj untar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas,
não farão parte do legado sem nova declaração .do testador.
§ único. Isto não se entenderá, porém, a respeito das
bemfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no
próprio prédio .l egado.
Art. 184f>..º Se a cousa legada se achar onerada com
algum fôro, quinhão, servidão ou qualquer outro encargo
que lhe eja inerente, passará com o mesmo encargo ao
legatário.
§ único. Se, porém, a cousa estiver obrigada por foros,
quinhões, ou outros ónus atr asados, serão estes pagos por
conta da herança.
Art . 1846. 0 Os imóveis que os herdeiros houverem do
testador ficarão, nos termos do artigo 906.•; n.º 8. 0 , hipotecàriamente obrigados ·ao pagàmento dos legados.
§ único. Se, porém, algum dos herdeiros fôr especialmente obrigado a êsse pagamento, só _poderá o legatário
exercer o seu direito hipotecário sôbre os imóveis que couberem em partilha ao dito herdeiro.
Art . 1847. 0 Se o testador legar cousa dalgum dos coerdeiros, serão os outros obrigados a indemnizá-lo proporcionalmente, se o testador outra cousa não dispuser.
Art . 1848. 0 Se a herança ou legado fôr deixado sob
a condição de que o herdeiro ou lega.tário não dê ou nã,o
faça tal cousa, poderã'.o ser obi:igados os ditos herdeiro ou
legatário, a requerimento dos interessados, a prestar caução
de que assim o cumprirão, salvo o que fica disposto no artigo 1808. 0
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Art. 1S49.º Se o legado fôr deixado condicionalmente,
ou só para ter efeito passado certo tempo, poderá o legatário exigir que aquele que deve prestar êsse legado dê
caução para segurança dêste.
Art . 1850.º Se o te tamento fôr declarado nulo depois
do pagamento do legado, tendo êsse pagamen.to sido feito
em boa :fé, ficará quite o herdeiro nomeado para com o verdadeiro herdeiro, entregando o resto da herança, salvo o
direito dêste contra o legatário.
§ único. A mesma disposição é aplicável aos legados- com
encargos.
Art. 1851. º. Se o legatário com encargo não receber, por
culpa sua, todo o legado, será o encargo reduzido proporcionalmente, e, ·se a cousa legada fôr evicta, poderá o legatário repetir o que houver pago.
Art. 1852.º Se algum dos coerdeiros instituídos falecer
primeiro que o testador, repudiar a herança, ou ise tornar
incapaz de a receber, acrescerá a sua parte aos outros coerdeiros, salvo se o testador · houver disposto outra cousa.
Art. 1853 .º O direito de acrescer também competirá aos
herdeiros, se os legatários não qujserem ou não puderem
receber o respectivo legado.
Art. 1854. 0 Entre legatários não haverá direito de acrescer; mas, se a cousa legada fôr indivisível, ou não puder
dividir-se sem deterioração, terá o colegatário opção, ou
para conservar o todo, repondo aos herdeiros o valor da
parte caduca, ou para haver dêles o valor do que direitamente lhe pertencer entregando-lhes a cousa legada .
§ único. Se, porém, sendo o legado onerado com algum
encargo, êste caducar, lucrará o legatário o proveito que
daí lhe resultar, se o testador não tiver ordenado o contrário .
· Art. 1855 .0 O herdeiros que houverem o acrescido sucederão em todos os direitos e obrigações que caberiam àquele
que não quis ou não pôde receber a deixa, se a houvera aceitado.
Art. 1856. 0 O herdeiros, a quem a dita porção acrescer,
poderão repudiá-la, se ela tiver encargos especiais, impos-·
tos pelo testador; mas; neste caso, a dita porç-ão reverterá
para a pessoa ou pessoas a favor çl e ·quem ês e encargos
houverem sido constituídos.
Art. 1857.º Os legatários têm o direito de reivindicar
de qualquer terceiro a cousa legada, quer mobiliária, quer
imobiliária, contanto que seja certa e determinada.
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SFJCÇti..O V'

Das subst.il ulrões
\

Art-. 1858,º Pade a testador substitmii: l'lma oUJ mflis: pessoas. am heildeáro · ou. herdeiroSí institiurfdos\ ou aos• legatál'ios
para O C'aSO em que O!l herdeiras OUJ OS" 1egatárfos não possam
ou não queiram aceitar· a he.nmç!il, ou. o legado ; é o que se
chama- s;11bsJituiçãa vulgar ou di11ecta.
- ·
§. únioo. Esta substiti.ü'ção expira logo que o herdeiro
aceita a Ire.rança..
•
Arl. U\5!ll .º O testador .qu:e tiver :fillios ou outros des-cen:dentes debaixo do. pátrio poder, os quais: não liajam de
ficar por ·morte do testador soh1poder dcmhl'o• ascendente,
poderá. su~titu:im.llies os: líer:àeiros e os legatário!! ·que bem
lhe!palltecei:, par.a. m, caJSw em <:pw os ditos filhos ou ou.tros desceooentes faleçam, antes• que p~rlaçam catorze an<Js de•
· idade, sem distinção de' se:m ; é o que e cha:ma. substiil:u.ü.
çãv pupila.ir.
"
Art. 1860 ..º A subs.ti'b:i:ü.ção pup-ilar fioaní sem efeito logo
que o substituído per.faça a idade ni.encianaà:a no artigo
precedente, ou. faleçao deixan_fila descendentes- sucessíveis .
.Airt. 186!1." A di'Sflosiçã:o d:o antigo 1859-:0 é aplicá..vel,
sem distin:çã<> de idade, ao caso em que· o filhn ou o.l itro cfescendenoo· seja demenie, contam.to > que a dc.m:êmri:a tenha.
sido. juéfü.ci:3.'1mente• declaradru; é que s~ chama aub&ti.'tllição quási pupilar.
Âmb. -1862.." A s.ubst~tuLção mencionada no. art.igCI prece-.
den.rte fic-amá1 sem efeito se o demente recuperar o j;uizo .
.Airt-. 1863. 0 R.subs-timçã:o mencíonada nos artigog 1869.º'
e 1861. 0 só podt;l a branger os be.ns de que o substituto poderia disp©:r:; nãa se achand·o1impedida aà tempa da aua morte,
e que1 haja ad~ui:rido per via <ilo test-a.dmr.
:Art. 1864." Os cham:acl:os à substituiçãe reeebem a, he;.
rança ou o legado com os mesmos encargos, excepto no que
fôr puram.ente pessoal, com q_ue OS' recebecia.m os . l:iendeiros
OU· os· legat;OO-iDSó suba:tituÍdas,. salvo se- ou.tra cousw ti-veIJ sid0
de.claraoola.
.A,rb. 186&. 0 Quan:d:o os. c"oerd'eiroS' ou os legmtá:rias, por
partes iguais, forem substituídos re:ciprocam:ente, entende:c·Se< hâ que 0 fora.mi na: m-esmai proparçãm
§' únimí. S1e,. porém, ' os chamados à> ~®st.itu'iç:ão Íax:61ll!.
mais que os illsiri.trn'.dos, e nada se deirla.rnir, entender-se• há
que foram substituídos por .partes iguais. _
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Ai:t. 1866.º À di posição testamentária, pela qual algum
herdeiro ou legatário é encaITegado- de conservi'U' e transmitir pbr suà morte a um ter ceiro a herança ou o 1 g·a1de,
àiz-se sub titui:ção fid eioomi s~árra ou fidei.cdmisstt:
Arti. 1867. 0 São. proibidas p~na e futuro .a s b titu'rçõea
ndeicomis árias, excepto :
1. 0 Sendo feitas por pai ou mãe. nos bens disponíveis, em
proveito dos netos, nascidos ou por 'nascer;
2. 0 Sendo feitas em favor dos descendentes, em primeiro
grau, de irmãos elo testador.
Art. 1868. º O fideicomissário adquire direito à sucessão
desde o momento da morte do testador, ainda que não sobreviva ao -:fiduciário. Este . direito pàssa aos seu · herdeiro '·
Art. 1869 .º .A. nulidade da substitu1Çãó fideicomissária não
envolverá a müidade da instituição ou do legacTo ; apenas
se ha erái por iüfo escrita a chíu ula fidei.comis ária.
Art . 1870. 0 Nãb se rep utará :fideicomisso a disposição
pela qual algum te tador deixe- o wsufruto· cTe certa cousa
a uma• pessoa, e a propriedade a outra, contanto que o
usufru.t uário ou o proprietário não seja encarregado d'ec tranS"·mitir a o·u trem, por sua ~orte, o dit0 ustrfruto ou a dita
propáedade.
·
Ar t . 18'11.º erão havidas por fideicomisgárias e, como
tais, c!e:l'esas :
1. 0 A dis-posiçõe com pro'ibiçãó de alienaJ.' ;
2. º As disposições que chamarem um terceiro ao que restar · da herança ou do legado, por moTte db henfüiro ou
do legatário ;
· &.º As disposi·ções que imp usei'em ao herdeiro ou" ao legatário o encargo de prestar a mais de uma pessoa:, sucessiv.amente, ceTta r enda ou pensão.
Art . 1872.º .A. pro'ibição elo artigo pTecedente não abrange
as. prt!Stações de- qualquer quantia, impostas aos lierdeiros
-Oú aos legatários a favor dos indigentes, para dote de rapariga_s pobres, oi:;. a favor de qualqu'er estabeI'ecimento QU
fundação de mera u tilidade pública .
§ 1. º N este caso, porém, a encargo deverá ser consignado em certos e determ·inados prédios, e será sempre
lícito ao herdeiro, ou ao legatário o-neTado, converter a
prestação no pagamento do capital correspondente em <li"
- nhei:ro .
§ 2.0 Os herdeiros ou (}S legatários obrigados a tais encargos não :ficarão, tacfavia, suj"eitos a nenhuma ordem especial de suces ão, que não seja a ordenada na l ~i geral.
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Art. 1873.º Os herdeiros ou os legatários cuj as heranças ou cujos legados estiverem suj eitos a substituições fideicomissárias serão havidos por meros usufrutuários.
Art. 1874. 0 Os fideicomissos temporários de pretérito só
proquzirão o seu efeito no primeiro grau de substitui:ção,
achando-se abertos por morte do te tador, ao t~po da promulgação do presente Código .
SECÇÃO YI

Da deserllação
Art. 1875. Os herdeiros legihmário podem ser privado
pelo testador da sua legítima ou deserdados nos casos ~
que a lei expressamente o permite.
Art. 1876.º Pode ser deserdado por seus pais:
1. º O filho que contra a pessoa dêles cometer delito a que
caiba pena superior à de seis meses de prisão ;
2. 0 O filho que judicialmente acusar ou denunciar seus
pais por delito que não seja contra a pessoa dêle, ou contra
as dos seus cônjuges, ascendentes, descendentes ou irmãos;
3. 0 O filho que, sem justa causa, recusar a seus pais os
devidos alimentos.
Art. 1877. 0 Os de cendentes dos de erdado que sobreviverem ao te tador haverão a legítima de que seus ascendentes forem privados; mas não poderão estes gozar do
usufruto dela.
Art. 1878.0 Os pai podem ser deserdado pelo filho,
quando contra êste praticarem algum do facto mencionados no artigo 1876. º, aplicando aos pais o que ali se diz
acêrca dos filho ; e bem assim o pai, se· atentar contra a
vida da. mãe, ou e ta, se atentar contra a vida do pai, e não
se houverem reconciliado.
Art. 1879.º As <li posições do artigos 1876. 0 e 1878.º
ão ·aplicáveis tanto aos pais como aos outros n cendent ,
e tanto aos filho como aos seus descendentes.
Art. 1880.º A deserdação AÓ pode ordenar-se em testamento, e com expre sa declaração da causa.
Art . 1881. 0 Sendo contestada a exacticlão ela cau n da
deserdação, incumbe a prova dela ao interessados em que
essa deserdação se verifique .
Art. 1882. 0 A deserdação :feita sem causa expressa, ou
que se não prove, ou por causa ilegítima, :fará ca<li;car só
as disposições do te. ta.dor que prejudicarem a legítima do
deserdado.
0
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Art. 1883. º O que se aproveita dos bens . de que foi ex.cluído o deserdado é obrigado a prestar alimentos a êste,
se êle não tiver outros meios de subsistência, mas não além
dos rendimentos dos ditos bens, salvo se por outra causa
dever os ditos alimentos.
Art. 1884.º _A acção do deserdado para impugnar a deserdação prescreve dentro de dois anos, contado desde a
abertura do testamento.
SECÇÃO VU
Dos testame11111iros

Art. 1885. º O testador pode nomear uma ou mais. pessoas.
que fiquem encarregadas de fazer cumprir o seu testamimto
no todo ou em parte ; estas pes oa são denominad as te tamenteiros.
Art. 1886.º Só podffill ser testamenteiros os que podem
contrair obrigaÇões.
Art. 1887.0 A mulher casada não pode ser testamenteira'
sem au torização de seu marido, alvo achando-se judicialmente separ ada de pessoa e bens. Essa autorização podeser judicialmente suprida, sen do a m~lher casada com separaç,ão de ben .
Art. 1888. º Os ménores não emancipados não podem ser
testamenteiros, ainda que sejam para isso au torizados por
seus pais ou por seus tutores.
Art. 1889.º Os te tamentei.ros nomeado podem recu,sar
o encargo ; mas, se por causa da testamentaria lhes fôr deixado algum legado, não o poder-ão exigir.
Art. 1890. 0 O nomeado que pretender e.xcusar- e devefazê-lo nos três dias imediatos àquele em que tiver conhecin;iento do te tamento, perante a autoridade a quem o registo dêle competir, sob pena de perdas e @anos.
Art. 1891. 0 O nomeado que aceitar· o encargo não pode
demitir-se em motivo justificado, precedendo audiência
dos interessados e despacho do juiz re pectivo; aliá re ponderá por perdas e danos.
Art. 1892.º O encargo de testamenteiro é gratuito, salvo
,e alguma retribui:ção lhe foi as inada pelo testador.
Art. 1893. º No impedimento, ou por escusa do test amenteiro, incumbe aos herdeiros o cumprimento do testamento,
com as seguinte3 declarações:
}.• Se as porções hereditária forem de iguais, pertencerá o encargo ao mais avantajado;

•
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2.• Se fo:cem iguais, ses:á ·encal'l'egado da testamentaria o
·qµe fôr designado por nomeação dos intEwessados; e não se
acordando estes, ou sendo ailgum qos1herdeiros menor, infordite ou ausente, o r.espeotivo juiz nomeará, um de entre êles.
Art. 1894.º Os testamenteiros terã0 as- atribu'i'ções qu-e
o t tador l.oos confei.:ir, dentro elo limites ela l ei.
Art. 1895.0 Se o testadO'r deixar herdeiros legitimário&
não poderá autorizar o te tamenteiro para se apoderar da
herança, mas só ordep.ar que êsses ·h erdeiros não possam
tomar conta dela, a não ser por inventário, com citação
'
do testamenteiro .
.A:rt. J896 .0 Se o testador deixar b.erdeiros não legitimários, pod.e rá autorizar o te tamenteiro para que se apodere
da hro:ança, mas não dispensá-lo de inv6'lltário .
.A.irt. .1897. º Os h.erdei1'o mencionado no artigo precedente podem evitar a detenção pelo testame11teiro, entregando-lhe as somas necessárias para suprimento das despesas a seu cargo.
'
. • Art . 1898.º Se não houver na herança dinheiro bastante
para as c1e pesa a cargo do teiitamente:iTo, e não quiserem
ou não poderem os henleiros adiantar as amas nece sárias, será lícito ao di'o testamenteiro promóver a venda
eles móveis, e, não b.a tando estes-, a dalgum ou dalguns
imóveis, ma sempre com audiência dos herdeiros. .
§ único. Se., to davia, ~lgum doa h!li·cleiros :fôr _menor,
ausente ou interdito, a venda., tanto dos mó\ei como dos
imóveis, será feita em hasta pública.
Art. 1899. 0 Se o testador não especiticar os creveres do
testamente.ira, consistirão estes no eguinte:
l.º Em cuidar du entêrro e funeral do testador e em
pagar as de pe as e sufrágio respectivos·, conforme a disposição do mesmo testador ou, na falta desta, conforme- o
.
costume da te1Ta ;
2.º Em fazer registar no r egisto competente o testamento,
se o ti er E)m. seu poder, dentro de oito dias, contados degde
que. ·teve conhecimento da morte do testador';
3. 0 Em vigiar pela execu~ão das disposições teatamentái'ias e em sustentar, se fôr neces ária, a \alidade . d~las
em juízo e forn dêle;
·
4.0 Em fac·ultar aos interes&ados o exame elo testamento,
~e Q tiV'er em se-u poder, e em permitir que e. e:xtraiam as
cópias lega-is qu e forem exigidas.
Art. 1900.º Sendo os herdeiros maioTes, não procederá
o teatamenteiro a inveniário judicial, alvo e asffim o requerer: algum dos interessados .
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§ única. O testam.entell:o não toma.rá, pouém, CQ:llia dos
do testa dor, sem que osi fa ça. an1alà11 por um escrivão
ou tabelião com eitaç,ão dos i:nte11e a do .
A.rt. 1901.º H avendo herdeiros ou legatários menore'B,
iute:rditos ou. ausentes; filará. o te!diamenteii'O conheaillerrto
<la herança, ou do legado, ao respecti.vo ju.i0.
Alrt. 1902.º Se o testado.r houver en.carregad0 o testawenteiro de empregar o produto de certa parte da h erança
·em alguma fundação,. ou aplicação pia 1 ou ele' utilidade
pública, sená o testamenteim igualmen.te obriga.chi• a pro ee~
der ao inventário e à venda eles ditos bens em h asta pública,
com citação @os intereS6aàos, ou, de seus legítimos :i:epresentantes, e in.tervenção do Ministério P úblico .
A.rt. 1903.º Quando no te tamen to não houvex sido assinado p:cazo para o eu cumprimento, deve <Y testamentell:o
-cumpri-lo dentro de um. ano, contai:Jo ele de o dia em que
-tomar conta . do dito encargo, ou desde aquele em. que terminar o litígio que porvent\i.ra. e h~ja sus:oitado s9bre
a validade ou nulidade elo testamelito.
·
·
§ l.º O testamenteiro, todavia , consen-a sempre o direito
<le vigiar pela execução da disposições não cumpridas, e
de r equerer as provi rlên ci'as e®sen atór:ias que parecerem
nece sárias .
§ 2.º O te. tamenteiro pode, oub:ossim, no caso do ar tigo 1902.º, contiuua.i: n a execução elo tes~amento, pelo
tempo que fôr necessário p ara cum prir o legado ou lega-O.os, se o te tado.r assim o houver determinado.
§ 3.º Se o test a menteiro ·não executar, podendo, o seu
-encargo no tempo assi:nado, perderá a retribuiç'ão que lhe
tiver ido dei xada, e s~rá executado o testame:nfu par
aqueles a quem tocaria cumpri-lo, se testamerrteiro não
houvesse.
A.rt. 1904.º e mais de um testamenteiro tiver · aceit ado
-a testamentaria, e algum ou alguns, depois, se abs tiverem
de tomar parte na execução do test amento, valerá o que os
restai;ites fizerem; mas serão -t odos solidàriamente respon- •
sáv:ei pelo& beru ela herançai ele que tiverem ternado conta.
§ único. Se os testamenteiros: que tive:rem aceitado nã01
J>Uderem 'vir a acôrdo quanto ao· modo de eirecuiar o tesiamen..to , caduca.cá a testaime:n.tar:ia, passando a oo:ecui;;ão
do testamento a quem. competiria, se os-te tamente:iras faltassem.
.
lu: . 1905."' Os testamenteiros são obrigados· a dar conta
da sua gerência aos herdeiros ou ao legítimos represen..
iantes dêstes..
ÔEIDS
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§ único. No caso do artigo 1902.º, as contas serão dadas
à competente autoridade administrativa .
Art. 1906. º · O encargo do testamenteiro não se transmite a herdeiros, nem pode ser delegado.
.
Art. 1907.º Se o testador houver legado aos testamenteiros conjuntos alguma retribui:ção, a parte do que se
escusar, ou não pud.er aceitar o encargo, acrescerá à dos
outros.
Art. 1908. º As despesas feitas pelo testamenteiro, no
cumprimento do seu encargo, serão abonadas pela massa
d~ heran ça.
§ único . As despesas ' miúdas, de que n~o .é costume exigir-se recibo, serão abonadas pela declaração jurada çlo
dito testamenteiro.
Art. 1909 .º O testamenteiro que se houver com dolo ou
má fé no cumprimento do seu encargo será responsável
por perdas e danos, e poderá er judicialmente removido
a requerimento dos interessados.
SECÇÃO YIU

Da íorma do s tes lamenlos
SUB-SECÇÃO 1

Disposições preliminares

Art. 1910.º O testamento, quanto à sua forma, pode ser :
1.º Público;
2. º Cerrado.;
3. 0 Militar;
4. 0 Marítimo;
5. º Externo, ou feito em país estrangeiro.
SUB-SECÇÃO H

Do testamento público

Art. 1911.º O testamento chama-se público quando é escrito por tabelião no seu livro de notas .
Art. 1912. º O testador que qui er fazer testamento por
esta form a declarará a sua última vontade perante qualquer tabelião e cinco testemunhas idóneas.
Art. 1913.º Tanto o tabelião como as t estemunhas devem conhecer o testador , ou certificar-se, por algum modo,
da sua identidade e de que o me mo testador estava em seu
p~rfeito juízo e livre de todâ e qualquer coacção.
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Art. 1914.º Á disposição será datada com a indicação
do lugar, dia, . mês e ano escrita e lida em voz alta, na
J>resença das mesmas testemunhas, pelo tabelião ou pelo
testador, se o quiser, e assinada por todos.
Art. 1915.º Se alg uma das testemunhas não souber es'crever, fará o seu sinal ; mas é indispensável que três testemunhas assinem com o seu nome por extenso .
Art. 1916. 0 Se o tE:stador não souber, ou não puder \screver, o tabelião assim o declarará., devendo neste caso
assistir :;· disposição seis testemunhas, qualquer das quais
assinará a rôgo do mesmo testador.
Art. 1917. 0 Quem fôr inteiramente surdo, ma souber
1er, deverá ler o seu testamento, e, se não souber ler, desig~
nará a pe oa que o há-de ler em seu lugar, empre na presen ~,a das testemunhas . .
Art. 1918.0 Todas estas formalidades erão praticadas em
:acto contínuo e o tabelião portará por fé como todas foram cumpri.das.
Art. 1919.º Faltando algumas das sobreditas formalidades, ficará o testamento sem efeito, mas será o tabelião
Tesponsável ..por perdas e danos e perderá o seu ofício.
SUB- SECÇÃO IH

Do testamento cerrado

Art. 1920.º O testamento cerrado pode ser etcrito e assinado pelo testador, ou por outra pessoa, a seu rôgo, ou ser
-escrito por outra pessoa, a rôgo po testador, e por êste assinado.
§ único. A pessoa que assinar o testamento deve rubri~
·car todas as fôlhas dêle. O testador só pode deixar de assinar o testamento, não sabendo, ou não podendo fazê-lo,
o que no mesmo testamento será declarado.
Ârt. 1921.º O testador apresentará a qualquer tabelião
-a sobredita exposição, perante cinco testemunhas, declarando como ela é a sua última vontade.
Art. 1922.º Em seguida, e sempre na presença das so<breditas testemunhas, o tabelião, vendo o testamento, sem
-0 ler, laVTará um auto de aprovação, que principiará logo
-em seguida à assinatura do mesmo testamento e será continuado sem interrupção na lllesma página e nas seguin-tes. Nesse auto declarará o tabelião:
1. 0 Se o testamento é escrito e assinado pelo testador;
2. 0 O número de páginas que contém;
3. Se está rubricado por quem o assinou;
0

2'.iO
4, 0 • .Se ,tem eu :ro.àP algwn boh:ão, · 1en.trewillia, ,emenda
ou ,nota mm:gina1';
.
.
5 .º .Qiie o testa•do,r fo.i reco..11'.b..e cido .e que .fu;i ;v-eri:ficada
a sua identidade .;
ê.º ,Que,,a test~d01· . estava ·em ·:Slm perfeito jruízo e livre
de :teda e qualquer cbaeção ;
:
.
·
7. º Fin.áli;nente, gue ·pelo mesma ,te'stado.r Jhe f.oi u:pre.-sfln,tado o seu testam~to , -p elo mod,o que fica tn:dlena.Llo na

l ei.
·§· 1. º ,O ;lililfo ser á li<lo, datado e assinaido n a "~11Ío1·midade do que fica 'disposilio 1ia .slkb-s1mção precedeirte.
·
§ 2. 0 Em s eguida, e ainda na plles.enqa das. cmes~as tes·tlrn:ím,1h.as, •O· tabe.lião Go&erá ie laicrar-'.i 'o testamento, la r anflo
na face. eJ1:terior ,da füfüa que s.ervi-r de iuvalucro uma nota
que declar e a pessoa a quem petten G.e o teBtamento ali co:nteúdo. O ilestadol· pode -pJ·escindll: destas formalidaes ex- - :t.enruis, mas, em t al caso, .far -se há men ção ruo auto de .aprovação de que. elas se omitiram por vontade ~fa testador .
.A11t. J923.º Os que não sabem ou :nü'io pedem ler ão
inábe-:W para dispor em testamento oonado.
Art. 1924.º O .surdo-mudo pode .fazer ·t0l)tamento cm·. r ado, contanto que êste sej a todo escrito, assinado, datado de sua· mão, e que, ao apresentá-lo ao tabelião, perante cinco testemunhas, ·o testador escreva na presença
de todos, sôbre a :face externa do testamento, que aquela
• é a sm1 tl.ltima vontade e qt1e -vaí por êle eseáta e assi.u a.Ja.
§ linieo. O tabelião peclaTa:rá, . no auto de aprovação,
como o testa dor assim o escreveu, ·e se observará .o mais
, ~'ll!e fica 'disposto no aa·ti.go _1922.º
,
Âl't . 192f;i-. 0 O t estamento cerra.do a que.faltar alguma
das sobTediias formalidades ::ficaTá sem efeito e -será o ta.helião responsável , nos termos do artigo 1919.º
Art. 1926.º Aprovad.o _e encerrado o -testamento, será en:tregue ao testaa_o'l', e lançará 0 tabeLiãe ncrta mo •Sffil liv.ro
do lugar, dia, mês e·ano em que o testameuto foi aprova do
.e entregue.
Art. 1927.º O testador pode conservai: e testamen.'to 'Ila
~ua mão, cometer a guarda dêle a pessoa da su a oonfian ç.a ,
•ou d-epositá-lo no • amq<tJ.ivo testamen tário de qualqu-er clis- tri~ ª'dmill'istr~:ti •o.
.
Art. 1928 .º Pai·a o fim menciomado E.o ar tiig·o p1'ec.edeirte
bavam na ·sqcretal'Ía de. cada govêrn0 ci:v-il "UllJ1 corre forte
com duas chaves, '.l'l!llilª das •qmi.is esi;ará na m ão do governador civil, -O•trbra na mão ·do sec1>etállio geral.
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Ar,t . J 92~. º O testador que quiser. ·depositar o seu '-.testamento no, ai;qu.ivo testamentárig apre entar-se há com
êle JHll'aD.te o governador civil., e êste fará lavrar mim Ji vro de r egisto, or denado para tal efeito, um têrmo de entrnga .e· dm:iósi to, ,que será assinado pelo ~overn;a do.r civil,
pelo s.eu .secretário geral ·e pelo t estadoT.. ·
§ úni,co. A apn~-sentação_ e .depó&.iro podem s.er feitos por
procura,dor ; .ni:l .te ca o a p1:ocm·a; ão fica.r,á unida M> testamento.
'
A,ct . .1930, º O testapor pode x!rtirar, q1i.ando lhe aprouver, o seu t tam$1tO, mas a res-htui:ção far-se há com .as
mesmas alenida,de com q1~ -ó .:foibo 'O tl epó ito .
Art. 1~3l." .A p1:00lll!açã@;1p;i.a;a a e:tfrae~ão do testamento ·
se.rã íe.ita por ta\;le.l.iã.o !l a sinada por quatro testemunhas,
_ficando· regi tad~ no competente liv.ro..
.- '
Art. ~932. º O te&taJX1énto cerrado e1·á aberto ou publi~arlo ,pel.a forma s~uinte ..
·
Art . 1933. Verificada a lllõrte do testador, ou no caso
do' ar.tigo 66. º, se o te i:allle11to cena do exititir em poder
_dalgum particular, ou ap,arecer no -espólio d~ iiúado., será
l ev.ado ao adminis,txadoJ' qd ool1Cellw, o qual, na presen~a
do a;prnsentante .e .de duas testemunhas, :fará la;vraT o a'lito
d.e abertura ou publicaç.ão, onde se decl arará ' O estado em
que o testamento é apresenta.do, e se está, ou não, nos
termos indicado n.o ence-i:ramento.
· § único . Quando, por qualquer circ{mstância, nã;o fôr
. poss.ível reç.oner pi'ontamente· a9 aclrúinistraêlor do concelho, poderá o testamento er levado ao regeâ.or da paróquia , o qual, para o efeito dêste artigo, fará a-s vezes .do
administrador do concelho.
A.rt . 1934. 0 O auto mencionado no artigo p1•ecedente será
lançado em livro .lllllllerado, rubl'icado e encerrado pelo
governador civil.
§ único. Quando ,a abertul'a fôr feita pelo râgedor da
pai'i}quia, lavrar-se há Çste auto na fôl)rn e:xteúor do testamento, ou; não havendo espaço .nesta, em. iôlha conjunta;, e será remetido o dito testam-ento com o .auto, de&tro .das vinte e quatro horas seguintes, ao ad.ministcador
dô concelho, para ser 1-ançado no livro .com_petente, e para
os demais efeit6s de que trata o a1ltigo 1935. 0
Art. 1935.º Lançado no livro o aul'o ·de aber:tnra ou publicação, fará o administJ.:<tdtir.regiBtar o tesfamento no livro
comp etente, e devolvê-lo b:i aos interessados coro a r;1.-0t-a,
ru.bcicada pelo me;mo administ.i:ader, de como foi abert<>
e rf.g ~ tudo, e se apa.rece'U o;u não cousa que dú:vida fi27es'e .
0

•
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§ único. Se não houver mais interes ados que reclamem
<> testamento, será êste arquivado na administração do con-0elho com a devida segurança e sob responsabilidade do
admin.istrador. · '
Art. 1936.º Se o testamento tiver sido depositado no arquivo do govêrno civil, aí, verificada a morte do ·testador,
será aberto na presença elo governador civil, de quem
requerer a abertura, e de mais duas testemunhas, e se
observará o mais que a tal r e. peito fica disposto.
Art. 1937.0 Toda a pessoa que tiver em seu poder testamento cerrado , e, no caso do artigo 66.º, não o apresentar, ou, no caso do falecimento do testador, não o apre entar, dentro de três dias, contados desde o conhecimento do
mesmo ;falecimento, será responsável por perdas e danos.
' Se a não apresentação provier de dolo, perderá, além disso, qualquer direito à herança dei testador, que porventura
tivesse, afora ficar suj eito à punição em que, nos termos
da lei penal, tiver incorrido.
Art. 1938. 0 As mesmas perdas e danos, perda de herànça
e imposição de penas ficará sujeito quem subtrair dolosamente o testamento do espólio do testador, ou do poder
de qualquer pessoa, na mão da qual esteja depositado.
Art. 1939.o. Se o testamento se achar aberto, quer seja
no espólio do testador, quer seja em poder de terceiro,
~as sem nenhum outro viciamento, não será anulado por
I SSO.

§ único. Neste caso será apresentado como estiver, na
ádmini tração do resper tivo concelho, onde s~ lavrará auto
disso mesmo e se observará o mais que fica disposto nos
artigos 1933.0 , 1934. 0 e 1935.0
Art. 1940.º Se o testamento aparecer aberto e viciado,
ou dilacerado, far-se hão as seguintes distinções : se o testamento. se achar cancelado e obliterado, ou dilacerado,
quer seja no espólio <lo testador, quer seja em poder de
outrem, de modo que se não po&.Sa ler a primitiva disposição, ha">er-se há por não escrito ; mas, provando-se que
o viciamento fôra operado por qualquer pessoa que não
fôsse o testador, será aplicado à tal ºpessoa o que fi.ca disposto no artigo 1937. 0 para os que dolosamente ocultam
ou subtraem testamento .
Art. 1941. 0 O viciamento presumir-se há feito pela pes-·
soa a cuja guarda o testamento estiver cdnfiado, emquanto
o contrário se não prova'r'.
Art. 1942.0 Se<> testamento se achar só alterado, ou emen-<lado em parte por letra do testador, com ressalva e assina-

273
tura, não erá anulado por isso, e Y.a lerão a ditas emendas
como se fôs em parte dêle.
· Art. 1943.º Se o testamento e acha r rlilacerado, ou feito
em pedaços, no espólio do testador, haver- e h á por não escrito, ainda que poo aro reünü·-se o fragmentos e l er-se
a disposição, excepto provando- e plenamente que o facto
acontecera clepoi da morte do testador, ou por êle pra ..
ticaclo em estado ele demência.

SUL! - SECÇ:Í O IV

Do testamento militar

..:\.rt. 1944. º Testamento militar é o que podem fazer os
rnilitare e o empr.egados civi do exército em campanha
fora do reino, ou ainda dentro do reino, e tando cercados
em praça fechada, ou re idindo em terra cujas comunica ções
com outras estej am cortadas, se n es a praça ou terra não
houver tabelião.
Art. 1945 .0 O militar, ou o empregado civil do exército ,
-que quiser _fazer testamento, declarará a sua última vont3<,de na presença de três t~temunha s idóneas· e do auditor
da divi ão respectiva, ou, na falta dêste, na dalgum oficial
de patente. O auditor ou oficial, que suprir a sua falta,
escreverá a dispo ição testamentária.
,,
§ 1. 0 Se o tei>tador e 'S char ferido ·ou doente, a falta
de auditor ou de oficial poderá ser suprida pelo capelão,
ou pelo facultativo do hospital onde estiver o doente ou
ferido . .
§ 2 .º A disposição será lida, datada e assinada, conforme
fica disposto nos artigos 1914.º e 1915. 0
§ 3. 0 .Este testamento será remetido, com a possível bre;idade, ao quartel' general, e dali ao MinistéJ:io da Guerra,
que o fará depositar no arquivo t estamentário do distrito
administrativo, onde o dito testamento há-de ter efeito.
§ 4.º Falecendo o testador, fará o Govêrno noticiar a s'u a
morte no periódico,oficial, designando o arquivo onde o testamento se acha depositado.
§ 5. Este te tamente ficará se1n efeito passado um mês
depois do regre so do te tador ao reino, ou de ter cessado
o cêrco, ou a incomunicabilidade ela terra ond e o mesmo
testamento foi :feito.
A.rt. 1946.º Se o militar ou o empregado civil souber es. cre>er, poderá fazer te tamente por seu próprio punho, con1s
0
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tanfo que o date e assine por exte1130, e o àprésente, aberto
ou cerrado, na presença de duas testemunhais; .ao auditor, ou
ao oficial de patente que para ê se fim o substituir .
, § l.º O auditor ou o oficial, a quem o dito testamento fôr
apresentado, escre:verá, em qualquer parte d,ê le, uma .nota
.do lugar, dia, mês e ano em que fo i apresentado .; est.a nota
será assinada por êle e pelas obreditas t estemunhas, e dar-se h á ao testamento a direcção indicada no '§ 3. 0 do artigo
antecedente.
§ 2.º Se o testador ' estiver doente ou · f erido, poderá
o capelão ou o facultativo fazer as vezes do auditor ou elo
oficial.
3. 0 É aplicável a esta e pécie de testamento o que fica
disposto nos §§ 4. 0 e 5.º do artigo antecedent e.
.
Art . 1947. 0 O testamento milita r , a queíaltar alguma das
formalid adé ordenadas nos artigos 1945.º, §§ 1. 0 e· 2.º, e
1946.º, §§ 1. 0 e 2. 0 , não produzirá efeito algum .
SUB- S ECÇÃO V

Do testamen to marítima

Art. l948. º ·Testamento marítirao é o .que é feito no alto
mar, a bol'<io dos navios elo E :tado, por militares ou empregado civi em serviço público.
·
.
Art . .1 949.º A disposição ser á escrita pelo escrivão da embarcação, ou por quem suas veze fizer, na presença ele três
t estemunhas idón-ei'.S e do com:;m<lante, e será lida, da.tada
e a sinada como fica dito no artig'() 1914.º
Art. 1950.º Se o comandante ou o e crivão quiser fazer
testamento, tomarão o seu lugar os que devem ubstituí-los .
.Art. 1951.º Se o militar ou o empregado civiI s·ouber escrever, poderá fazer testamento por seu .próprio punho, contanto q·ne o date e -a sin-e por etlenso, e o apresente, aberto
ou cerrado, na presença de duas · te~temunhas e do ·comandante da embarcaç~ o , ao escrivão desta, ou .a quem suas .
vezes fizer.
· § único. O escrivão da embarcação escreverá em qualquer
parte do mesmo te: tameiito uma nota do lugar, dia, mês
e ano em q11e foi aprese1ntádo, e esta nota será 3.ll inada por
êle e pelas t estemunhas, e rubricada pelo comandante.
. Art. 1952.º O testamento marítimo deverá ser feito em
duplicado, guardado entre o- pnpéis .de bordo, e mencionado no diáTio da embarcação.

Art. 1~58 . • & o navio entrar em algum pôrto estrangeiro
oude haj a cônsul ou vice-cônsul português, fará o comanda'ntie . da. emb)l.rcação depositar em poder do cl.ito cônsul,
ou vice-pân ul, 1:tllÍ dos exemplares do testamento, fecha do
e selado, com '·lima cópia. da nota que deve ter ido lançada
no diário ela embarcação.
Art. 1954.• Aportan40 a embarcação a territóÍ·io poTtugues, ser á o ~u tro exemplar, ou m.nbo , se uenhi:1m dêles
fôr deixado em 011fa·a pa-rte, entregue à autoridade marítima do lugar, · n-a .fOTma dedarada n.o alttigo · antecedente .
Art. 1955 .º Em qualquer dos casps mencionados nos dois
.artigos preced entes, o comandante elo na-vio haverá r ecibo
.da entrega, e o mencionará por cota no competente lugar
do diár:i.o da ·€:mbarcação .
Art. 1956 .0 Os ditos cônsules, vice-cônsules ou autoridades marítimas farão, logo que rewbam os exemplares acima
mencionados, um têrmo de entrega, e, com a po ível brevidadEI, o r emeterão com os mesmos exemplares ao MinistéTio
·da Marinha .
Art. 1957.0 Por êste Ministério será o testamento mau-O.ado depositar na forma ordenada ;na.. última parte do § 3. 0
<lo artigo 1945. •
·
Art. 1958. 0 O testamento marítimo só produzirá efeito,
falecendo o testador no mar, ou dentro de um mês, contado desde o desembarque elo dito testador em tenitório
port uguês .
Art. 1959.º Se o t estador :falecer no mar, obser-rnr-se há
o que fica cli posto no § 4.º do. artigo 1945. 0
A:rt. 1000 .º O testamento marítimo, a que faltar alguma
da'S sol1midades req'l!.-eridas nos artigo 194-9.º, 195Q.• e
Hol.°, 11ão produzirá efeito algum.
SUB-SECÇÃO VI

. Do testamento externo ou feito em pais estrangeiro

.A rt. 1961 .° Os te tamentos feitos por portugue es em
país estrangeiro pmduzirão o seu s efeito legais no reinei,
sendo formulados autênticamente, em conformidade da lei
do pais onde forem celebrados .
Art. 1002.º Os cônsules 'OU vice-cônsti1e portugueses poderão servir de t abeliães na c&lebraç-ão e aprovação do testamentos dos súbditos -portugueses, contanto que se conformem com a -lei portuguesa, excepto no que diz r espeito à
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nacionalidade das testemunhas, que poderão, neste caso, ser
estrangeiras.
Art. 196;Y.' Os cônsules ou vice-cônsules, logo que hajam
formul ado algum testamento em nota pública, transmitirão uma cópia ao Ministério elos Negócio E trangeiros, que
dará a esta a -direcção indicada no § 3.0 elo artigo 1945 .0
Art. 1964 .º Se o testamento fôr cerrado, o cônsul ou vice-cônsul que o houver aprovado lançará por Cópia na res-.
pectiva nota o têrmo de aprovação, e assim o participará
ao Govêrno, pelo. Ministério dos N·egócios, Estrangeiros.
§ único. Se o testamento fôr dado a guardar ao cônsul ou
vice-cônsul, o depositário fará menção desta circunstância
e passará recibo da entrega.
Art. 1965.º O testamento feito por súbdito não portuguê
fora ele Portugal produzirá neste reino os seus efeitos legais, ainda com relação aos bens nele existentes, o~ er
vanclo-se no testamento as di posições da l egishtção do país
·
onde fôr feito .
SUB-SECÇ'ÃO VII

Disposições comuft,s às diversas formas de testamento

Art . 1966.º Não podem ser testemuhas em testamento :
1. º Os estrangeiros ;
2. º As mulheres;
l
3.º Os que não estiverem eru seu Jmzo;
4 .0 Os menores não emancipado ; .
5. º Os surdos, os mudos; os cegos, e os que p.ão entenderem a língua em que fôr escrito o testamento, sendo
público, ou o auto ele aprovação, sendo o testamento cerra~;
.
6.º Os filho e os amanuenses do tabelião. que escrever
ou ;iprovar o testamento;.
7. 0 Os declarados por sentença incapazes· de serem testemunhas instrumentárias .
§ ünico . A idade legal para ser te temunha em testa~
mento, ou em a.provação dêle, cumpie tê-la na conjuntura
em que é feito o dito t estamento ou ::tprov·ação .
Art. 1967. 0 À acç5o de nulidade de testamento, por defeito ele :fórmulas, ou de solenidades externas, prescre>e
por três anos, contados desde que o te tamento tenha sido
registado, nos termos elo artigo 1935 .º, ou começado a executar, se não estiver sujeito a registo.
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CAPITULO III
Da sucessão legitima
'ECÇ.:\.O I

Oi s11osirões rrerais ·
Art . ·1968.º e qualquer pe soa . e finar, sem di por de
eus bens, ou e di puser ó em parte, ou e, havendo disposto, o te tamento :fôr anulado, ou caducar, os seus herdeiros legítimo h averão os ditos bens, ou a par:te dêles de
que o testador não dispuser.
Art. 1969. º A ucessão legíti;na defere- e na ordem seg uinte:
1. 0 A.os descendentes; ·
2.º. Ao a cendente , s(llvo no caso do artigo 1236.º;
3.º Aos irmão e seus de cendentes;
4. 0 Ao cônjuge sobrevivo ;
5. 0 Aos han ver ais não compreendidos no n . 0 3. º, até
o décimo grau ;
6. 0 A Fazend a Nacional.
Art. 1970.º O· parente mais próximo em grau e:s:chürá
o mais remoto, salvo o direito de representação, no · casos
em que ê te vigóra .
Art . 1971.º Os parentes qu e se ach arem no me mo grau
herdarão por cabeça ou em partes iguai .
Art. 1972.. 0 Se os parentes mai pró:s:imo repudiarem
a herança, ou forem insucessívei , passará a dita hera nça
aos parentes do grau subseqüente ; mas, se tam somente
algum dos coerdeiros repudiar a sua p arte, e ta acrescerá
à. dos outros coerdeiros. ·
Art. 1973.º Cada geração forma um grau, e a série elos
graus · constitui o que se chama linha de parentesco .
.A.rt. 197-i. 0 A linha diz-se recta, ou transversal; a recta
é constituída pela série dos graus entre pessoas que descendem umas das outras; a transver sal é constituída pela
série dos graus entre pessoas que não descendem umas
das outras, bem qu e procedam dum progenitor ou tronco
comum.
Art. 1975.º A linha recta é ou descendente ou ascendente ; descendente, quando se considera como partindo
do progenitor para. o que dêle procede; ascendente, quando
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se consider a como partindo do _qu e procede para o progenitor.
.
,Art.. 1976.º N a linha recta, os graus contam-se pelo núm ero de ger ações, excluindo o progenitor. ·
Art. 1977. 0 N á linha transversal os graus contam-se pelo
númer o de gerações, subindo por uma das linhas ao tronco,
e desceJ?-do pela outra, mas sem .contar o progenitor.
Art . 1978 .º As pessoas incapazes de adquirir por testam ento' também não podem a dquirir por sucesSão legítima.
Art . 1979. 0 A incapacidade do h erdeiro termina nele. Os
seus filho e desce.llldentes, h avendo-os, sucedem como sucederiam, e o _mcapaz hom·esse fal ecido, e não tivesse
havido tal incapacidade.
SECÇÃO II

Do direito de reprcscll lação
Art. IQ80 .º Dá-se o direito de representação, quando a
lei chama certos parentes duma pessoa falecida a suceder
am todos os direi tos em que essa pessoa s u ce ~ eri a, se viva
fôsse.
Ar t . 1981. 0 O direito de r epresent ação dá-se semp;re na
linha recta de cendente, ma n unca na ascendente.
Art. 1982. º Na Iinha tr ansversal só se dá o direito de
r epresentação em favor d'os fil hos de irmãos do :falecido",
quando concorrerem com algum irmão do dito 'fal ecido .
Art. 1983.º Os repr esentant es. só podem h erdar, como
tais, o que herdaria o r epr esentado e vivesse.
Art . 1984.0 Sendo vários os representantes da mesma
pessoa, repartirão entre si , com igualdade, o que teria de
caber ao representado se fôsse vivo .
S'ECÇÃO III

Da succs.são

d o~

úesrendent es

SU8-SECÇÃO C

Da

Sii~ e ssã.o

dos

de~enden t e s-

legit:imes

Art. 1985·.° Os fil hos l egítimos. e seus descendentes. sucedem aos pais e demais ascenile:!iLte , sem distinção ?e se.so
nem de idade, pôsto que procedam de casamoo.to diversos.
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Art. 1986. 0 Se os descendentes se acharem .todos no primeiro g r au, sucederão por cabeça, dividindo-se a herança
em tantas partes, quantos forem os herdeiros .
Art. 1987. 0 Se concorrerem todos ou parte dêles representativamente, sucedérão -por estirpes, ou formando ramos
pelos quais será distrib1iída a herança e subdividida nos
ramos em que houver inai de um herdeiro,, ob ervando-se
sempre a mesma regra de igualdade.
·
Art. 1988. 0 São compreendidos entre os filhos l egítimos
os legitimados por subseqüente matrimónio, conforme o que
fica disposto no artigo 119.º
S (T il-SECÇÃO II

Da suc essão dos filhos ilegítimos

Art. 1989.º Para os filhos ilegítimos sucederem ab intestato a seus pais devem sei' perfilhados ou reconhecidos legalmente. •
Art. 1 990 .0 Se o filho ilegítimo, perfilhado ou reconhecido não concorrer com posteridade legítima, herdará todos
. os .bens de seus pais.
·
Art. 1991.º Se o filho ilegítimo conconer à heran ç~ com
filho ou filh os legítimos, h erdará na proporção e nos termos
declarados no artigo 1785.0
Art. 1992.º Se, por serem muitos os filhos ilegítimos, . não
chegar a têrça para o complemento das porções assinadas
no § 2. 0 do artigo 1785.º, nem por isso terão direito a mais
cousa alguma, e será a têrça rateada entre êles.
SECÇÃ O IY

Da sncrssão dos ascendentes
UE- SECÇÃO I

Da suc essão dos pais leg ítimos

.Arl. 1993. 0 Se o filho legítimo falece:r em descendentes,
suceder-lhe hão seu pai e sua mãe. pou: partes iguais, ou na
totaliqade da herança, se eristir só algum dêles.
§ único. Exceptua-se ela disposição dêste artigo o que
fica disposto no artigo 1236. º
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SUB-SECÇÃO Il

Da sucessão dos pais ilegítimos

Art. 1994.º Se o fil~o ilegítimo fa lecer em pos~erid ade,
e sem consorte sobrevivo, devolver- e há a herança por inteiro aos pais que o houverem reconhecido.
Art. 1995. 0 Se, p-0rém, ao filho ilegítimo falecido em
posteridade sobreviver con. o!·te, haverá ê te, emqua.i1to
vivo fôr, o u ufruto de metade da herapça.
SUB-SECÇÃO JU

Da sucessão do s as cenden tes de segun do grau
·
e seguintés
·

Art. 1996. 0 Na fa lta de ,pai , será a herança do falecido conferida aos ascendente do segundo grau e dos seguintes.
·
Art. 1997. 0 Se os ascendentes ·sobrevi.vos estiverem todos
no níesmo grau, será a herança repartida entre êles por
iguais porções, sej a qual fôr a linha a que pertençam.
Art. 1998.º Se os a cendente se não acharem no mesmo
grau, · erá a herança conferida ao mai próximo, sem distinç,ão de linha .
·
Art. 1999. º O que fica disposto nesta secção é aplicá;-el
à herançÁ'l. de filho perfilhado ou reconhecido, salvo a limi ta ç.ão do artigo 1995.º

Da sucessão dos i l'mâos e dos seus descenden tes

Art . 2000. º Se o falecido não deixar descendentes nem
ascendentes, e não dispuser dos eus ben , herdarão os irmãos legítimos e os descendentes dê te .
Art. 2001. 0 Se o falecido deixar, ao mesmo temp·o, irmãos
germanos e irmãos consangüíneo ou uterinos, haverão os
irmãos germanos dobrada parte da herança.
§ único. A mesma disposição se observará, quando concorrerem descendentes de irmãos germanos com de cendentes de irmãos consangüíneos ou u terinas.
Art. 2002. 0 N; a falta de irmãos l egítimos e de de cendentes seus, herdarão do mesmo modo os irmão perfilhado ou
reconhecidos.
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SECÇXO YI

Da sucessão do cônjuge' sobrevivo e dos transversais
Art. 2003 .º Na falta de desceudeutes, n sc~mlente - , e Irmãos e descendentes dêstes, sucederá o cônjuge sobrevivo,
excepto .achando-se judicialmente separ a.dó de pessoas e
bens por culpa sua.
Art. 2004. º N a :falta de todos os ·parente · e do cônjuge
mencionados 110 artigo ant ecedente serão chamados à herança os transversais não designados precedentemente
achando-se dentro do décimo grau.
Art. 2005. 0 Os filho s ilegítimos, pôsto que perfilhado ou
reconhecidos, nâ;o .sucedem ab i ntestal o aos transversai de
seus pais, nem estes parentes aos filhos ilegítimos, excepto,
em ambos os caso , não havendo outros par entes dentro ·do
décimo grau.
SECÇÃO YJI

Da

s u ce~ siio

da Faw1da i\'atioual

Art . 2006 .0 Na :falta de todos os herdeiros t est amentários
ou legítimos, sucederá o E st ado .
Art. 2007. º O direitos e obrigaçõe- do Estado, relatiyamente à herança, serão os me mos que os de qualquer
outro herdeiro.
Art. 2008 .º O Estado não poderá t omar posse da herança
sem que proceda sentença que declare o seu direito, nos
termo do Código de Proces o.
'.AP!TULO IV
Disposições comuns à sucessão testamentària
e à sucessão legítima
ECÇÃO I

Da aberlu;·a e transmissão <la s heranças
Art. 2009.º A herança abre-se pela morte do seu autor;
o lugar da abertura da herança determinar-se há nos termos seguintes :
§ 1. 0 Se o fiµado tiver domicílio, abrir- e há a herança
no lugar dêsse domicílio.
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§ 2. º Na falta de domicílio, abrir-se h á- a herança nolugar .onde o finado tiver bens imóveis.
§ 3.0 Se tiver bens imóveis em diver sos lug.a r es, abrir-se
h á a h erança onde se achar a maior parte dêsses bens, sendo
esta parte calculada pela respectiva contribui:ção directa.
-' § 4. 0 Se o finado não tiver domicílio nem bens imóveis
em parte alguma, abrir-se há a herança no lugar onde êle
se finar.
Art_. 2010 .º Havendo justo receio ele que se extra~iem
Yalores mobiliários da: herança, pode>rá qualquer autoridade
judicial, a requerimento dalgum dos intere sad.os ou do
curador g eral, e ainda ex officio , ordenar a impo ição de
selos, conforme se determinar no Código de Processo.
Art. 2011. º A transmissão do domínio e posse da h.erança
para os líerdeiros, quer instituídos, quer: legítimos, dá-se
desde o mDmento ela morte elo autor dela.
,
Art. 2012.º Se o h erdefro se achar ausente, ou fôr menor
ou interdito, proceder-se h á judicialmente a in;ven.tário e a
partilha, se esta houver de :fazer-se .
Art . 2013.º Se os h erdeiros forem todos maiore:s, e não
houYei· entre êles ausentes ou · interditos, poderão concertai:-se como iintenderem acêrca da partillia, contanto que
sej a fei ta por escritura pública ou auto público.
' Art. 2014.º Os herdeiros sucedem em todos os diteitos
e obrigações do autor da heran Ça, que não forem puramente
pessoais, ou exceptuados pela lei ou pelo dito autor .
A.rt. 201.&. 0 Sendo várias as pessoas chamadas simultân eall}.en te à mesma h e>rança, ser á o seu direitq indivisível ,
tanto a r espeito da, posse como elo dómínio, emquanto a partilha se não fizer .
Art. 2016. º Cada um dos coerdeiros pode pedir a totalidade da heTança, a. que :fôr ch amado conjuntamente com
outrns, sem que o dema.ndado possa opor-lhe excepção, de
que a h ernn ça lhe não pertence por inteiro.
Art . 2017.º O direito de petição de herança prescreve,
pelo mesmo tempo e forma por que prescrevem os direitosimobiliáríos .
SECÇ:\.D II

Da aceitação e do repúdio

d~

herança

fil:t. 2018-. 0 A herança pode ser aceita pura e simplesmente, ou sê-lo a benefício de inventário. .
Art . 2019. º O herdeiro não é obrigado a encargos além
das fôrças da herança.
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§ único. P orém, se a lieran.ça fô r aceita pura e sim plesmente, incumbe ao h erdeiro provar qu e ela não consta de
bens suficiéntes para pagamento dos encargos. Se fôr aceit a
a benefício de inventário, e êste se fizer, incumbe aos credores a prova ele que na h erança há outros bens além dos
inventariado .
Art. 2020.º Quem repudia a h eral!lça qu e lhe sobrevém
por um l ado não fica p OO' isso inibido de aceitar a que lhe
tocar p or outro .
·
'

SITB-8.ECÇAO 1

Oa aceitação simples e do repu dio da herança

Art. 2021.º A aceitação ou o r epúdio da herança é ' um
acto inteiramente voluntário e livr e.
Ai:t . 2022.º Ninguém pode aceitar OR repudiai' a h erança
em parte, com têrmo ou condiciona lmente.
Art . 2023.º Podem ·aceitar ou repu.dia.r a herança todos
os que têm a livre aclrn.inis.tração ele eus ben .
Art. 202+.º A n.rnlher casada não pode vàlidamente aceit a.r ou r epudiar a hera n ça seru autoózação elo ruariclo, nem
o marido em o consentimento da mulher. A autorização
do mar ido e o consentim ento d:i. mulher podem ser ~upl'idos
judicialmente.
Art . 2025. º A herança deixada ao menores e- aos interditos só pode ser aceita a benefício de inventár io por aquelei>
que os r epre entam.
.
Art. 2026 .º Os surdos-mudo que não esti-verem em tutela, e souberem escrever, aceitarão ou repudiarão a herança, ou por si ou por seu bastante procurador ; mas se
não s·ouberem e crever, será a herança aceita a beneHeio
de inventário por um 'curador, que será nomeado em con selho de família .
Ar t . 2027.º A aceitação é e:s:pressa ou tácita.
§ 1. 0 É e:s:pre sa , quando o herdeiro toma êste título ou
qualificação em algum acto público êru priva do ..
§ 2 .0 É tácita, quando o herdeiro pratica algum fa cto
_ele que n ece sàriamente se deduz a intenção de aceitar, ou
de ta l natureza , que ?.le não poderia praticá-lo senão n a
qualidade de herdeiro.
Art . .2028 .º Os autos puramente con ervatórios, ou de
administ.ração e guai'da provi ória da h erança, ·não implicam aceitação del a.
Art. 2029. 0 A cessão da herança , não e!lvolve aceitação
dela, sendo feita gratuitamente em favor de .todos ·os
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Art . 2030.º O que fôr declarado herdeiro por sentença
passada em julgado, ou condenado nessa qualidade êxpresamente, será havido por herdeiro, tanto em r elação aos
créclores ou aos legatários, que hajam figurado no proce o,
-como em relação a quaisquer outros .
Ar t. 2031.º Se os herdeiros se não acordar em sôbre a aceitação ou sôbre o repúdio da herança, poderão uns aceitá-la
e rep udiá-la outros; mas, se un quiserem aceitá-la simplesmente, e outros a benMício de 'inventário, haver-se há
por aceitada beneficiàriamente.
·
Art. 2032: 0 Se o herdeiro falecer sem aceitar ou repudiâr a herança, passará a seus herdeiro o direito de aceitar
ou repuqiar.
Art. 2033. 0 O herdeiro que tiver aceitado a h&rança do
falecido pode repudiar a herança que ê te não tive e acei-tado ao tempo ela sua morte ; mas o r epúdio da hérança do
falecido trará con igo o repúdio de toda e qualquer herança
que lhe :fôsse con:ferida.
Art. 2034-. º O repúdio deve ser Í\)ito por têrmo, as inado
pelo repudiante ou por eu procurador, perante o juiz do
lugar da abertura ela herança.
.
§ l. º E stes termos serão lançados em um livro numera do,
r ubricado e encenado pelo j uiz .
§ 2. º Se o repúdio :fôr :feito por procura°dor, será a procuração con ervada no cartório r espectivo.
Art. 2035.º Entende-se que o herdeiro que repudia nunca
:foi h erdeiro, nem pode haveT, em tal caso, direito ele representação, mas o i-epúclio ela heran ça não priva o repudiante do direito ele haver os legac19s que lhe tenham ido
deixados.
Art. 2036. º Ninguém pod e r eclamar a aceita ção que haja
:feito, excepto :
1. 0 Em caso de violência ;
2. 0 Tendo sido induzido à aceitação dolosamente ;
3. 0 Achando- e a herança ab orvida em mai ele m etad e,
em con eqüência ele t e tamento desconhecido ao t empo ela
aceitação. '
Art . 2037'. 0 A disposição elo artigo antecedente é aplicáv el ao repúdio, excepto o n. 0 3. 0
Art. 2038. 0 O herdeiro que é chamado à herança por
te tamento ab i ntesta•to, e a r epudia pelo primeiro t ítulo,
pressupõe-se que a. repudia igualmente pelo segundo ; mas
se a repudiar como herdeiro ab in testa to, sem ter notícia
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do testamento, bem pode aceitá-la por ê te tít ulo, não obsta nte a quel e repúdio .
Art. 2039.º Do r epúdio da h eran ça do testador que dispôs ela sua par te cli ponível não se dedu z o Tepúdio da
parte l egitimária, que deve ser expresso .
Art . 2040 .º Os credor es da quele que r epudia a h eran ça
em prej u ízo dêle podem ser autoriza dos judicial men te a
aceitá-l a no lu ga r e em nome do devedoT ; m as o remanescente da h erança, pagos os cr edor es, não aproveitará ao
repuâiante, ma sim ao h erdeiros imedia to . .
Art. 2041. 0 Qua ndo alguém tiver inter ê se em que o h erdeiro declar e se aceita ou r epudia a h eran ç.a, poderá ,eque"rer, pa sados no>e dias, desde a aber t ura del a, que o juiz
do domicílio do h erdeiro assine a êste um prazo r azoável,
que não exceder á a · t r inta . dias, par a qu e, dentro dêsse
prazo, fa ça a su a declaraçã o, sob p ena de h aver-se a herança por aceitada.
Art_. 2042.º N inguém pode, nem sequer por contrato ante-nupcial, renunciar à sucessão de p essoa viva, ou alienar,
ou obrigar os direitos .que eventualmente possa t er à su a
herança .
Art .- 2043 .0 Os efeitos da aceitaç,ão, ou do repúdio da h erança, r etrot raem-se ao dia ela ab ertura dela.

U.Il- SECÇ'AO II

Da ac eitaçã o a beneficio de inventario

.irt. 2044.º O herdeiro maior ou emancipado; em cuj o
poder estiver a herança ou parte del a, e que pretender
aceitá-la a benefício de inventário, requerer á ao juiz com petente, dentro de dez dias, desde a morte do autor da herança, se êste fal ecer em sua comp.a nhia, ou dentro de vinte
dias depois de receber a notícia da morte, se com êle não
estivesse vivendo, que mande proceder ao re pectivo inventário.
§ único . Se o herdeiro :fôr testamentário, êste pra zo
contar-se há de de que êl e tiver conh ecimento do testamento .
Art . 2045.º Se o h erdeiro não tiver em seu poder a herança, ou par te dela, não perderá o seu direito ao benefício
de inventário, emquanto não fôr constrangido a declarar-se,
confo rme o que fica disposto no artigo 2041. 0 , ou não decorrerem vinte dias de de que tomar conb da heran ça, ou
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de p arte del a, ou não prescrever o seu . direito, na conformidade elo que se ordena no artigo ·2017. 0
.A.rt. 2046 .º Se os herdeiros fo:i:em menores, ou interditos,
-Ou o 'für algum dê1es, observar-se . há acêrca da herança o
que fica disposto no artigo 2025.º
.
.A.r t . 2047. º Sendo vários os h0rdeiros, se . algum, ou
algu.n,s .q uiserem aceitar a , herança a benefício de inventário, e <rntr9s IL<1:o-, observar-se .hão as disp@siçoos . elo artigo 203L~
Art. 2048.º O juiz elo inventário fará citar por éditos ele
-trinta dias os credores do finado e os l egatários desconhecidos, ou domiciliados fora ela comarca, e pes oalmente os
credores e os legatários conhecidos e domiciliado i1ela, para·
assistirem, .querendo, ao processo cl.o inveJltái''.Ío .
Art. 2049 .º O inventário será começado dentro cl,e tt'inta
dias, contados desde aquele em que expirar o prazo assinado
.aos credores e legatá rios, e será concluído deintro de outllos
sessenta dias . .
Art. 2050. º .Se em rMão rde se acharem os be11s a grandes
distâncias, cm por serem ·numeros@s, ·ou p0r alguma. outra
justa causa, parecerem insuficientes os sessenta . dias sobredi.itos, p ocle;rá o jW.z !ilr0lro11gar êste praoo, cxmforme fôir necessário.
·
.
·
·
Art. 2051. 0 Não se dando p~incípio ao ·inventário; e não
se concluindo êste, por culpa elo beneficiário, nos prazos
declarados, haver-se há a herança por aceitada pura e simplesmente.
Art . 2052.0 O herdeiro beneficiário que se achar na posse
efectiva d_a herança será mantido nela.. ,mas poder á ser
·ccmstrangid@ ·a prestar caução, .havendo perigo de ·extravio ; e, i;e @herdeiro não a prnsta~-, será a -administraçâí@ collt.forida a outrem pel o juiz, 0uviid.os os interessa·dos.
§ únic0 . .Se o beneficiário mão estiver na posse efectiva
·da h erança, o juiz proverá,. sendo requ&rido, sôbre a guarda
il a<lministra~o dela.
Art. 2053 .º Os herdeiros que sonegarem no inventário
alguns beus .da herança perderão o direito ao benefício do
me=o inve.ntá!rio .
·
Art. 2054.º O administrador da h erança, quer eja o própri" herdiei:r'o, quer- outra pessoa,, niio pode.Tá exercer, sem
autorização jlil.dióal , a-ctos rq ne nã0 sejam de m era ª 'dmini.sfraçãi<D .
.
Art. 2055. 0 Se howver de proooo.e:i·- se 1i. ve'l!IJ(b dos bens
li.ereditár.ies, sei·á iesta feita e:J!lj]_ hasta pública, saho se fo-
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Cios os herd~iro , credores e legatários·concordarem no contTário .
Art. -2056.º Durante a formação do inventário p-oderão
ser pago pelo administrador da herança o legados e ' as
dívidas pa siT~ , quando no pagamento concordru:e·ru todos
iJS herdeiro , credores e legatários.
§ l .º Não concordando no pagamento algum dêste interes ado , poderão, tanto .o credores, como os legatátios,
demandar judicialmente os he'rdei,ros ; e e, quando obtiverem sentença p as ada em julgado, ainda não estiver con.cluído o inventário, poderão ser pago , devendo, po:rém, os
legatários prestar caução .
§ 2.º O pagamento de dívida e a entrega de lega do, feitos
por modo difernnte elo e tabelecido neste artigo e d-o § 1. 0 ,
são nulo , e o arlmini trador da herança, qu e os fizer~ responderá p ~lo desfalque que a dívidá ou o legado tenha de- _
padecer, em ra zão de não chegar a herança para inteiro pagamento das dívid a e do legados.
Art. 2057.0 No ca o de execução, poderão quaisquer credores acudir a ela com os seu protestos ou preferências,
e serão pagos na ordem em que forem graduados.
Art .. 2058.º Se não se apresentarem credores com sentença executória contra a herançá, e os bens desta chegarem para pagamento de todos os credores, serão estes pagos
pela ordem em qu~ se forem apresentando, e só depois d-e
-todos h averem sido inteirados dos respeciivos créditos serão
satisfeitos os legados, e declar ada s cadu cas as cauções prestadas pelos legatários já pagos.
- ·
Art . 2059.º Não chegando os bens para pagamento de
<lívidas e legados, deverá o administrndoi- dar contas da
sua administraç.ão aos eredores e a-os legatários, e será responsável pelos pºrejuízos que · a herança h aj a padecido po1'
-culpa ou negligência dêle.
§ 1. 0 Ne te caso, mandará o juiz satisfazer as dívidas,
-trazendo para o monte, ou a to-talidade dos legados, ou a
<{)Ota de cada um dêles, proporcionada ao que fa lta r.
§ 2. 0 - Se, ainda assim, não fôr suficiente o todo para pagamento dos credores, e estes não concordarem em ser pagos
Tateadamente, poderão recorrer aos meios ordinários p ara
obter pagamento.
.
Art: 2060. 0 Pagos os credore e os legatários, ficará o
b.erdeiro beneficiário no livr e gôzo do que restar da he-rança, e, e a herança houver sido administráda por outra
pes oa, será e ta obrigada a prestar-lhe contas, debaixo da
:resp·on abilidade imposta no artigo 2059 .º
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A,l't. 2061.º Se, depois de pagos os legatários, aparecerem outros credOTe , est es só terão regresso contra os ditos
legatários não restando da herança bens sufic i~tes para seu
pagamento .
A'r t. 2062 .º O inventário que houver sido feito pelo herdeiro em primeiro grau, qúe depois repudiasse a herança,
aproveitará aos substituídos e aos herdeiros ab intestato,
mas estes terão um mês para deliberarem, contado desde
o dia em que houverem conhecimento do repúdio.
· Art. 2063. º As custas do inventário, da.s contas e, bem
assim, das demandas que .o herdeiro houver intentado, ou
tiverem sido propostas contra êle por causa da herança,
ficarão a cargo da mesma herança, excepto se o h~rdeiro
houver sido condenado pessoalmente por seu dolo ou má fé.
SECÇÃO I1l

Do invcntitrio
Art. 2064. º Haverá sempre inventárÍo, quand.o qualquer
dos herdeiros fôr menor, interdito, ausente ou desconh~
ciclo.
§ l. º Em casos tais, o inventário será concluído dentro
de sessenta dias, contados desde aquele em que fôr principiado, salvo as disposições do artigo 2050.º
§ ~. º Cessando a causa, pela qual se procede a inventário, êste não prosseguirá, salvo havendo q11em o requeira
de entre os coerdeiros.
·
Art. 2065. º Entre maiores que tenham livre administração de seus bens, ou que não estaj am compreendidos no
artigo precedente, só poderá fazer-se inventáriQ judicial
sendo requ-erido por algum dos coerdeiros.
·
Art. 2066. 0 Quando êst-e inventário houver de produzir
também os efeitos da aceitação beneficiária. da herança, ser -lhe há aplicável o que fica disposto nos artigos 2044.º,
2048. º, 2049. º, 2050. 0 e 2051.°
SLB-SECÇÃO I

Do cabeça de casal e do arrolamento e descriç ão de bens

.A.rt. 2067. º Diz-se cabeça de casal a pessoa que é encarregada de arrolar e dar à de crição e partilh_a os bens
da herança .
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. Art. 2068. 0 :E:ste encargo incumbe:
l. º Ao cônjuge sobrevivo, nos casamento por comunhão,
e nos outros taro somente na parte em que êle pode t er partilha;
2. 0 Na :falta •de cônj uge sobrevivo , e nos ca os em que
êle não pode Sel' cabeça de casal , ao :filho ou coerdeiro que
estives e vivendo com o :falecido, não sendo incapaz;
3.º Se nenhum dos filhos ou herdeiros estivesse >ivendo
com o fo lecido, ou se, pelo contrário, o estivessem todos,
ao filho varão ou herdeiro mais velho, ou , na .falta dhte;;,
à irmã ou herdeira mai s velha, não endo incapazes ;
4.º Se uma parte do filhos ou herdeiros estivessem vivendo coll?- o falecido e outra não, àquele ele entre os primeiros a quem fôr aplicável a disposição do número antecedente.
Art. 2069.º Não haYendo irmão ou irmã, ou coerdeiro •
maior, ou sendo todos incapazes, ser'\irá de cabeça de casal
o tutor .
Art. 2070.º Os coerdeiros que tiverem a po se de certos
ben da herança serão considerados como cabeças ele casal
quanto a êsses bens.
Art. 2071.º -0 cabeça de casal , havendo coercleiro menor
ou incapaz, procederá a inventário no termo elos artigos
157.º e 189 .º
Art. 2072. 0 O cabeça de casal deYerá declarar:
l.º O nome e estado do autor da herança, o dia, m ê
e ano em que, e o lugar onde êste houver falecido ;
2.0 O nome, estado, idade e capacidade elos herdeiro
te tamentários ou legítimo , em excluir o que possam
exi tir em estado de concepção conhecida ;
3.º Se_ o autor da herançà fa leceu com testamento, e
neste caso apresentará original ou cópia autêntica elo dito
testamento ;
4.º Se o autor da herança, sendo casado, o foi, precedendo escritura, e neste caso apresentará um traslado, ou
cópia autêntica dela .
A.rt. 2073.º O cabeça de casal dará à clesci·ição, fielmente
e debaixo de juramento, todos os ben da herança.
Art. 2074. 0 Os bens mÓ'rnis erão e pecificado pelos seus
inais caracterí ticos, e de forma que não po am trocar-se
ou coruundir-se com outros.
Art. 2075.º Os bens imóvei serão descrito com as uas
confrontações, nomes ou números, pertença e servidões,
e quand9 deverem passar precípuos, serão descrita. as bemfeitorias que tiverem recebido e que forem parhrn i~.

rn
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.Art. 2076 .º Os fundos consolida dos seTão clescritos, especificando- e a ·sua natureza e os númer-os que tiverem.
Art. 2077. º A descri\.ão das dhiidas activas e pa6sÍvas
será acompanbada da declaração dos títulos em que se -tnndam.
,·
·
·
Art: 2078. 0 Se .eriiitirem na. herança alguns bens que
pertençam a ;terceiro .ou que clev:am passar .pn~cipuament-e
a >algum herd~ro,, serão anela dos .separadamente, aj1lllfando-se os respecti'vos j;ítulos .
.
.
§ único. Os pens que pertencerem a terceiro não lhe
serão entregues, liavend-0 alguma dúv.ida., sem que o dito
te:rceiro p.i;ove o s.eu direito.
·
.
. Art. 2079 .º P-elo facto de son..egar bens da herança, o
cabeça de casal perderá, 1em b.en.efício dos coerdeirns, o direito que po a · ter a qualquer parte dos bens sonegado ,
. e, se .não fôr herdeiro, incoTreTá Jla pena de furto. .
.Art. 2080 .º O cabeça de · casal que dolosamente descrnver crédito , uireitos _ou encargos que se fundem em títulos
simulados, falsos ou falsificados, s-er:á obrigado a reparar
o pTejuízo causado, e, além dis o, punido com as pellils de
furto ou falsificação, conforme as circunstâncias .
' .Art. 2081.º O cabeça de casal que dolo amente ocul tar
título necessários para o co:n.h-ecimento da nati.ueza .ou dos
encargos de bens partívei será r espon ável pelos prejlúzos
que eles ·a omissão re ultarem.
Art. 2082.º O cabeça de e al continuaL'á .na administração da herança que ti"\'eT, ruté .se ultimarem as partilha ,
e:x-cepto no que tocar aos bens não pçi,rt.íveis que .h-0uverem
de passar preclpuamente a outros herdeiros 011 .sucessores.
Art . 2083 .º O cabeça Ide c al exercerá todos os dire:itos
con er-rntório e pronw;verá a cobramça e arrecadação das
uívidas actirn ' quando .e a oobrança e arrecadação -possam perigar na demora.
.
úniCQ . Se para a :l'l'ecadação das dívidas de que se
trata neste art..i,go o cll.beça de casal propuser alguma acção
ou promover alguma execução, qualquer dos coerdeiros po·
derá iuten-ir Jio processo .·
.Art. 2084. º Os credores da herança poderão igualmente
usar, contra. o cabeça de oasal, dos meios conservató:rios,
mas não poderão lemau.dá-lo nas •que tõe.s do domínio o_u
por dívida ela herança, sem cita.Ção de todos os coerdeir.os.
.Art. 208ã.º O cab~a de .casal, .como adpiini trador da
herança, receberá todos os fr utos e rendime.n..~s ~os bens
cuj a posse tiver, e satisfa,r á os ·encargos órdinános com

:391

;1

obrigação de contas; se o ufruto do <litos bens lhe não
pertencer, .mas n ão ·poderá alhear belis alguns da heran ça,
exoêpto os fru tos e outros object0,s que não pu derem ser
conservados sem p erigo de se deteriorar em.
.
;Ai·t. 2086.0 O cabeç,a de casal tem dir,eiio de s~ .imteirado das d espesas que fizer à u a cust a p o.r conta da herança, e delas poderá exigir juros, ' mas n ão Jlerá obrigado a
pagá-los das somas que r ecebro· por conta da heran~a, senã0
desde que se achar en;i. mora .
~
.A..rt. 2087. º As questões que se suscitarem sôbrn a .habilitação dos herdeiros indicados pel o. caibeça de casal ou
dos que concorrerem ao inventário, ou acêrca d:a prnpriedade d-0s bens heredit::í:r:io,, ou da. u a qualidade de n ão
partíveis; que não possam ser resolvidas JlOr simples inspecção de documentos autênticos, se1·ão 11e olvidas pelàs
"l"ias -ordinária , sem prejuízo da continuação do inventário
·
e par tilha.
.A.rt. 2088 .º O cabeça de casal que -dolosamente demorar
· a prossecu ção do i nventário poderó. ser ;-emovido a requ erimento dos interessados. entregando-se a _o utrem a administraç.ão provisória da heran~a, p ara o que será prefe:uido
o coerdeiro mais idóneo.
0

SGB- SECÇ'À O II

Das avaliações

Art. 2089. º Os bens do im·oo. t ário entre maiores serão
avaiiados por lo_uvadOI nomeados por acôrdo entre êles.
§ único. ' ão se acordando os h erdeiros I!ª escolha dos
louvados ou de parte clêles-, erão to cl!:is os que !altar.em escolhidos pelo juiz, mas não de entre os propostos p elos h er dei.Tos.
Art. 2090.º Se o inventário :fôr só de bens ele menores,
serão os .' louvados nomeado-s pelo conselho de família .
Art. 2091.º Se o inventário für entre m aiores e menores,
será nomeado um louvado p elo conselho de fam ília, outro
por parte dos maioTes, e o tarceirb pelo j11iz, _para o caso'
de empate.
.
§ único . O louva do qu e fôr ch amado p aTa o desempate
será obr igado a conformar- se com um dos ou tros louvad_os.
A.rt. ;2092 ..o As jóins e os objectos de om'o e praia serão
avaliados pelo contr as tes e e"'.lsaiaclores no seu valor intrín_seco, acr escendo meta de cfo feitio ise mer ecerem ser con serva.dos.
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Art. 2093.º Os obj e1Ctos especiais que os louvado não
souberem avaliar serão estimados por peritos ou pessoas
competentes nomeados pelo juiz, salvo qualquer legítima
oposiç.ão dos interessados ou dos seu representantes.
Art. 2094.º Os prédios rústico e_urbano serão estimado
pelos louvados, com atenção ao seu rendimento ou produto
médio, ao tempo por que podem continuar a dar o me mo
produto ou renda, às circunstâncias da localidade onde são
situados, aos seus encargos e às de pe. as dei amanho e de
conservação, declarando- e em todo o caso as base que e
tomaram para a avaliação.
Art. 2095. º O valor do domínio útil dos prazos será calculado conforme as regras estabelecidas no artigo precedente, abatida a importância do domínio clirecto.
Art. 2096.º O valo;· do domínio directo será reputado
igual a vinte pen ões anuais, e se, além elas pensões anuais,
abranger alguma prestação ernntual, acre ce-rá a importância de uma dessas prestações .
§ único. Se o valor da presta ção nem fôr conh ecido nem
e tiver declarado na lei será arbitrado conforme o costume
ela terra.
Art. 2097. 0 As bemfeitoria mencionada no artigo 2075 .0
consistirão só naquelas que eíectivamente tiverem aumentado o valor elos prédios e serão avaliada. em relação a ê 'se
aumento.
SUB-SECÇÀO IÚ

Das colações •
DIVISÃ O 1

D ...l~ colações rcla tivEls ao:::- b cn

p;..n·th e is

Art. 2098. º Diz- e colação a restituição que os herdeiJ"Os
le"'itimários que pretendem entrar na uce são devem fazer
à ~assa da herança, dos va lores que lhe houverem ~ido
lloados pelo autor dela para o cálculo da têr~a e igualação
da partilha.
.
Art . 2099.º A colação poderá escu' ar- e entre os herdeiros legitimários se o doador o houver a s~m. declarado ~u
o donatário imp ugnar a herança, &<nlvo o tlire1to de reduçao
no caso de inoficio idade.
Art . 2100.º Quando os netos ucederem aos avós, representando seus pais, trarão à cola ção tudo aquilo que o
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ditos seus pais deves em conferir, ainda que o não hajam
herdado.
A.rt. 2101.º Os pai nãq são obrigados a conferir na herança de seus ascendente o-que foi doado por estes á seus
filhos, nem os filhos o que lhes foi doado pelos ascendentes,
sucedendo-lhes rep resentativamente.
·A.rt. 2102.º O a cendentes que concorrem à sucessão dCT
descendente doador não são obrigados à colação.
Art. 2103. º As doações :feitas ao consorte do filho não
estão sujeitas à colação ; mas, se forem :feitas conjuntamente aos dois consortes, será o filho obrigado a conferir
metade do >alor ou da cousa doada.
A.rt. 2lp4.º Todo
dispêndio que o _falecido tiver :feito
em fo:rnr de seus filhos, quer em dote e enxoval, quer como
património para ordenação, quer com estudos maiores ou
com serviço militar, ou para estabelecimento dêles ou pagamento de sua dfri da , erá conferido.
§ 1. 0 Mas, no cômputo dêsse dispêndio, haverá sempre
atenção, para serelll abatidos aos ga tos, ordinários a que
os pai seriam, aliá , obr iga dos ; e poderão os mesmos pais
dispensar a colação, contan to que não haj a excesso da cota
disponível.
§ 2.0 Devem igualmente abater-se no valor conferido os
valores que o filho houverem prestado a eus pais sem ser
por doação.
A.rt. 2105. 0 As de pe as · de alimentos, e as doaç-es remuneratória de · erviços, ou :feitas para indemnizar os filhos
de quai quer bens distraídos pelo pais, não serão suj eitas
à colação.
A.rt . 2106. 0 O fruto e lucros da cousa doada serão contados para virem à colação, desde o dia da abertura da herança.
Art. 2107.º A colação far-se há, não em .substância, mas
pelo valor que as cousas dotadas ou doadas tinham ao tem po
do dote ou da doação, ainda que então não fôssem estimadas,
excepto se os interessados, sendo maiores, concordarem em
que a colação se :faça em substância.
§ único. O aumento ou a deterioração que as cousas doadas ou dotadas ti>erem, post eriormente ao dote ou à doação, será por conta do donatário, e até a perda tota l da ~-;u
sa, excepto se a deterioração ou a perda resultar de c::i 11sa
fortuita, de :fôrça maior, ou do natural u o da cousa doada
ou dotada.
'
Art. 2108. 0 Sendo :feita a doação por ambos os cônjuges,
conferir-se há metade no im·en tário de cada u m dêles; se a
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doaç,ão tiver sido feita só ·p or um dêles, a coiação fat-se há
só no seu inventário.
A:ct. 2109.º Os coeTdeiros do donatário serão inteirados
em bens da mesma espécie -e naturel'a, sendo isto possível.
Art. 2110.º Não podendo os coerdeiTos ser inteirados do
sobredito modo, se os bens doados ferem imÓ'veis, terão os
ditos coerdeiros o direito a serem indemnizados ein dinh eiro ; e, não o havendo na h~ranÇa, vender-se hão em hasta
pública1 tantos bens, quantos forem n ecessários para obter
as devidas quantias. Se, porém, os bens doados forem móveis, terão os coerde-iros direito a ser intei.radds em outros
móveis da herança, pelo seu justo valor. ,
Art . 2111. 0 Quando o valor dos bens doados exceder a
porção leg:i.timária do donatário, será o exéooso computado
na t êrça dos doadõr es, e se, ainda assim, heuver excesso da
legítima e têr ça, será o donat ário obrigado a i:epor êsse excesso.
§ l.º Se houver div~r os donatários, e a têi:ça não chegar
para os inteirar a todos, ·obset ar-se há o que fica disposto
nos artigos 1495.º e 1496.º
§ 2. º N ~e caso, se o autor da heran ça 1iouver disposto
da têrça em proveito de outrem, não terá efeito essa disposição.
Art . 2112.º Se ocorr~r en tre os coerdeiros disputa sôbre
a obrigação de conferir, ou sôbre os objectos da col~ção ,
não deixará por isso de se pross'egu fr na partilha, pTestando o conferente cau.ção.
i:>1v1 Xo n
D as colações r elativas nos b ens n ão

i1arlh~eis

Art. 2113.º O sucessor de quaisquer bens que houverem
de passar precípuos é obrigaào a con ferir as _ b~m:feitorias
pelo que houve1·em aumentado o valor dos p1:edios. .
Art. 2114.º Se os bens que passarem prec1puos trverem
sido adquiridos por título _oneroso, será conferido ou o seu
preço ou a estimação dêl es, à escolha do sucessor. ·
SUB-SE CÇÀO IV

Do pag.amento das ãividas

A.ri. 2115. 0 A her ança r espunde solidàriamen.te pelo yacramento elas dívidas elo au tor delas; mas, c1epo1 ele feitas

"'

as. partilha , vs coeréfeiros só respon.dem em proporção da

· parte que lhe coube na herança .
A,rt. ~116:º. Àl~ ~espesa~ do fu.nara:V serão pagas pela herança amcla rnd1v1sa, haJa ou não herdeiros l egitimárioS'.
A nenhumas autrali' despesas eom-sllirágios· por aPma do. falecido é obrigada a. herança ou tê1·~a àela, não tendo sido
ordenadas em te tamento, nos termos do articro• 1775.ª
Ant. 2Ll.7.º Nos• inventáirios de ma ioÍ·es s~ão atendidas
as dfvidas, con entindo todgs ·os interessad'os ..
Art. 2118.º Nos inven.tá.Fios de meno<res, iTiterdit(')S ou ausen.te , ó se:vão atendida;s . as dívidas cujo pagamento fôr
autorizado pelo conselho de família:, não havendo oposição
dalgum coercleiro maior.
,
§ único. Os credores 'que cqncorrerem ao inventário, pe.dindo o pagámento dos seus créditos, .deverão apresentar os
título em que se funda o eu direito.
Art. 2119. º O pagamento, nos casos em que Iôr a dmissível, será feito, nos inventários de maiores, em dinheir o ou
em bens epara dos pafa êsse fü:n.
§ único. Se o credor não quiser r eceber os ditos bens,
senão estes vendidos em hasta pública, e será pag9 O·mesmo
credor pelo produto dêles.
·
'
Art. 2120 .º Nos inventáir ios de menores, ou ele p essoas
semelhantes, será o pagamento feito .em d'inh eiro, ou , nã'o
o J\.avendo na heran ça, em m óveis ou imóveis ;· m as, em tal
caso, se-rão os hens posto,~ em praça, e só não h a;vendo lança.dor se'fão a:cljuclicados ao cr edor, quer endo este r ecebê-las
pela sua. estimação . .
Art . 2121.º , e o imóve-is da herança se ach áreru onerado com h ipoteca ou com prest ações· remíveis, qualquer
dos coerdeiro poderá exig ir , h a>endo dinheiro chsponícvel
na herança, .9_Ue QS ditoo encargos sej am l'ProidQS aL.tes dia
pa:rtillia.
,
Art. 2122.º Se os móveis entrar em em p artilha com os
sobreditcs encargos, ou com quai~quer ou t ros, serão estimados c9mo se t ai encargos não tivessem ; deduzir-se há
depois o capital correspondente ao en.car go, e o herdeiro que
ficar com o imóvel pagará exclusivam6llte o dito encar go.
Ai:t. 2123.º O coerde.iro que, por efeito da hipoteca, C'Ujo
encargo não Íôsse descontadg, p agar m ais do que a p arte
que lhe competir na: dívida comum, só ilerá! regresso con t ra
os outros ·coerdeiros pela parte. que a cada um dê1es tocar,
em proporção da su a cota hereditária, e isto ainda qu ando
o coerdeiro ·qu e ho-a:ver · p ago· e t iver feito suO-rogar n os
direitos do credor.
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§ único. Em caso de .insolvência dalgum dos coerdeiros,
será a sua parte repa_rhda entre todos proporcionalmente,
se ao tempo da partilha o encargo era desconh ecido ou
era questionada a sua existência.
·
'
Art. 2124.º Os títulos de execução aparelhada contra o
autor da herança terão a mesma fô rça contra os próprios
herdeiros, mas n.ão poderão os credores prosseguir na execução, sem que os herdeiros' sejam habilitados e novamente
citados, com o prazo de dez dias, a fim de pagarem ou de
se prosseguir nos termos da. execução.
Art. 2125. 0 Se as dívidas atendíveis excederem a massa
da herança, e os credoreS' concordarem no .r ateio ou nas
preferências que po sam dar-se, observar-se h á o seu acôrdo ; se não e acordarem, socorrer-se hão aos meios CL·mpete~te

SUB- ECÇÂO V

Da licitação e da partilha

Ai-t . 2126.º · F eita a descrição e avaliação, como dito é,
.serão ouvidos os interessa do sôbre a forma da partilha,
e, se algum dêles pretender licitar algum prédio ou outro
obj ecto, assim o decl::i.rará na sua proposta.
Art. 2127.0 A licitação precederá o acto da partilha,
sendo citados todos os interessados, e entre êles, tam somente, se procederá, como se fôra em acto de arrematação.
Art. 2128.º Se a declara ção de que trata o artigo 2126. 0
recair em cousa que, por sua natureza ou sem detrimento,
não possa ser dividida, e em que algum coerdeiro tenha
a maior parte, ou recair em cou a na qual n ecessàriamente
êle haj a de ser encabeçado, êsse coerdeiro poaerá impugnar a licitação, e requerer que a avaliação seja rectificada.
Art. 2129 .º Se a dita decla ração recair em cousas cujo
valor excl)da a porção que o declarante deve ter nos bens
partíveis, e o mesmÔ'declarante não se obrigar a entrar
desde logo em depósito com o valor excedente, as cousas
licitadas serão postas em hasta pública, e arrematadas pelo
lanço que obtiverem acima da avaliação.
§ único. Não h avendo lanço que cubra a avaliação, erá
t ida por não feita a declaração de licitação, e prosseguir-se
há no processo da partilha, como se tal declaração não houvera.
.
Art. 2130. º Nos inventários de menores ou semelhantes,
serão estes admitidos a licitar, -sendo representados por
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seus tutores ou curadores, devidamente autorizados pelo
respectivos con elho de família , no caso em que os deve
haver.
Art. 2131.º A licitação legalmente feita não pode retrata r-se.
Art. 2132 .º Se algum elos intere sados entender que é
exorbitante a avaliação dalguma cousa, as im o cleclaral"á
no acto de responder sôbre a forma da partilha, declarando ao mesmo t empo o m aior preço em que rep uta a
dita cousa.
Art. 2133. 0 Se todos os interessados, sendo maiores, concordarem no preço declarado, por ê e preço, e 'não pelo ela
avaliação, será regulada a partilha.
Art. 2134. 0 Se algum dos iuteres aclos fôr menor, ou se,
sendo todqs maiores, não concordarem no preço declarado ,
será a cousa a que a declaração e rnferir po ta em hasta
pública,. com o dito preço, e arrematada pelo maior lanço
que acima dêle tiver, ainda que não chegue ao da avaliação .
Art. 2135 .º Se algum dos interessados, sendo maior,
declarar que aceita a cousa a que a avaliação se refere
pelo valor que lhe foi dàdo na a>aliação, e ela couber na
porção que êle deve ter nos ben partíveis, ou , não caben do, êle se obrigar a entrar em depósito com o valor
excedente; e também sen do o inventário d ~ maiores, se
êles concordarem em que se lhe adjudique sem depósito,
não se procederá a hasta pública, e prosseguir-se há no
processo da partilha, como se nenhuma declaração houvera .
Art. 2136 .0 N as hipóteses do ar tigos 2129.0 e 2J 34.º,
todos o intere ados serão admitidos a arrematar , inclusivamente O" menores ou emelhantes, r epresentados nos
termos do artigo 2130.º
Art . 2137.º e a adj udicação fôr fe ita a algum estranho , depo itará ê te no mesmo acto o preço da arremat ação, ou dar á caução ao pronto pagamento; sendo, por ém ,
fe ita a algum dos interessados, só será obrigado a depositar, ou dar cau rão, pelo valor e:s:cedente à por ção que
êle vero lmil ment~ _virá a ter nos bens part íveis. ·
§ único . O p reço da arremat ação, ou sej a depositado
ou não, entrará na massa par tível.
Art. 2138.° Cpncluídas as licitaçõe , prosseguir-se há
na 'Partilha , ep,uando-se em primeiro luga r os bens necessários para. pagamento das d ívidas que estiverem no
caso de er atendidas, e, em seg·uida, os necessários par a
o preenchimen to da meação do côn ju'ge obFevivo, ou da
têrça, e e ta , eparação houver de fazer-se.
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A.~·t. ~139 . º Tendo havido licitaçõe,s entre os coerdeiros
ou 6:olações s~rão os não Licitantes au não conferente in.·t'eirado em outro tanto, no termos indicados nos 31rti~os 2109. 0 e- 2110.º
Art. 2140. º Os bens restantes se1:ãp repartidos à sorte
' entre os. coe.r<ileiros, poJ.J, frites iguais.
,
. A:;t., 2141.º • e os herdeiro , ou algum dêles, não tiverem
direito ;:i porção ignal , formar-se hão tantos lotes quantos
forem n.eceasários para q·ne cada um, possa iri.teri.rar-se da
sua parte.
Art. 2I42.º Os lotes serão formados com a maior -igualdade, entrando, quanto seja po í'>el, em cada um dêles
igual porçã0 de ben do mesmo género, ou da mesma espécie.
Art_ 2 43.º Havendo füTisão de prédios que torne .mdispensávei novas servidõe. , foi'- e- há delas a devida declaração.
Art. 2144.º Formados ~ lotes, poclf1rão os interessad os
fa0er as• reclamações· que e lhes oferecerem, a bem ela
ua igualdade .
.Art. 2145.º Se ho'Úver entre os bens -partíveis algum
EJbjecto qne n:lo tenha sido licitado, e que não caiba nos
lobes n.em possa dividir-se por sua nature0a, ou sem de. trimenta, deliberarão os intere sados ou os seus representante,s, se de-ve ser vendida e como, ou se há-de ser adjudicado a algum dos hei·deiro , repo)lclo as devidas jornas,
ou, finalmente, se preferem u u:fruí-lo em. comum.
Art. 2146.n Se 'llgum dos interessado& declarar que não
quere sujeitaT-se a dar tOrnas, não- sérá obrigado a isso,
e as ditas tornas excederem 1m1 têrço elo seu lote, e proceder-se há à venda do mencionado objecto em hasta p_ú blica.
§ único. A esta arrematação será apli~á,el o que fica
.
disposto no artigo 2137 .º Art. 2147.n Se o objecto não achar c9mprador, e ? inventário Iôr de maiores, far-se há a respeito dêsse obJecto
aquilo em que estes concordarem; e se o inventário fôr
de menores, far-se há o que fôr decidicw pelo con ~lho de
·
:família.
Art. 2148. 0 Se o autol' ela h erança em partilha, entre
herdeiros leo·itimários menores ou emelhantes, houver le. <>ado al<>um~ pensão vit-a.lícia anual para ser paga pela
o ua cot~ di ponível
sem qu~ e ta seja ro.sta especialmen1e a caTgo dalgum herderro ou legatano,, sepa• :·-se
há um capital equivalente a vinte pensões, e este capital
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será en.treg~1e ao legatário, que :ficará, sujeito a todas a.s
obrigações de- mero 1isufru~ário, fazendo-se, contudo, ·
desde logo a partilha dêsse capital entre os interes ado&.
Art. 2149.º Se a pensão legada for imposta na.- herança
que e há-de :i:epartir entr.e vários herdeiro ml!liores, e
estes J;l.ãO escolherem de entre si aquele que' eleve tomar
a seu cargo pagar• a mencicmada pensão, observar-se- há
o que fica disposto no artigo precedente.
Art. 2150.º Se, no caso do artigo 2148.º, os bens da
cnta disponível nã·o chegarem pa:i:a a formação 'do .capital
aí mencionado, será entregue ao legatár'Ío a dita -cotai,
como usufrutuário, é ficará sendo a pensão aquilo que a
me5ma cota render.
Art. 21.5 l .º H avendo de. ser separados bens pm.."a pa:gamentos de dívidas, em ·inventários de menores, sempre
serão preferidos para êsse fim os móveis, e de entre êsses
os menos precio QS ou de mais - difícil conservação.
Art. 2152.º os inventários de maiores, a separação
para o pagamento· de dívidas será· feita a aprazimento dos
interessados, e, se não concordarem entre si, ooserva;í:-se
'
há a mesma regra.
Art. 2153.° Finda a partilha, elevem ser entregues. a
cadà um dos coerdeiros os títulos relativos aos objectos
que lh.e couberam, se tais títulos ex istirem.
Art. 2154. 0 Os títulos das propriedades dividiclais serãó
entregues ao que maior parte· nelas tiver, com obrigação
de, os comunicar, sendo necessário, ao seu consorte.
Art. 2155.º Os titulas dos consortes em partes· iguais,
ou comuns a toda a herança, ficarão em poder do coerdeiro
que os intere ados e colherem, ou que o juiz n omear, na
falta de acôrdo entre êl es.
·
.
.Art. 2156. 0 Destas entregas se- fará no inventário um
têrmo , que será ·a ssinado pelo juiz & por aquele que receber os títulos.
·
Art. 2157.º As cust as elo inventário serão p_agas p elo
cabeç·a de casal ou inventariante, que aa descontar á na
entrega dos quinhões aos· coerdeiros, ou as h averá dêstes
executivamente.
S UB- SECÇfo VI

Dos efeitos da partilha

.A.rt. 2158 .º A partilha legalmente feita confere aos co e~·
deiros a propriedade exclusiva dos ben s, que são repartidos êntre êles".
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~rt. 21?9. Os coerdeiros são .recl.procaruen.te obrigados
· a mdemmzar-se, em caso de ev1cção, dos obJectos repartidos.
Art. 2160.º Esta obrigação cessa, havendo conven ção
em contrário, ou se a evicção acontecer por culpa do evicto, ou por causa posterior à partilha.
Art. 2161.º O evicto será indemnizado pelos coerdeiros,
na proporção das suas cotas hereditárias; mas, se algum
dêles se achar insolvente, responderão os demais coerdeiros pela parte dêste, pa dita proporção, deduzida a cota
que corresponderia ao indemnizado .
Art. 2162.º A acção pela garantia mencionada nos artigos precedEmtes prescreve, conforme as regras gerais,
contando-se desde o dia da evicção.

sun-SECÇÀ O VII

Da rescisão da partilha

Art. 2163.º As partilhas feitas extrajudicialmente só
podem ser r escindid as nos ca os em que o podem ser os
contratos.
Art. 2164.º As partilhas judicialmente feitas e confirmadas por sentença pa ssada em julgado não podem ser
rescindidas, excepto nos casos ele nulidade do processo.
Art. 2165.º Se a partilhas forem f eitas com preterição
dalgum dos coerdeiros nãó serão, re_scindidas, não se provando dolo 0'.1 má 'fé da parte dos outros interessados; mas
serão este obrigados a compor ao preterido a sua devida
.
.
.
_
parte.
Art. 2166.º A om1 ão dalguns obJ ectos na partilha nao
é motivo para esta se desfazer, e tam somente se fará partilha adicional dêsses obj ectos .

PARTE III
Do direito da propriedade

LIVRO ÚNICO
TÍTULO I
Disposições,. preliminares
Art. 2167.º Diz-se direito de propriedade a faculdade
que o homem tem de a plicar à con er rnção da ·sua exi tência, e ao melhoramento da sua condição, tudo quanto para
êsse fim legitimamente adquiriu , e de que, portanto, pode
dispor livremente.
Art. 2168.º A propriedade é ab oluta ou resolúvel, m gular ou comum, perfeita ou imperfeita.
Art. ?1 69.~ O direito de propriedade abrange:
1. 0 O direito de !rui:ção ;
2.º O direito de transformação;
3. 0 O direito de exclu ão e defesa ;
4.º O direito de re. titui:ção e indemnização, nos casos
<le violação, dano ou usurpação ;
5. 0 O direito de alienação.
Art. 2170.0 O direito de propriedade, e qada um do direitos especiais que êsse direito abrange, não tem outros limites senão aquele que lhes forem a inados pela natureza
das cousas, por vontade do proprietário, ou por dispo ição
expressa da lei.

TÍTULO II
Da propriedade absoluta e da pr opriedade
resolúvel
A.rt. 2171.º A propriedade ab oluta é a que, por título
<la sua constituição, não pode ser revogada senão por con sentimento do proprietário, excepto no caso de expropriação por utilidade pública ; a propried ade resolúvel é a que,
conforme o título da ua con titui:ção, está sujeita a er
revogada, independentemente da rnntade do proprietário .

•
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.Art. 2172. º .A propriedade presume-se absoluta emquanto o contrário se não p rovar .
.Art. 2173.º A propriedade dos direitos adquii·idos manifesta-se pelo ex.arcício ou posse dêles, nos termos declar ados
na lei .
Art. 2174. º Os efeitos ela resolução da .propriedade são
decl ar ados nos títulos relativos à su a constituição .

TÍTULO. III
Da propriedade singular e d a prnpriedade _

comum
Art. 2175 .0 Propriedade singular é a que _pertence a U]lla
única pes oa; pTOpTÍedade comum. é a que pertence a duas
ou mai pes · oa simultâneamente.
.
Art. 2176. º O proprietário singular exerce exclusivam ente os seus direitos, nos t ermos - decl araaos nos título
pre<)edentes; o proprietário em comum, consorte ou co_proprietário exerce, j untamente com os outros seus consqrtes,
todos os direitos que pertencem ao proprietário singular,
em proporção. ela p arte que tem na propriedacle-.comum . ·
Art. 2177.º O coproprietário não pode, toda via, dispor
especificaclamente ele gua lquer p arte do objecto comum
sem que_ e ta lhe seja assinada em partilha, e a cessão do
direito que tEmJ. à parte que haja ·de pe1te:qcer-lhe poderá
ser limitada na conformidade da lei.
Art . 2178.º Todo o coproprietário tem o direito de constranger os seus consortes a contribuírem para as despesas
da conservação à a cou a ou elo direito comum, salvo se
estes r enunciarem à parte .el a cousa que p-0ssa pertencer-lhes.
Art. 2179. º O u so e a administração ela cousa ou do dir eito comum serão regulados pelo que fi ca disposto nos artigos 1249.º e seguintes.
Art. 2180 .º Nenhum coproprietário <>ed. obrigado a per-·
maneceT na indivisão, e _poderá a todo .o tempo requerer
par tilha, excep to:
l. º Nos casos de casamento ou socieclae1e, em conformidade das respectivas disposições dêst0 Código ;
2 .0 Se a cousa ou o direito fôr ele sua natureza não part ível .
.A.rt. 2181." A divisão da cousa comum p ode fazer- e
amio-àvelmente ou por á1bitros nomeados a apTazimento
t:>
'
das partes, ·não sEl'!ldo estas incap azes.
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Art. 2182. º N o ca o <le se.r feita divisão }JOr árbitros,
estes devem formar as ortes com p·erfeita igualdade, t an to ·
em relação à quantidade como em relàç.ão à qualid_ade da:s
cousas, evitando, quanto seja pos ·ível, as to.ruas a dinlieiro.
Art. 2183.º Se a cousa não pud er ser di,'idida em substância, e os con ortes não convierem em que e adjudique .
a alg um dêle.s, inteii'a.ndo-.se os outros a dinheiro, será
rnndida e repartir-se há ·o preço .
Art . 2184.º A divisão dos bens imobiliái·ios é nula, não
sendo feita em escr itura ou auto p.úblico .
. Ar t . 2185.º Os coproprietários.niíp podem i·enunciar o direito de e:s:i.gir divi ·ão, mas pod~m convencionar que a cousa
se conserve inclivi -a pox certo es1Jaço de temp-0, contanto
que não e:s:ceda a cinco ano ; seni, ·todavia, lícito r enova:r.
êste prazo por 110"\a conYenção .
Art. 218G.0 O copro_prietário a quem tocar a cou à comum
ou p arte dela gozará elos direitos de que gozam os heréleiros na partilha da herança .

TÍTULO l V
Da

propried~,de

perfeita e ·dfl,
im.pei·feita

pro,pri~dade

C.A.PlTULO I
D i sposi~ões

,ger.ais

Al't. 2187. º P.ropriedade perfeita é a que consiste na
fruição de todos os direitos contidos no direito de propriedade; propriedade imperfeita é a que consiste n~ fnüção
de parte dêsses direitâs.
,Axt. 2188. º Aquele a quem p ertence qualquer fracção do
direito de propriedade goza, pelo que toca. a essa fra~ção,
do direito de propriedade _plenamente, ah-o as restnçlíes
estabelecidas na lei ou n o título constitutÍ\:o da meS'lil.a propriedad.e.
· Art . 2189. 0 São propriedade imp erfeitas a s~guintes :
1. 0 A en:6.teme e a subcenfiteu e ;
2.º O censo;
3.~ O quinhão ;
4.º O usufruto e o u s.o e h abitação ;
5.º O compáscuo;
6. A.s servidõe
0
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§ único. As regras relativa . a cada uma destas propriedades ou direitos darão mat~ria aos capítulos eguintes,
salvo o que diz respeito à enfiteuse e ao cen o, que fica regulado nos artigos 1644. º e seguii~tes . .

CAP lTDLO

II'

Do quinhão

Art. 2190. º O direito que qualquer pessoa tem de receber
uma cota parte da renda dum prédio indiTiso, encabeç.ado
em u m dos coproprietários do me mo préelio e por êle possuído , chama-se qtiinhão.
§ 1. º Dá-se ao coproprietário em qliem o prédio e tá encabeçado o nome de «posseiro», e aos õutros coproprietários
o de « q uinhoeiros ».
§ 2. º As cotas de r enda, podem ser iguais para todos os
quinhoeiros, ou maiores para uns do que pa,ra outros, conforme o direito que frrnrem ao prédio indiYiso.
Art. 2191. º Só o posseiro é competente para administrar
e arr enda~- o prédio indiviso, mas qualquer dos quinhoeiros
tem o direito de exigir que o prédio sej a arrendado quando
é administrado por conta elo posseiro, ou que sej a arrendado
em h asta pública, quando anelar arrendado particularmente,
e entender que isso é conveniente para o au mento da cota
da r enda que lhe toca .
§ único. Se ho1~,-er divergência entre os quinhoeiros,
far-se há o que fôr re oh ·id o pel a maioria dêle . H avendo
empate, não se innorn rá cousa [1lgum a até nova deliberação.
Art. 2192.º O aumento de r endimento proven ient e de
bemfeitorias, feitas à custa do posseiro no prédi o indiviso,
reverte em proveito dê te; mas, se as bemfeitorias foram
fei ta s por algum arrendãtário, o aumento de r endimento
reverterá em proveito de todos os quinhoeiros.
Art. 2193.º Qualquer acção r elativa à propriedade do
prédio indiviso; ou que poss:1 ter por efeito diminuir o v~ 
lor dos quinhõe , deve ser mtenta~la contra todos os qmnhoeiros.
Art. 2194. º Cada quii.1hoeiro pode onerar o seu respectivo quinhão, ma s o prédio indivi so não pode ser onerad o
sem consentimento de todos os quinhoe_iros.
Art. 2195.0 Todos os quinhoeiros têm o direito de alhear,
no todo ou em p:ute, os seus re•pectivos q11i11hões, bem como .
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o po eiro-tem o direito de alhenr a sua po se, observando-se, po1:ém, o &eg uinte:
§ 1. 0 Qu:.indo algum dos quinhoeiros quiser vender ou
dar em pagamento o seu quinl1ão ou parte dêle, terá preferência o po seiro e, na falfa dê te, o outros quinhoeiros.
Se mais de .um quinhoeiro qui er usar do direi.to de prefe..rência, e colherfi. o alhea dor qual dêles lhe· aprouver.
§ 2. º I gual preferência terão os quin.hoeiros quando o
posseiro quiser Yender ou dar em pagamento a sua posse,
ou o seu respectirn quinhão ou parte dêle.
§ 3.0 O modo de exercer estas preferência,s é o mesmo
que no artigo 1G7 .ºe eus pará~·afos fira estabelecino para
a enfi.teu e.
Ârt. 2196 .0 -Para o futuro é proºibida a constihü:ção de
quinhões. A pr~priedade a cuja fru'içifo fôr por qual.11uer
modo dada esta forma r egular- e há pelas di posiçlíes estabelecidas nos artio-o 2210. º e seguintes para reger a propriedade comum.
'

· C \.P l'Il'LO III
Do usufrut o e do uso e habitação
ECÇ.\.o I

Do usu íru lo

SUB -' Ecç·'..'lo I

,

Disposiçoes gerais

Art. 2197. Usufru(o , é o dií·eito de convertà em utili:
dade própria o u ·o ou produto ·de cousa a·lheia, mobiiiárüi
ou imobiliária.
rt. 2 1D8. º () usufru'to pode ser constituído por acto entre vivos, por üli.ima Yontn11e qu por disposição da lei.
Art. 2199. 0 O usufr uto pode cbr-se em favor de uma ou
de mais pessoa si1uultânea ou sucessivamente, conta;nto q11e
e::s:. i. tam ao t empo em que se tonw efoctivo o direito do primeiro u ufrutuário.
Art. 2200. 0 O usufru to poê1~ ser constituído condir:ional
ou puram ente.
Art. 2201. º Os direitos . e as obrigações do usufrutu:írio
serão regulados pelo título con>t.itutivo do usufruto; na
falta ou deficiência dêste obseryar-se hão as disposições se"Uintes . .
0
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SU B-SECÇÃO H

Dos direitos do usufrutuário

Art. 2202. • O usufrutuário tem o direito de perceber todos os frutos ·que a cousa usufruída produzir, quer êsses
frutos sej am naturais, quer industriais, quer civis.
§ único. Os frutos naturais, industriais e civis. serão qualificados nos termos do artigo 495.º, § 3. 0
Art. 2203.° Os frutos agrários naturais ou industriais,
pendentes ao tempo em qb.e> o u sufruto começa, pertencem
ao usufrutuário ; os pendentes ao t empo da extinção do
usufruto pertencem ao pr oprietário.
§ l.º Nos casos sobreditos, o usufrutuário, ao começar
o usufruto, não é obrigado a abonar ao proprietário despesa alguma feita; m as o proprietário é obrigado a abonar,
no fim do usufruto, as· despesas de cultura, sementes e outras s_emelhantes, :feitas pelo usufrutuário com a produção
dos frqtos pendentes.
§ 2.º A disposição do parágrafo precedente não prejudica o direitos de terceiro, adquiridos ao começar ou ao
terminar o u sufruto.
Art. 2204.º Quanto aos produtos industriais :fabris, os
não ultimados ao começar o usufruto p ertencem ao usufrutuário, sem obrigação de abonar despesa alguma ; os não
ultimados no fim do u sufru~o pertencem ao proprietário,
com obriga.ção de abona r . ao usufr utuário, ou a seus herdeiros ou · repre entan.too, as de' pe a :feitas com tais produtos.
§ único . f; aplicável aos casos previstos ne te artigo a
disposição do § 2.• do artigo antecedente.
Art . 2205.° O . :frutos civis pertencem ao u u:frutuário,
dia por. dia, em proporção do tempo que dura o sen usufruto .
Art. 2206.° O u ufrutuário tem direito de gozar das couas acre cidas, das servidõe e, geralmente, de todos os direitos inerentes & cousa usufruída.
Art. 2207 .° O usufrutuário pode gozar pesso!,tlmente da
cousa, emprestá-la, arrendá-la ou alugá-la e até aliena;i· o
eu usufruto ; m::. s o contratos que fizer não produzirão
efeito senão emqn::u1to o u u:fruto durar .
.Art. 2208.° Se o ü su:fruto abranger obj ectos . susceptívei
de se deteriorarem pelo uso, não . eri obrigado o u u:frut uário a mais do que restituí-los no fim do usufruto, como
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se acharem, salvo se tiverem sido deteriorados _p·or uso diverso daquele que lhes era próprio ou por culpa ou negligência do usufrutuário.
§ único. Se o usufrutuári o os não aprese-nt.'lr responderá
pelo valor que tinham na conjuntm a ~m que começou o
usufruto, salvo se pr0-var que se con sumiram no seu uso
legítimo .
Art. 2209. 0 Se o usufruto abranger cousas ftmgiveis,
pode o usufru tuário consumi-las, mas é obrigado a r estituir o eu valor, findo o usufruto, e as ditas cousas tiverem
sido e timadas; se o não foram , poder:i fazer a restitui:ção
pela en trega doutras do m esm o género, qualidade ou quantidade, ou do valor destas na conj untura em que find ar o
usufruto.
Art. 2210.0 O usufrutuário de vinha , de olivais ou de
quaisquer árvores ou arbustos, sej am ou n ão fr utíferos, poderá aproveitar-se da plantas que perecerem n atura lmente; mas as plantas que caírem ou forem arrancadas ou quebradas por aciden te p ertencerão ao proprietário, ·podendo,
, todavia, o usufrutuário aplicá-las às repar ações que t iver
obrigação de fazer ou exigir qlfe o proprietário as r eÍire,
desocupando o ten eno.
Art. 2211.º O usufrutuário de devesas de talhadia, ou de
quaisquer matas ou árvores de corte, é obrigado a obser-var a ordem e praxes usadas pelos proprietários do sítio ;
mas, se nenhuma talhadia fizer , não ficar á por isso com
direito a $er indemnizado fin do o usufruto.
Art. 2212 ... 'O usufrut u ário de plal).tas de viveiro é obrigado a conformar-se igualmente, no arranco das plantas,
com o costume do sítio, t anto pelo qu e toca ao tempo e
ao modo do dito arranco, como pelo que toca ao tempo e ao
_
modo ele r etanchar o mesmo vivei ro.
Ar t . 2213 .º O usufrutu ário não pode abrir de novo minas
ov pedreiras.
§ único . A disposiçãC1 de::;te artigo não abrange as obras
ele pesquisa de águas e de adubos minerais p ara serem aplicados ao melhornmento dss respectivos prédios, bem como
a pedreiras. para r eparações ou obras, a que o usu frutuário
sej a obrigado ou que se tornem necessária .
Art. 2214. 0 Se o usufrutu ário dum estabelecimento ;fabril
abrir outro do mesmo género fica inib ido de empregar n0
novo e tabelecimento as marcas, modelos e desenh os da :fábrica, distintivos, rótulos, sinais e firma comercial que eram
privativos elo antigo, salvo havendo estipulação expressa
em contrário.
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Art. 2215 .0 . A, ,carta de adição a um invento, pedida pelo
usufrutuário do mesmo invento an.tes de ter vendid0 o respectivo usufruto, mas .obtida só depois, aproveitará de di;
rei to fl,O C,O:tµ p~·.ador..
,
A,~·t. 2216. º Se o usufrutuário· .descobrir no prédio usufruído algum te~our o, 9bservar-se hão as disposições dêste
Código acêrca dos que acham tesouro em terreno alheio. .l\rt. 2,217. 0 O usufrutuário pode fazer na couàa.u sufruída
.as bemfeitorias úteis e de ·recrei.o que ,bem lhe parecerem,
cpntanto 8_Ue não altere a forma ou a substância da cousa,
mas não terá para isf.o direito a indemnização alguma ; po' derá, todavia, levantar as ditas bemíeitorias se o fizer sem
vdetrimento da ·cousa .
Art . 2218. º O usufrutuário de invento que obtiver carta
qde adição a9 m,esmo invento não poderá imp edir que o pro±prietário se, utilize, querendq, da mesma adição, quando o
usufruto tm:minar ; mas, neste caso, terá direito a ser pre.viamente indemnizado.
·
· Art. 2219. º Ó usufrutuário pode usar de todos os meios ·
que compete,m ao proprietárl,o ,para ser mantido n·o seu usu- .
fruto.
§ 1. 0 As custas do litígio serãÕ por conta do usufrutuário
tam sàmente, tendo sido o usufruto constituído por titulo
gratuito.
·
§ 2.º Se o usufruto tiv&r sido consti,tuído por título oneroso, observar-se h á o que se acha disposto relativamente
à evicção.
Art. 2220.º O usufrutuário pode compensar deteriorações
com inelhoramentp,s que h aj a feito
UE-SECÇÃO IH

Das obrigações do

u ~ ufrutuário

,,,

Art. 2221,º O usuf ·uh1ário, antes Àe tomar conta do
be'us; deve :
'
·
l.º Proceder, com citação· ou ~ssistência do proprie~ário ,
a inventário de todos os ditos bens, declarando-se o est::ítlo
dêl es e o valo1· dos ·móveis, se os houver. Este imentúrio
pode sei· feito amigàvelmente, mn.3 rle:ve ser . iudicial, se11d0
menores, interditos ou ausentes os interessados;
2.º Prestar çaução, se lhe fôr exigida, tanto para a rest.itu!ção dos. ben,s, ou do seu valor, · sendo fungíveis, como
para a reparação dq,s d eter~orações q1:1e possam padecer por
culpa do· u sufrutuário.

,
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§ l.° A disposição do n.º 2. 0 não é aplicável ao v~ndedor
ou doador com reserva de usufruto, nem aos usufrutuários dos bens dos filhos, salvo o que fica disposto no artigo 148.º, nem ao marido pelo usufrnto dos bens da mulher, salvo o' que se acha disposto relativa~ ente à hipoteca
dos bens -dotais.
§ 2.º O usufrutuário por doação ou testamento pode ser
dispe~do pelo doador ou testador de inventariar e Gaucionar, não havendo ofensa .de direitos de terceiro .
Art. 2222.º Se o usufrutuário não prestar a caução ordenada no artigo precedente poderá o proprietário .exigir que
os imóveis se arrendem ou ponham em administração,' que
os móveis se vendam e que os capitais, bem como a importância dos preços das venda_s, se dêem a juro ou empreguem
em :fundos públicos ou em acções de companhias que dêem
segurança; neste caso as l'Emdas, juros ou frutos dos bens
administrados serão entregues ao usufrutuário.
Art. 2223. 0 O usufrutuário deve usufruir a cousa, como
•
.
o faria um proprietário prudente.·
Art. 2224.º O usufrutuário que alienar, pdr qualquer
forma, o seu usufruto responderá pelos danos que os benspadecereJll. por culpa da pessoa que o substituir. '
Art. 2225. 0 Sé o usufruto fôr constituído num rebanho, ·
ou numa universalidade de animais, será o usufrutuário
obrigado a· substituir com as crias · novas as cabeça s que,
por qualquer causa, faltarem.
,
§ 1.º Se os animais se perderem na totalidade, · ou em
parte, por caso :fortuito, sem pr.oduzirem outros que os substituam, o usufrutuário será tam somente obrigado a entregar as cabeças restante~.
§ 2.º O usufrutuário será, contudo, responsável pelos
despojos dos animais_se de tais despojos se t iver aproveitado.
Art. 2226. 0 O usufrutuário de vinhas, de ·olivais ou doutras árvores, ou arbustos frutíferos, é obrigado a plantar
tantos pés quantos perecerem naturalmente, ou a substituir
esta por outra cultura igualmente útil para o proprietário,
se fôr impossível ou prejudicial a renovação de plantas do
mesmo género.
Art. 2227.º- O usufrutuário é obrigado a consentir ao proprietário quaisquer obras ou melhora.mentes de que seja
susceptível a cousa usufruída, e também plantações novas,
se o usufruto recair em prédios rústicos, .contanto que
dêsses factos não resulte deminui:ção no valor do dito usufruto.
·
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. A_rl:· ~28 ..° O u~~·utuário deve fazer as reparaçõe ord1n11nas mdispensave1s para a conservação ·da cousa.
. ~ L º São reparações ordinárias aquelas que, no ano em
q-ue fo1·em necessárias, não excederem nois tro:ços do rendimento líquido dêsse ano. ·
§ 2.º. O usufrutuário pode eximir-se de tais reparações,
renunClando o usufruto.
·
Art. 2229.º Quanto às reparações eJ..-traordinárias, só incumb_e ao usufrntuário avürar em tempo o proprietário, que
poderá, querendo, mandá-las :far1;er.
§ 1.º Mas, se o proprietáJ:io não as fizer, e elas for.em de
utilid-ade real, poderá o usufrutuário :fazê-las à sua custa,
e erigir o pagamento do vafor que tiverem no fim do usufruto.
§ 2. º Neste caso, porém, deverá o usufrutuário guardar
a antiga fürma e desenho da obra .
.Art. 2230.º Se o proprietário iizer as reparações' mencionadas no artiJ5o precedente terá o usufrutuário direito ao
usufruto delas, sem ser obrigado a pagar juros das somas
dei embolsadas pelo propTietál'io. No caso, porém, de au·mentar., com essas reparações, o rendimento líquido da
cousa usufruída, o aumento pertencerá ao proprietário .
.Art. 2231. 0 O usufrutt1ário univer.sa.l da herança é obrigado a pagar por inteiro 'º legado de alimentos ou de qualquer pensão vitalícia .
.Art. 2232.º O usufrutuário duma cota parte da herança
é obrigado a contribuir para o pagamento dos sobredit os alimentos . ou 'Pensões 'V'italíeias em proporção da sua
cota .
.Art. 2233.º O usufrutuário de uma ou mais cousas det erminadas não ê obrigado a contribuir para os sobreditos
alimentos ou pen ões, -se êste encargo lhe não tiver sido
_
imposto expressamente.
Art. 2234.º ó usufrutuáríÓ, por título sing\tiar, dum prédio anteriorniente hipotecado não é obrigado a pagar ao
credor da hipoteca.
§ único. Se o prédio, por esta causa, fôr penhorado, ou
vendido judicialmente, re ponderá o proprietário pela perda
que o usufrutuário padEl'Cer.
.
.Art. 2235. 0 Con ist.indo o usufruto na totalidade, ou em
alg-qma parte da h eran\a, poderá o usufrutuário -~diantar
as somas necessárias conforme os bens que us11fru1r, para
pagamento das dívidas hereditárias, e ficará com o. di_~·e~to
de exigir dó proprietário, find'o o usufruto, a restitmçao,
sem juros, da quantia que despendeu.
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Ad. 2236.º Se o usufrutuário não quisei· fazer o adiantamento mencionado no artigo precedente, poderá o pro. prietário fazer vender dos bens usufruídos os que :forem
necessários para o pagamento das dívidas, ou pagá-las com
dinheiro seu, ficando, neste último caso, com o dfreito de
haver do usufrutuário os juros correspondentes.
Art. 2237. 0 O u ufrutuário de capitais pos0s a juro, ou
a qualquer outro interêsse, ou em fundos públicos ou acções
de companhias, não pode levantá-los senão para os inver·
ter.
_ • § 1. 0 O usufrutuário pode inverter· os capitais usufruídos:
·
l.º Se os ditos capitais houverem sido dados a prazo, ou
para certo e determinado negócio que se ache concluído,
ou não possa continuar por falta de cumprimento das respectivas condiçõe ;
2.º Se os capitais se acharem em risco de perder-se.
§ 2. º Em qualquer dêstes casos, porém, o usufrtttrufrio
não os levantará sem prévio consentimento do proprietário.
Havendo oposição, poderá êste consentimento ser .suprido
j udicialmente, mas o levantamento, em tal caso, não se fará
sem caução prévia, se não a houver já sufici!:mte,
§ 3.º O direito estabelecid.o nos dois parágrafos antecedentes devolve-se ao proprietário quando o usufrutuário não
quere usar dêle.
§ 4. 0 O usufrutuário pode reter, querendo, os capitais levantados, para usufruí-los como bem lhe parecer, prestando
a devida caução.
§ 5.º Não querendo o usufrutuário reter os capitais, poderá o proprietário havê-los, prestando caução, sem prejuízo <lo usufrutuário, mas, se os não quiser, serão postos
·a ganho, quer em empréstimo com segurança, quer em fundos públicos, quer em acções de companhias solidamente
estabelecidas.
A'tt. 2238.º Os tributos ordinários gerais e especiais, e
quaisquer outros encargos anuais, impost.os sôbre o produto ou renda dos bens usufruídos, reca.'irão sôbre o usufrutuário, emquanto o usufruto durar.
.
Art. 2239.º As contribuições .que forem impostas directameute ao capital ou. à propriedade i·ecairão, durante o
usuíruto, sôbre o proprietário e sôbre o usufrutuário nos
termos seguintes:
§ 1. º O pagamento incumbirá ao proprietário, e o usufrutuário pagará ao dito proprietário, emquanto o usufruto
durar, os jmos das quantias que ~ste desembolsar.
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- § 2. 0 Se estas somas :forem pagas pelo u'rnfrutuário, po-

derá repeti-las do proprietário no fim elo usufruto, mas sem
jui·os.
Art. 2240.º O u ufrutuário é obrigado a a1isar o proprietário de qualquel' facto dei terceiro, ele que tenha notícia,
qu.-; po sa lesar o direitos elo proprietário ; se o não fizer,
responderá por perdas e danos.
SU13-SECÇÃO lV

Da extinção do usufruto

'f

Art. 2241.º O usufruto acaba :
l.º Por morte do u ufrutuário, ou chegado o têrmo do
prazo por que o u ufruto :foi conferido, quando êste não é
vitalício ;
2.º Pela rooolução do direito do autor do u ufruto, ou do
direito de usufrutuário ;
3.º Pela confusã:o do usufruto com ,a propriedade;
4. 0 Pela prescrição;
5. º Pela renúncia elo usufrutuário;
6. 0 Pela pe:cda total da cousa usufru ída , excepto no caso
previsto no n.º 1. 0 do artigo 2246 .0
Art. 2242.º Os credores do usufrutuário podem, eni caso
de renúncia, fazer rescin dir esta, sendo feita em prejuízo
dos direitos dê1es.
Art. 2243.º Se a cousa se perder só em parte, continuará
o usufruto na· parta restante .
·
Art. 2244.º Não pode estabelecer- e usu fr uto a favor de
qualquer e tabelecímento, corporação ou ocieclade, por
mais de trinta anos ; mas e, antes dê te prazo, o estabele-.
cimento, corporação ou sociedade se extinguir, acabará
igualmente o u sufruto, a favor elo respectivo proprietário.
Art. 2245 .0 O u ·ufruto concedido a alguém até certa
idade de terceira pessoa durará pelos anos prefixos, aitda
que essa terceira pessoa faleça ante , saho se o dito usufruto tiver ido expre sarnente concedido _ó em atel'lção à
existência da dita pes oa.
·
·
Art. 2246.º Se o u ufruto fôr constituído ffill algum edifício, e êste se dest\·uir por qual ql~ei· causa, não terá o usufrutuário direito a disfrutar, nem o olo, nem os materiai
restantes.
§ 1. º Se, porém , o u ufrutn ário houver concorrido c o~
o proprietário para o eguro do prédio, o usu_fruto continuará, em ca o de sinistro, ou no préd io _·eed1ficado, se o
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fôr, IJU no preço do seguro, e a · reedificação não convier
ao proprietário.
§ 0 Se o proprietário, solicitado pelo usufrutuário, houver r ecusado contribuir para· o. seguro, e o usufrutuário o
efectuar, ficar á ê te com o direito de haver por inteiro, em
caso de sinistro, o preço do seguro.
§ 3. º Se o usufrutuário, solicitado pelo proprietário, houver recusado contribuir para o seguro, e o proprietário o
efectuar, haverá êste por inteiro o preço dQ seguro, em caso
de sinistro .
· Art. 2247.º Se o usufruto fôr constituído em alguma propriedade rústica, de que faça parte o edifício destruído,
poderá o usufrutuário gozar elo solo e dos materiaís.
Art. 2248. 0 Se a cousa usufruída fôr expropriada por
utilidade pública, no todo ou em parte, a indemnização
será, na falta de conven ção entre os interessados, aplicada
à compra de títulos de dívida pública consolidada, ou dada
a jl,lros com hipúteca, conforme o proprietário entender,
sendo, todavia, no segunde caso, ouvido previamente sôbre
a idoneidade da dita hipoteca o usufrutuário, a quem pertencerão os juros emquanto o usufruto drn·ar.
Art. 2249. 0 O usufruto não se extingue, ainda que o usufrutuário faça mau uso da cousa usufruída ; m as, se o abuso
se tornar consideràvelmente prejudicial ao proprietário,
poderá êste r equer er que se lhe entregue a cousa, obrigando•se a pagar anualmente ao usufrutuário o produtp líquido
da dita cousa, depois de deduzidas as despesas e o prémio
que pela sua administração lhe fôr arbitrado.
Art . 2250.0 O usufruto, ·constituído em proveito .d e várias
pessoas vivas ao tempo da sua constituição, só acaba por
morte da última que sobreviver.
Art. 2251. 0 Terminado o usufruto, reverte a cousa ao
propriet ário, salvo o direito de r etenção que o us0rutuário
ou seus herdeiros tenham por desembolsos, de que de.varo
ser pagos.
.
Art . 2252.º Se o usufrutuário vender os frutos próximos
do amadurecimento, e falecer antes que sejam colhidos,
subsistirá a venda, mas o preço pertencerá ao proprietário,
deduzidas as despe as feitas com a produção dêles ; e., se
a colheita e achar em parte feita e em parte por fazer , será
o preço total dividido entre o proprietário e os h erdeiros
do usufrutuário, em proporç,ão da part e colhida e da que
faltar oolhêr .
Art. 2253. º O usufrutuário r esponderá pelos frutos que,
por dolo, oolhêr prematuramente ; mas se assim houver
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colhid~ parte dêles e deixar outra parte nã-0 colhi da em
estado ?e madureza, h averá m1í.tua compensação, atentos os
:i:espectivos valores.
SECÇÃO U

D.o aso e h abita~

Àrt. 2254. º O direito de uso consiste na faculdade concedida a alguma ou algumas pessoas de servir-se de certa
cousa alheia, taro somente emquanto o exigirem as suas
necessidades pessoai~ cotidia.nas.
.
§ único. Quando êste direito se refere a casas de morada
chama-se direito de habitação.
Art. 2255. 0 Os direitos de uS-O e habitação constituem-se
e exti.nguem-se pelos mesmos modos que o uau:fruto e são
.igualmente regulados pel .seu título constitutivo; na _:falta
ou deficiência de título observar-se há o seguinte.
Àrt. 2256.º O usuário ou moxador usuário é obxigado a
inventário e caução, da mesma forma que o usufrutuário.
Àrt. 2257.º O usuário dos .frutos dum prédio não pode
haver mais do que os necessários para.os seus gastos e da
sua família, quer esta se torne mais numerosa, quer menos.
Art. 2258.º O usuário ou morador usuário não pode vender, alugar, nem traspassar por qualquer modo o seu direito.
·
Art. 2259." Se o usuário consumir todos os .frutos do prédio, ou ocupar .todo o edi:ffoio, ficará sujeito às despesas de
cultura, aos reparos de conserva.Ção e ao pagamento da11
contribuições, do mesmo modo que o usufrutuário.
Art. 2260. 0 Se o usuário perceber só parte dos :frutos,
ou ocupar só parte do edifício, contrihu'irá para as despesas
mencionadas no artigo precedente em proporção da sua
frui'çao.
.
Art. 2261. 0 São aplicáveis ao direito de uso as dispo_ições dos artigos 2203 .º, 221.7.º, 2240:' a 2247.º indusinment~, il 2253.º

C.A.P!TULO IV
Do direito tle compáscuo
Art. 2262. º O direito de compáscuo consiste na com unhão de pastos de prédios pertencentes a diversos proprietários.
Art. 2263 .º A com~hão de· pastagens de terrenos públicos, quer ês~ terrenos pertençam a :freguesias, quer a
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mun.ic1pi_os ou ao 'Estado, é int.eiramente regulada pelas
leis administrativas.
Art. 2264.. º Fica abólido Ç> direito de éompásc~o estabelecido em prédios particula1:es, por concessão tácita, anteriormente à promulgação· dêste Código. De futuro só
poderá ser constituído por concessão expressa dos proprie-:
tários.
·
§ único. Concessão expressa é a que resulta de contrato
ou de disposição d e últi ma vontade.
Art. 2265.º Fica igualmente abolidÓ o direito de compáscuo estabelecido anteriormente à promulgação dêste Código, entre uma universalidade de indivíduos sôbre uma
universalidade de bens, ainda que tenha sido por convenção expressa. De futuro só será permitido estabelecer tal
direito sôbre prédios certos e determinados; e por conve)#ção expressa entre indivíduos também certos e determinadm .
·
§ único. O compáscuo, estabelecido nos termos rl ê~te artigo, rege-se inteiramente pelo título da sua instituição.
Art. 2266. 0 As pl'Opriedades oneradas com encargo perpétuo de pastagem, p01· algum título particular, poderão
ser isentas dêsse encargo mediante o pngamento J o justo
valor dêle.
CAPITULO V
Das servidões

SECÇ.:\O I

Disposições yerais
Art. 2267. 0 Servidão é um encargo imposto ~m. qualquer
prédio em proveito ou serviço doutro p rádio p ert~ ncente a
dono diferente ; o précho sujeito à servidão diz- e «servien te», e o que dela se 11tiliza «dominante ».
.
Art. 2268. 0 As servi dões são inseparáveis d-0s prédios a
que, activa ou passivamente, pertencem .
Art. 2269.º As servidões são indivisíveis: se o prédio
serviente iôr dividido entre vários donos cada porção ficará
sujeita à parte de servidão 4ue lhe cabi3, ; e, se o prédio
dominante fôr diviclidó, poderá cada consorte usar da servidão sem alteração nem m11dança.
Art. 2210. 0 As servidões podem ser contínuas ~1 descontínuas, aparentes ou não aparentes.

..
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§ I. º. Contínuas são aquelas cujo uso 'é, ou pode ser, incessante, independentemente de :facto do homem.
§ 2 .º Descontínuas são as que dependem de .facto do homem . ·
''
§ 3.º Aparentes são as que e reivelam por obras ou sinais exteriores.
§ 4.º Não aparentes são a que não ap.resentmn indício
algum exterior.
.
Art . 2271. º As servidões podem ser con tituídas por facto
do homem, ou pela natureza das cousa, , ou pela lei.
SECÇÃO II

Das senidões ronsliluídas por facto 1lo homem
Art. 2272. 0 As servidões contínuas, aparentes, podem
er constituídas por . qual quer dos modos de adquirir, declarados no presente Código.
Art. 2273.º As servidões contínuas, não aparentes, e as
descontínuas, aparentes ou não aparentes, também podem
ser adquirida s por qualquer modo, excepto por prescrição.
. § único. A disposição dê te artigo não prejudicará as
servidões adquiridas anteriormente à prnmulgação dê te
Código, conforme o u so ou costume das terras. ·
Art. 2274.º Se em dois prédios do mesmo dono houver
sinal ou sinais aparentes e permanente ·, postos por êle,
em um ou em ambos, que ate tem sen ·idão dum para com
outro, êsses sinais serão havidos como prova da servidão,
quando, em relaç-.ão ao domínio, os doi prédios vierem a
eparar-se, salvo se, ao tempo da separa ção do domínio dos
dois prédios, .outra cousa se houver declarado no respectivo documento.
Art. 2275. º As servidões estabelecidas por éontrato ou
por testamento serão reguladas nos termos do respectivo
título ; na falta de decla.,ação observar-se há o seguinte.
Art. 2276. 0 O dono do prédio 'dominante tem o direito
de fazer no prédio se1·viente todas as obras necessárias para
o u so e con ervação da ervidão, .ma de modo que não a
altere ou torne mais onerosa.
§ l. º Se forem diversos os prédios dominantes, todos os
donos dêles serão obrigados a contribuir, na propor ção da
parte que tiverem nas vanta.gen da servidão, para as despesas de que trata ê&t.e artigo, de que ó poderão eximir-se
desi tindo da servidão em proYeito dos outros.
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§ 2.º e o dono do prédio ervi.Jlnte também auferir u tilidade da cousa sôbr~ qu e r ecai a ervidão, erá obrigado
a contribuir pela forma e ·tabelecida no parágrafo antecedente.
·
. Art. 2277. 0 Se o dono du prédio serviente e ho'ltver obriga do , no respectivo título, a custear as obra necessárias,
poderá erimir-se dêste encargo, abandonando o seu prédio
a-0 dono do prédio dominante .'
.Att . 2278. º O dono do prédio serviente não .pódei'á de
modo algum esto1Tar o uso da servidão constituída; mas,
e a dita erviclão, 110 ítio a sinado primitivamente para
uso dela, se tornar prejudicial ao clono elo prédio serviente,
ou lhe obstar a fazer reparo ou melhoramentos importante , pode1'á ser mudada por iHe, contanto que
dono do
prédio dominante não fique prejudicado.
§ único . .A. questões que se levantarem ôbre êste assunto serão re ohiclas sumàriamente, na forma pre crita no
Código elo Proces o.
Art. 2279.º A erviclões acabam:
1. 0 Pela reünião elo dois prédios, dominante e erviente,
no domínio da mesma pe soa ; .
2.º Pelo não u o, durante o .tempo nec ário para haver
prescrição ;
3. 0 P ela r enúncia ou cedência do dono do prédio dominante.
·Art. 2280.0 .A. preserição correr á, n as. servidões descontínu as, desde o dia em que se dei::rnr de u. ar, e nas contín uas de de o dia em que começar a interrupção da servidão.
§ único. Relativamente· ao modo da servidão a prescrição correrá nos mesmos termos .
. . Art. 2281.º Se ·o prédio dominante pertencer a vários
indivi amente, o uso que úm dêles fizel' da servidão impedirá a prescrição r elat~vamente aos demais.
§_ú nico. Se, por excepção legal, a servidão não puder
prescrever contra alguns dos propr iet ário dominantes,
aproveitará o favor da lei a to4os os outros.

o

SECÇÃO l1I

· Das senidões constil ujdas pl\la natureza da musa ou pela Ili
.A.rt. 2282. 0 Os prédios inferiores estão obrigados a receber as águas que decorrem, naturalmente e sem obra
do homem, dos prédio superiores, as ~im como a terra ou
entulhos que arrastam na sua corrente. Nem o dono do
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.prédio inferi()r pode faz.e r obras que estorvem esta servidão, nf:m o uono elo prédio !>\lperioi;. obras que a possam
agr ava·r. ·
Art. 228J.º O dono do prédio oude existam obra delens iv~s p ar;i conter as águas, ou onde seja necessário, pela
variação do curso da mesmas águas, construí-las de .novo,
é obrigado a fazer os reparos preci os ou a tolerar que os
façam, sem prejuízo déle, os donos dos prédios que padeçam , ou s~ achem expostos a dano. iminentes. por :falta de
tais reparos .
Art. 228·:1:.º O que fica di-- po to no artigo antecedente
aplicável aos c;i.sos ffill que se torne necessário despojar al- . gum prédió Je materiai , cuja· acumulação· 011 queda estorve o curso das águ as, com prejuízo ou risco de terceiro.
Art. 2285. º Todos os proprietál'ios que participam dobene:fício 'proveniente das obras memcionadas nos artigos precedentes ão obrigado a contribuir para as de pesas dela ,
em proporção do seu interêsse, em prejuízo da reaponsabilidade que pos a pesar sôbre o autor do dano, nos ca os
de culpa ou dolo.
Art . 2286 .º Tod as as mais servidões, denominadas de interêsse público ou de interêsse particular, são verdadei:ras
restrições de direito de propriedade, e, como ta.i , regulada
no lugar compeitente.

e

TÍTULO V
Do direito de fruição
CAP!TUiiO I
Dispo_sições gerais

Art. 2287.º O direito de fruição abrange:
l. º O direito de -perceber todos os :frutos naturais, imlustriais ou civis da cousa própria;
Z.º O direito de aces âo ;
3 .º O direito ele acesso .
Art. 2288. º O direito de fru1ção do solo abrange, não ó
o mesmo solo em toda a sua profundidade, alvas as di posições da lei em r elação a minn. , mas também o espaço
aéreo corre pon.d e-\lte ao mesmo olo, na altura susceptíYel
ele ocupaç.ão.
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CA.PlT lJLO ff
Da acessão
SECÇÃO I

Disposição geral

Art. 2289.º Dá-se a aces ão quan do, com a cousa que é
propriedade de a l gu~m, se une e e.nco.rpora outra cousa qué
lhe não pertencia.
§ ú nico . .A acessão pode ser produzida pela acção da natureza.' ou por indústria do homem .

•
SECÇÃO 11

Da acessão natura l
Art. 2290.º P erteilce ao dono da cousa ou do prédio tudo
o que, por efeito da natureza ou casualme'Il.te, acrescer à
mesma cousa ou ao mesmo prédio.
Art . 2291.º P ertence aos donos dos prédios confinantes
com os rios, ribeiras ou' quaisquer correntes de água, t udo
o que, por acção das águas, se lhes unir, ou neles fôr depositado.
Art. 2292. 0 Mas, se a corrente arrancar quaisquer plantas, levar qualquer objecto, º'! porção conhecida de terreno,
e arrojar e as cousas sôbre os prédios alheios, conservará
o dono delas o seu direito, e poderá exigir que lhe sejam
entregues, contanto que o :faç.a dentro em três meses, se
antes não :fôr intimad'o. para fazer a remoção no prazo que
judicialmente lhe fôr assinado.
Art. 2293. º Se a corrente mudar de direcção , os donos
dos prédio ill'rnd idos adquirirão direito ao terreno q a o
ocupava o álveo. antigo, cada um em proporção do terreno
perdido pela variação da corrente.
Art. 2294. º As ilhas e mouchões que se :formarem nos ·
mares adjacentes ao território português, ou nos r ios navegávei ou fl.utuá>eis, pertencerão ao E tad'o, e só poderão
ser adquiridos pelo particulares por legítima concessão ou
por pre cr ição.
§ úriico . Porém, se, por ocasião da :formaçãõl de mouchões
e aterros nos rios, a_l.gum dos prédios mar ginais, ou mais
de um padecerem deminu.lção, os mouchões ou a terros per-
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tencerão aos proprietários dos terrenos onde a deminu1ção
houver ocorrido, e em proporção dela:
Art . 2295 .0 Os mouchões e aterros que se :formarem nos
rios não navegáveis nem fiutuá~eis pertencerão aos pro_prietários marginais de cujo lado se :formarem, tirando uma
linha divisória pelo meio do áLv;eo do rio.
§ único. A estes mouchões e aterros é aplicáv~l o que fica
disposto no § único do artigo antecedente.
Art. 2296.º Se a corrente se dividir em dois ramos, ou
braços, sem que o leito antigo sej a abandonado, o dono ou
os donos dos prédios invadidos conservarão os direitos qu e
tinham no terreno que lhes pertencia, e que :foi invadido
pela corrent'e.
.
Art. 2297.º As disposições dos artigos antecedentes são
igualmente aplicávei~ aos lagos éllagoa , nos factos análogos
que aí possam ocorrer.
SECÇÃO III

Da acessão industrial ou por fa cto do homem
Art . .2298.º Dá-se acessão industrial quando, por :facto do
homem, se con:fundem objectos pertencentes a diversos donos ; ou quando um indivíduo ap lica o próprio trabalho
a matéria que pertence a outrem, confundindo o resultado
dêsse trabalho, propriedade su a, com a propriedade alheia.
§ único . E sta concessão pode er mobiliária ou imobili:.ína, conforme a natureza dos obj ectos.
SOB -SECÇÃO I .

'

Da acessão inobiliária
Art. 2299.º Se alguém, em boa fé, · unir ou con:fundir
objecto seu com objecto alheio,. de modo que a separação
dêles não seja possível, ou, sendo-o, resulte dela prejuízo
para alguma das partes, fará sua a éousa ad junta o dono
daquela que fôr de maior valor, contanto que indemnize
o dono da outra, ou lhe entregue cousa equivalente.
§ 1.º O autor da con:fusão será contudo obrigado a ficar
com a cou a adjunta, ainda que e ta sej a de maior valor,
se o dono dela preferir a sobredita indemnização.
§ 2. 0 Se
as as cousas :for em de igual valor e os donos
não se acordarem, sôbre q~1al haja defi.car com.ela, a.b1:ir-se
há entre êles. licitação, adjudicando-se o obJecto licitado
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àquele que maior valor oferecer por êle. 1 el'ificada a soma,
que neste >alor deverá pertencer ao outro, ~el'::í o adjudicatário obrig::ido a pagar-lha.
§ 3.º 8e o interes8ados não quiserem licitar será a cou sa
Yendida, e cada um dêles ha~· erá no produto da venda a
parte que de•e toca r-lhe.
·
Art. 2300.º Se a confo~ão tiver sido feita de má fé, e
a cou .ª puder er . eparada, em padecer detrimento, será
restituída, a eu douo com perda s e dano . ~
§ único. Se, poTém, a cou. a não puder . er separada sem
padecer detrimento, será obrigado o autor da confo ão a
restituir o nlor com perdas e danos, quando o dono da
cou a confundida não quiser ficar com amba a · cousa
ad juntas, pagando ao autor da confusão o >alor da que lhe
pertencia.
•
Art. 2301. 0 Se a adjunção, ou coufu ão, se operar casualmente, e a. cousas assim ac1juntas; 9u confumlidas, se não
puderem sepa rar sem detrimento dalguma delas ficarão
pertencendo ao dono da mai s valiosa. que pagará o justo
valor da outra, e e o 11ãq quiser fazer perfencerá o me mo
direito ao dono da menos valiosa.
§ l. º Se nenhum dêles quiser ficar com a cou a sm·á esta
vendida e cada um haverá a Earte do prei:o que lhe pertencer.
§ 2. º Se ambas as cousa {-orem de igual >alor observal'-;;e há o que fica disposto nos §§ 2. º e 3.º do artigo 2299. 0
Art. 2302.º Se alguém em boa fé der no>a forma, por
seu trabalho e inchí tria, a qualquer objecto móvel, pertencente a outrem, fará . eu o objecto tran formado, se a
cousa não puder ser restituída à sua primeira forma, ou
não •º puder ser sem perda do >alor cri:ido pela especificação.
'
§ l. º Teste último C:J o, porém, terá o clono da matéria
o direito de ficar com o objecto, se a valia do valor não
exceder :i da matéria .
§ 2 .0 Em ::unl.ios o casos aci~a dito · será obrigado o
que ficar com a cousa a indemniz:ir o outro do valor que
direitamente lhe pertencer.
Art. 2303. º Se a e pecificaç-ão tiver sido feita de má f é
será a cou a especificada restituída a seu dono no estado
em que se achar, com perdas e danos, sem que o dito dono
seja obrigado a indemnizar o especifica dor, se o valor da
especificação não tiver aumentado em mais de um têrço o
valor da cousa especificada; pois, neste ca o, deverá o dono
da cousa repot o que exceder ' o dito t êrço.
21
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SUB-SECÇÃO II

.·

Da acessão imobiliária .

.d.rt. 2304.º ·Quem em terreno eu construir alguma
obra, com materiais pertencentes a outrem, adquirirá o
ditos materiais pagando o valor dêles, além elas perda e
danos.
.
Art. 2:)05. º Quem em t-erreno seu fizer sementeira ou
plantações com ementes, ou planta ~ alheias, adquirirá as
ditas semente ou planta , ficando ujeito às obügações
impostas no artigo precedente ; se, porém, o dono da ,
plantas . preferir a entrega desta , ser-lhe hão restituída
· as ditas plantas ; mas, neste caso, não terá direito a mais
nenlmma indemnização, ·alvo as acçÕEJi<l criminais que
po am competir-lhe.
Art. 2306.º Se o do110 de quaisquer materiai , _semente
nu plantas tiver feito em terreno alheio obrn ·, sementeira.& ou plantações, possuinào, aliás, êsse terreno em
próprio nome. com boa fé e justo título, observar-se há o
~eguinte :

§ l. º Se o valor que tais obras, sementeiras ou planta1;õe tiverem da-do. ~1 tota lidade do prédio onde forem feitas
fi\r m aior do que o valor que êste tinha dantes, o verda deiro
cl<mo só haverá o Talor que o prédio tinha antes das dita s
obra s, sementeiras ou plantaçõe , ou o que teria ao tempo.
de evicção, conforme preferir.
§ 2. 0 - Se o valor d.1clo fôr igual, haverá licitação entre o
;mtígo dono e o autor das obra , sementeira · ou pl:mta~õe
•
pela fo rma estabelecida no artigo 2301. 0
§ 3 .º Se o va lor ado fôr meno;', a obras, ementeiras
ou planta\Ões pel'tencerão ao dono do terreno, ·com a obriga Pão de indemnizar o autor delas do valor que t iverem
~o' témpo da evicção.
. Art . 230 7. 0 Se forem feitas de má fé algumas obra s,
~ ementeiras .ou plantaçõe · em terreno alheio poderá o dono
dê te exigir que essas planta ções, sementeiras e obras sejam
desfeitas, e o te:rreno n~stituído ao seu primiti.-o esta do
à custa do autor delas . .FoTém, se o dono do terreno pTefe.rir iicaT com as obras, sementeira ou pfa.n taçõe poderá
fazê-lo .. pagando' ao autor delas o ~·ru1or que frve.rem nes e
tempo, ou o dos mateTiai5 e trabalho eanpregaclo nela , como
mai qui er..
Art . 2;:\08.º O dono do prédio omle existirem árvores
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alheias poderá adquiri-las pagando o seu valor, . e:xcepto se,
por efeito de contrato, e tiver obrigado a con servá-las no
domínio alheio por certo número de anos, que . nunca pode1iio exceder a trinta .

CAPlTULO III
Do direito de acesso ·ou tr,âns.ito

Art . .2309 .0 Os proprietário de terreno en cravados, i to
é, que não tenham comunicaÇ<'fo alguma com a via ptí.bliea , pod em exigir caminho ou passagem pelos prédios vizinhos, indemnizando o prej u ízo que com esta pa ssagem
Yenham a cau sar .
Art . .2310. 0 A passagem será concedida pelo lado por
onde haj a ele ser memo prejudicial ao dono do prédios
ujeitos.
·
Art. 2311. º Se o prédio encravado tiver ido· transmitido
por a1gum elos clono. do prédio confinan tes, por oncle
possa abrir-se a p a sagem, sôbre o prédio ou prédios de
quem fez a transmjssão .recaüá de ·prefer ência a obrigação
ela. servidão .
§ único. Se a euc:rançâo do prédio provier de partilhas,
por não se hiwer sati. feito à disposição do artigo 2143. º,
a ervidão recafrá no prédio ou prédios ele que o encravado
era parte.
Art . .2312.º Ao adq uirente do direito de pa agem não
pe1·t ence a propriedade de terreno, mas tam sàmente ú.ma
sen·idão, que ení regulada no termos dos arligos 2267.º
a 2285.º
.Art . .2313. 0 A obrigação ele pre tar passagem pode ·cessar
tL requerimento do proprietário do prédio serviente,· cessando
t1 iiece ,idade da sen-idão, ou se o dono do prédio dominante, poT qt!alqu er mod o, tiver po sibilidacle de· comunicação, igualmente cómoda, com a •Ía pública por terr:euo eu , conta nto que o clesonerado l'C titua a indemnização
recebid a.
A.rt. 2314.º Se fôr indispens:Lvel, para r eparar algum
edifício, le\'"antar ·auclaimes, col ocar alg um; objedos sôbre
prédi9 alheio ou fazer p a sar por êl e o m ateria is para a
ob:ra, ser á o clono · do dilo }H'édio obriga do a con senti-lo, '
contanto que Reja indemniza do ele qualquer prej uízo que
daí lhe prnveuhn.
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TITULO VI
Do direito de transformação
CAPl 'l'ULO I
Disposições gerais
Art. 2315. º O direito de trnn formação âbrange a fac uldade de modificar ou alterar por qualquer maneira, em
todo ou em parte, e até de destruir a substância ele cousa
própria.
§ único . E ste direito p ertence ao dono da cou a, quer
esta. seja. mobiliária, quer imobiliária. ·
Art . 2316.º O direito de trans:fonuação ó pode er lim itado por YOntacle elo dono ela cousa. ou por di. po ição da
lei.

.

CAP1TULO II
Das restrições impostas à propriedade , em defesa
da pr opriedade alheia
SECÇÃO I

Da planl ação das árvores e arhusl.os
Art . 2317. Será lícita a plantação de ÚITores ou arbusto, a qua lquer Jistá ncia da linha divi ó1·ia que eparar do·
prédio Yiziuho aquele em q11e a plantação fôr feita, rua s
o dono do prédio Yizinho _po lerá anaucar e cortar a, rnfae:i
que se introduzirem no seu terreno, e os ramo que sôhre
êle propenclerem, cont::rnto que não ultrapa . se, arrancando
e cortando ess::is l'fl ízes ou rarnM, a linha perpenclicul:u
diYisória, e se o clono da árYore, sendo rogado, o não tiYer
feito dentro de três dia s.
Art. 23 18. º U proprietário da árvore ou elo ::irbusto, confinrmte ou <'ontíguo a prédio ele outrem, tem o direito de
exigir que o clono do dito prédio lhe permita fazer a apanha dos frutos que e não puderem recolh er do- seu lado ,
mas é respon sáYel })01' qualquer prejuízo que com is o venha
a. ca usar.
Art. 2:319. º liaYenclo contestação ôbre a propriedade da s
árvores ou arbu tos colocados na extrema divisória, pre' umir-. e hão comuns emquanto não se pro•ar o contr:1rio .
Art. 2320. º Se algum dos proprietários da árvore ou do
arbusto romum o qui er arrancar, não poderá o ou tro opor0
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-se, ma terá o dil'eito de haver metade do valor da árvore
ou do, arbusto, ou metade ela l enh a ou madeira que ela ou
êle produzir, conforme lhe convier.
§ l .º Se, porém, a árvore ou o arb usto erl"ir ele marco
divisório, não poder;í. ser arrancado enão de comum acôrdo.
§ 2. º A árvol'e 9u o arbu to arrancado não poderá ser
t1bstituído por outro senão com nnHuo consentim ente .
§ 3.º Os fruto. da árvore ou do arbusto comum e as de pesas da sua cultura serão repartidos n a conformidade .do
que fira disposto nos artigos 2175. 0 e seguintes.
SEcç.\.o II
Das escavações

· Art. 2321.º O proprietário pode abrir no seu prédio minas ou poços, ~ faze r as e ravaç·õe que bem lhe p arecerem ,
·
salvo as seguintes disposições.
Ai't. 2322 .º N enhum proprietário pode e tender as su as
minas e escavações, além el a linha perpendicular divisória ,
em con entimento do seu vizinho.
Art. 2323.º Ko seu próprio prédio ninguéID; poderá abrir
poços, fossos; valas ou canos ele despejo junto ele muro ,
quer commn, quer alheio, sem guardar a distância ou fa zer a obras necessária , para que dêsse :fa cto não re ulte
prejl!ízo ao dito muro.
§ l. º Ob ·ei..rnr-se hão, ne ta p arte, os regul amemto municip ais ou admini trativos.
§ 2. º L ogo, porém, que o vizinho >enha a padecer dano
com as obra menci onadas, será indemnizado pelo autor
delas, salvo se tiver havid o acô rdo expresso em contrário .
SECÇ'.\O l } I

Das construções e edifi cações
Art. 2024 . º É lícito a qualquer p roprietário fazer em
r·hão seu quai, quer constrnções ou l PY:nltar 't1uaisqm•1· edifícios, conforma ndo-~ e <:on\ os regulamentos mun ;c.:ipais ou
· adlninistratiYos, saho aR Reguintes disp osições. ·
Art . 2325. 0 () proprietário· que lc>antar müro, parede
ou 6utl'a edificac.:1fo junto à extrema do eu terreno não
poderá nele abrir j anelas, n em fa zer eirado- ou >aTanda ,
que deit e directamente sôbre o prédio do >iziuho, sem deixar intervalo ele um metro e cinco decímetros entre os dois
prédios.
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§ 1. 0 A disposição dêste artigo não abrange as fresta ,
,
seteiras ou óculos para luz .
§ 2 .º As aberturas para lu:i:, mencionadas no parágrafo
antecedente, não prescrevem contra o vizinho, e poderá
êste; a todo. o tempo que queira, lev· tar a sua casa, ou
contramuro, aincb que vede a luz da ditas s bert.uras.
Art. 2326. º As disposições do artigo precedQI!.te não são
aplicáveis a prédios entre si separados por qualquer .estrad a,
caminh.o, r ua, ' trav-essa, beco ou ou tra passagem pública .
Art. 2327.0 O proprietário deve edificar de modo que a
beira do seu telhado não goteje ôbre o prédio vizinho,
deixando pelo menos um intervalo de cinco decímetro
entre os ditos prédio e beira, se cloutJ:o modo. o não puder
evitar.
SIW Ç.fo IV

Do s-muros e 11aredes meias
Art . 2328. 0 Todo o proprietál'io, confinante c.om pared e
ou m u ro alheio, pode a dquirir nele comunhão, no todo ou
em parte, pagando meta de do seu. valor, e metade do va101· do solo sôbre que estiver construído o dito muro ou
parede.
§ único. Mas, se neste muro ou parede existirem vtt randas, janeilas ou outras aberl u1:as, a que o proprietário
tenha direito, só pode.r á verificar-sé a dita comunhã0 se o
mesmo proprietário consentir.
·
Art. 2329 .º O proprietário, a quem pertencer algum
m uro ou parede, em comu m , não poder á àbrir nele :fresta
nem janela , ou fazer outra abertm·a 011 alteração sem conentimento do seu consorte.
'
Árt. 2330.• Qualquer do consorte pode, todavia, edificar sôbre o muro comum, e inhoduzir nele as traves e
barrotes que quiser , contanto que não ultra.passe o m eio
da par ede.
'
Art. 2331. • O con orte pode t ambém alter ar ·a parede
comum, contanto que o faça à sua cu ta, e não edifique,
ou introduza traves ou barrote , senão até o meio da par ede, ainda que tenha, quando alteou, mandado fazer outra metade.
.
Art. 2332. • Se o muro, ou pa1·ede comum, não esti'rnr
em estado de agüentar o alçamento , deYerá o que pretender
levantá.lo reconstruí-lo por inteiro à sua custa, e, e .quiser
aumentar-lhe a espes ura, ser á o e pa ço · para i so neces ário tomado do seu lado.
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Art. 2333 . º O ou orte que não tiver co1itribuído para
o alç~<t.mento pode adqlúrir comunhão na parte a umentada,
pà,gando. metade elo qu houver cu ta elo, e, no caso ele aumento ele e pe sura, metade elo valor do espaço acre centado.
Art . 233-±. 0 A reparação e con trui;ão elo muro comum
será feita por conta do consortes, em propofção da. sua
respectiva parte .
. § 1. 0 Se o muro fôr simplesmente de vedação, a despesa
"erá dividida ~lo consortes por parte' iguais.
- § 2.º Se, além· da vedação, algum elo con artes tiror
do mm·o oufro proveito que não sej a comum ao outro, ou
ao outro consoTte , a de pesa . erá rateada entre êl es~ em
proporção do pro,eito que ca da um tirar.
§ 3. 0 Se a ruína do muro provier excluú,-amente de fa cto
<le que cada um elos consortes tire proveito, só ês e consorte
será obrigado a. reconstruí-lo. ou repará-lo.
Art. 2335.º Se os diversos andares dum. edifício pertencerem a di,er o p,roprietários, e o modo de l'eparação e
consêrto se não achar regulado nos seus respectivos título ,
observar-se há o seg uinte:
§ 1. º As paredes comuns e os tetos serão reparados por
todo , em proporção do valor que pertence a éada um .
§ 2. º O proprietário de cada andar p agará a despesa elo·
con êrto dq, seu pavimento e fôrro .
§ 3. 0 O prÕprietário do primeiro andar pagará a de pesa do con êrto da escada de que se erve ; o proprietário
do . egundo a da parte da e. cada de que igualmente se
.-erve, a part ir do patamar do prim iro a.n.dar, e assim por
diante.
Art. 2336. º Quando entrar em dúvida, se o muro ou parede di'i ória entre dois eJi:fícios é ou não comum, presumir-se há comum em toda a· sua altura, sendo iguais o
ditos edifícios, e até a altura do inferior, e não forem
iguai , salvo qualquer prova em contrário.
Art. 2337.º O muro entre prédios rústico., Oll entre
pátios e quintais de prédios urbanos, presm11em- e igualmente comun ·, não havendo prova ou inal em contrário.
§' l. º , ão sinais que excluem a pre unção ·de comunhão:
l.º
existência de e pigão em ladeira só para um lado;
2.º O su tentar o 'muro em toda a sua lar gura qualquer
edifício ou construção, que estej a só de um dos lados ;
3. 0 Ra.Yer na parede, só de lllll. L do, cachorros de pedra
salientes, encravados em toda a largura da parede ;
-!.º Jão ·se achar o pré<l.io contíguo igualmente murado
pelo outrns lados .
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§ 2.° Ko caso do n. º l.º presumir-se há que o muro pertence àquele para cujo lado se inclina a ladeira, e nos outro
casos àquele de cujo lado se acharem as constru ções ou os
sinais menciona do
SECÇÃO V

Da co nstrução de drpósilos il e matéria s nocivas
e doutras eo nst.ro ções semelhantes
Art. 2338.º 'l'odo aquele que quiser abrf'r cloaca, fossos,
ou cano de el e pejo junto de qualquer nÍuro, quer êste
seja comum, quer i~teiramente a,lheio ; ou constnúr, encostado ao dito muro, chaminé, lar, fogão, ou forno, ou
depósitos ele sal , ou de quaisqu er sub tâncias rorro ivas,
ou que produzam infiltrações nocivas, será obrigado a
guardar a distância e a :fazer as prevenções determinada
nós r egula:r;neutos ú !ministrativos locais ; mas, se tais i·egulamentos não h ouver, poderão os interessados requerer que
se tomem todas· a cautela que, por clécla1'ação cl.e peritos,
forem julgadas neéessárias.

TÍTULO VII
Do direito de exclusão e de defes a
Art. 2339. º O proprietário t em direito ele gozar da sua
cousa com exclusão ele qu alquer outra pessoa, e ele empr!lg ar para ê se fim todo o meios que as leis não vedam ;
êste direito abrange os ele clemarcaçõe ele tapagem e ele
defesa .

CAP!TULO I
Do direito de demarcação
Art. 2340. º O proprietário, e bem a im qualquer u ufrutuário 011 po sui:clor em próprio nome, tem o direito ele
obriO'a r o donos dos prédios confinante. a concorrerem para
a de~arcação das re pech\as extremas entre o seu prédio
·
e os dêles.
Art . 2341. 0 A demarcação er:.í feita n a conformidade
dos título de cada um , e, na falta J e . título uficiente
para is o, p elo qu,e .r esultar ela posse em que e tiverem o
confinantes.
Art .· 2342. º , e o títulos não determinarem o limite ,
ou a ár ea pertencente a ca da proprietário, e a questão não
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puder resolver-sei pela posse, ou por outro meio ele prova ,
ant e o juízo contencioso, será a demarcação feita distribu indo-se· o terreno, obj ecto da conten da, por parte. iguai·._
Art. 2343 .º Se os títulos dos confin antes reüuidos indicarem um espaço maior ou menor do que aquele que à totalidade <lo terreno abrange, o acréscimo ou a falta atribuir-se h á pr oporcion almen te à parte ele ca da um.
· Art . 2344.º Se os marcos tiverem sido colocqdos por um
título comum não contesta do, e h ou ver êno nessa colocação ,
será . o êrro r eforma do, sem qu e possa opor- e pr escrição.
Art. 2345. º O direito de exig·ir demarcação é imprescritível, salvo o direito de prescr ição pelo qu e respeita à pi·oprieclnde.

CAP1TUI,0 II
Do direito de

t& pa~em

Art. 23-!G.º Todo o proprietário pod e murar, valar, rodear de sebes a ua prapTiedade, ou tapá-la ele qualquer
modo, conformfludo-se com a di pouições d.e sta secção.
Art. 2347. º· O propl'ietário que pretend er abrir vala ao
redor da sua propriedade erá obrigado a deixar mota externa , de largur~ igual à profundidade da vala ; e se quiser
fazer >alado deverá deixar externamente regueira ou alcorca, al vo, em ambos os casos, uso e co. tume da tena em
contrário.
Art. 2348. º Os valados e regueiras entre préclios de di>er os donos, a que faltarem as condições impostas no artigo antecedente, pres u mem~ s e comuns, não .havendo prova
ou sinal em contrário .
ATt. 2349. º É sina l de que a _vala ou regueira sem mota
externa não é comum o achar-se a terra ela &~cavação ou
limpeza .lançada· só dum l ado, ·durante mais de um ano ;
ne te caso pre ume-se que a vala é do proprietário de cuj o
la elo a terra esti Yer.
Art. 2350. 0 A conservação e limpeza da vala, ou r egueirá
comum, regula-se pela s disposições <lo adigo · 2178. º
Art. 2351.º Se dois prédios for em . eparaclos por sebe
viva, deverá pre umir-se que esta é daquele que m ais precisar dela , e se ambos e tiverem no mesmo caso i·eputar-se
há comum, se não ]1ouver costume da terra pelo qual -se
determine doutro modo a propriedalle de tais sebes.
Art. 2352.º A sebe comum será con servad a, e replantada
~\ custa dos consortes, conforme o que fica dispostó no artigo 2178. º

•
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Art. 2353 .º As sebes morta ou e:staeada,; podem ser colocada na extr ema elo prédios, contanto que não pendam
para ·a lém ela linha cliYisól'ia pei1)e11<licular.
CAPl'l'ULO III
Do direito de defesa
0

Art. 235'.±. 'l'orlo o proprietário tem o direito de defender a sua propriedade, repelindo a fôrça pela fôrça, ou r orrenclo às au toridade · competentes.
Art . 2355." Se a ,-iol:ição p1·oyier de qlrnlquer obra norn,
a que alguém rlê comêço, poderá o ofendido preyenir-se e
assegurar o seu direito, emharg:mdo a obra.

TÍTULO VIH
:po direito de restit1üção e da indemnização
dos direit os violados .

-

Art. 2356.º 'l'odo aquele cuja propriedade on cujo direitos forem violados ou u ··urpados será re. titUcído e indem_nizado nc termos declarados no presente Código e no Código do Proces.so.
/

TÍTULO IX
Do direito de alienaçã o
Art. 2357 .º O proprietário · pode alien ar a sua .p ropriednrle por q11alquer dos modo .. por que e;;ta pode er aclq1iiricla..
Art. 2358.º A aliena ç.~o não se presume, sab-o nos caso~
em que a lei esta beleee expressamente e.,.,ta, presun ção.
Art. 2359.º O direito de alieuação é. inerente à proprielade e ninguém pode ser obrigado a alhear ou não alhear,
senão no casos e pela forma declarada na lei.
Art . 2360. º O proprietário pode ~er pri.-ndo da sua propriedade, em cumprim;mto ele obriga~·õe · contraída para
com outrem, ou ei· e:xproprindo dela por motivo ele util:dade pública.
/
úniro. Os caBos em que é permitida a expropriação
por motivos de utilidade p-úhlica e o modo de a reduzir a
efeito são regu lados por legislaç·ão especial.

s
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PARTE IV
D a ofe n s a do s dire ito s e da s u _a
repar ação

LIVRO I
Da responsabilidade civil ·

TÍTULO I
Disposições pr eliminar e s
Ar . 2361. 0 Todo aquele que viola ou ofende os direitos
de outrem constitui-se na obrigação de indemnizai: o l esado
por todos os prejuízos que lhe causa.
Art. 2362.º Os d_ireitos podem ser ofendidos por factos ou
por omi.s ão .Q.e factos.
Art. 2363 .0 E stes fa ctos ou omissões ele factos poderu
produzir responsabilidade cTiminal , .o u -implesmente res~
_ pon abilidade . civil, ou uma e outra re ponsabilidade simultâneamente.
Art. 2364.º Are pon -abilidacle cr iminal con iste na obrigação, em que e constitui o autor do facto ou da omi. são,
de ubmeter- e a certas penas decretadas n a lei, as quais
são a reparação do dano cau sado à sociedade na ordem moral. -4 r esponsabilidade civil consiste na obrigaç."i:o, em que
e constitui o autor do facto ou da omi ão, de restituir o
lesado ao e tado anterior à l e ão e de satisfazer a perdas
e danos que lhe h aja causado.
Art . 2365. º A responsabilidade criminal é sempre acoJiJ.p~nhada da responsabilidade ciYil ; mas a ci.vi.l#lem sempre
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é ac.ompanhada da. criminal. Os casos em que e. ta última
é acómpanh ada da résponsabili.d ade civil estão especificados

n a lei.
Art . 2366. ? O direito de e:: ng1r repar ação, bem como a
obrigação de a prestar, trnn. mitei-se com a h eran ç~1, exC!JJJto n os casos em · qu e a lei expres a.mente determina o
contrário .

TÍTULO II
Da respons abilidade civil
conexa com a responsabilidade cr imin al
CAP l TULO I
Da imputação da responsabilidade
Art . 2367. 0 .Aquele que :fôr agredido por outro com violências qu e possam lesar os eus direitos primit ivos ou e bulh á-lo do gôzo dos aeus dir eitos adqu iriL1os, ou perturbá-lo por qualquer forma nesse gôzo, é au torizado a repelir
a :fôrçt com- a fô r ça, contanto. qu e não ultrap as e os limites
·
da justa defesa .
Art . 2068 .0 ·Cabe àqu eles que presen ciarem . tai agressões au xi liar o agredido, não exceden do os limites da j u ta
cl efe a dês te, e se, não COl'l'endo 'ri co, d ~ixar em de obst ar
ao malefício, erão sub idiàriament e i'espon sáveis por perdas e danos.
Art . 2369. º Aos- tribun ais compete avaliar e decl ar ar ·se
o agredido ou os seus defensores excederam ou n ão o{ limites da just a de:fesa .
A1·t . 2370. 0 As disp osições elos artigos 2367'.º e ·2368 .º só
.têm ap licação · quan do n ão sej a possível ao agr edido ou aos
seu defensores recorrer à :fôrça' pública, a fim de evita.r o
chmo pre ente ou prevenir o dan o iminent_!l .
Art. 2371." Os encarregados ele ,-igiar pela seguran ~a
pública que, sendo prevenidos, deixarem perp etrar os sobredito. atentados ficarão respon áveis por perdas e danos
solid àriarneute com os perpetradores elo delito, i en d o.dep oi~
r egr esso contr a êles .
·
Art . 2372.º Se a o:fensa dos direitos :fôr cometida por mais
de um indivíduo serão todos solid àriamente i:espon. á1ei~ .
alvo O dir eito d~ que pag~r p elos ou tr o ' a h HeT clêles as
cota s resp ee.tivas .
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§ 1. 0 Estas cotas erão proporcionadas à r e ·ponsabiüdade
c:ürn iual ll e Cada um dos delinqü en tes, ~e essa re ponsa bi.li·
llade fôr diferentemente g rarlua da_
§ 2.0 Esta proport;ão será regulada pelo tribunais no
mesmo acto em que a i· ~ ·ponsabilid ade crim inal fô r gradua da, se o le. a do tiver requerido a devida indemnização.
Art. 2373.º A indemnização ciyil, conexa com a responsabil idade crim i ~a l , pode se r deten :uii'la da a aprazimento
da. partes; m a não poder á ser exigida judicial mente,
~ em que o fo to qrimincso ten ha ·ido verificado pelos meios
a o em que a acção pública deve in· competente. no
tervir.
Art . 2374. º Se o lesado nã o tiver sillo parte no processo
criminal, não fi ca 1: ~1 inibido ele requerer a repara ção civil ,
ii:-a s, nes te caso, só poderá u sar dos meios cú ·i ordináno. .
•
A1't. 2375.º O ben do delinq üente re pond em pelo cumprimento da obrigação de reparar o dano .
Art . 2376. º Se o delinqü eute fô r ca. a do , nenhun s bens
elo outro cônj uge, quer ejam de mea\iio , quer não, ficam
obrigaçlos à repa ração p roven iente c}o· :facto do côn juge clelinqüente.
Art. 2377. 0 Se aquele que causa r os prejuízos fôr. rele,ado
da respon abilidacle criminal, por seu estado rl e completa
embriaguez ou demência , não ficará por is o desobrigado
ela reporação civil , excepto e. tando debaixo da tutela e Yig ilância l egal de outrem . N este caso a dita obrigação recaú·á ôbre o tutor ou curador, ah-o se se provar que não
hou-ve ela sua parte cu lpa ou n·e gligência.
§ único . Se a inespou sabilidade elo tutor ou curad or ~e
prova r, subsi: ti rá a obrigação do agressor.
Art. 237'8.º Em todos os easos em que rl eva haver 1·eparações pelos bens dal gu m desassisado , sel'ão sempre r essalYa do os nece. sário alimentos, conforme o estado, e condição dêl e.
Ar t. 2379. º A menorida de não releva da responsabilid a de
c iYil; m a , . e aquele que pra ticar o dano uão estiver por
ua id ade ujeito a responsabilidade erimina l, responderão
civilmente por êle eu pais, ou r e pond erá aquele a cuja
guarda e clireci;:ão estiver entregu e o culp oclo, excepto .·e
' provarem que não houve da parte dêles culpa ou negligência.
§ único . :8 oplicável ao menore o que fi e.a di sposto no
ar tigo 23i7 .º e seu parágrafo.
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Art . 2380 .º P elo. prejuízos causados p or cr iados de ervir, ou por quaisqu er pessoas encarr egadas de certos erviços ou comissões, no desempenh o dos ditos erviços ou
comissões, r espo11der ão o ditos cria dos ou p essoas soli dàriamente com oeus amos ou comitentes salvo o regre so
dêstes contra aqu eles, .qu ando houverem excedido as ordens
e instruçõe r ecebidas.
Art . 2381. 0 Se os prejuízos forem prnticaclo em estalagem, ou em qu alquer outra . casa onde .se albergue por
dinheirn, responderão soliclàriamente os dono do estabelecimento, se os ·ditos prejuízos forem feit9s por pessoa que
h ajam recolhido e agasalhado sem cumpTÍrem o regulamentos policiais.

CAP!'l' LO II '
Da graduação da responsabilidade proveniente de fac tos
i:riminosos
Art. 2.382 .º Us prejuízos, que resultam ele ofen~a recebida, podem ser relativos aos direito. ·primitivos, on ao
direitos aclq uirido' .
.Art.. 2383. º Os prejuízos , que derivam da ofensa de direito primitivos, podem dizer respeito à per onalidade
fí ;ca , ou ii peTsonalidade moral ; os prejuízos relativos aos
chreito · adquiridos referem-se ao in t erê se materiais externos .
.A.rt. 2384. º A indemnização por perda e danos, nos ca so de homi c ídio cometido voluniàriamente, consistirá :
1.° K a sati fação ele todas a. despe ·as feitas p ara salvar
o ofendido, e com o seu funeral ;
.
2.0 Na presfoção ele alimentos à viúva do falecido, emquanto viva fôr, e preci. ar clêles, ou não p assar a segunda núpcias, exc ept'ó se tiver sido cúmplice n o homícíclio :
3 .° Na pre. tação de alimentos aos · ele cendentes ou ascendentes, a quem os devia o ofendido, excepto se tiverem
ido cúmplices no homicídio.
·
§ único. Fora dos casos anteriormente mencionados, nenhum parente ou herdeiro p oder{1 requer er indemniza ção
por homicídio.
Art. 2385 .° Se o homicídio tiver sido cometido inYoluntàriamente rua s com circunstâncias que, ainda assim, o
toTnem pu;1ível , em confó'r midade da lei p~nal, só poderá
h aver indemnização por alimen tos em favor dos filhos me-
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nor e~. t> n dos ª'('enrle11tes inYálid o~ tln fo leo:irlo, que ol êle.
precisarem .
A.rt.. .2386. º No: c:a' os dê ferim entos Yoluntàriamente feitos, ed obrigado o clelinqüente a inclemnir.ar o ferido d o~
ga tos que ti>er feito no curativo, e' do lucro que tiver
verdiclo por cau a. elo :ferimento; ma.· e: elos dito f er imento resultar aleijão ou deformidarle, será o fer ido indemnizado dos pr ej uízos que de tal aleijão ou deformidade r esultarem .
A.rt. 2387. º Nos ca o de :ferimento im·oluntàriamente
feito , mas puníveis, ó haverá indemnização pelos gastos
-elo curati>o, e pelo iuterêsses qu e o fer ido perdesse poT
cs a cau ·a ; e se o feTido padecer aleijão ou qu alquer outro
dano inepará>el, terá direito a metade da indemnização,
Lletermiuada no artigo autecedent e, ~e Llela precisar .
Art. 2388. 0 A indemniza ção, motiYath por factos o.fensi ,·os da liberdade pessoa l, consistirá na reparação das per <h s e do: dnnos padecido · por essa causa.
Art . .2389 .º A incleJill1ização p o1~ injúria , ou por qualq uer
outra ofen a contra o bom nome e r eputa ção . consist irá
ua r eparação das perda s, que por essa causa o o:fendidu
realment e houver padecido, e na condena ção judicial do
ofen or.
Art. 2390.º No · casos em que a ofensâ resulte de imputação, ou ac usação de crime judicialmente :fei ta, provando-se que hou>e dolo na dita imputação ou acu sação, consi tirá a indemnização na reparação de perd as e rlanos ; m as
se não houver dolo, a indemniza\âO COll istlni faro somente
no pagamento das despe ·as do proce·· o.
§ único. O modo como esta disposições devem sei; reduzidas a e:fleito ·erá regulado n o Cód igo do P rocesso .
Art. 2391.º A indemni zação por Tiolação de hbma e vit·gindade on jstirá no dote que o agressor dewrá dar à
ofendida, conforme a condição e estado ela mesma, se com
ela não c:asar:
Art. 2392. º A indemnização por ofensa rle direitoR adquiridos con, istirá, se hou>er u . m·paçâo ou e ·bulho , na r estituição elo direito u s u~·pado , com perdas e danos, e se houver
simple mente ma lefício ou de terioraç;ão, na reparação de
pe1·das e danos.
§ 1. 0 , 'e a, r tihüçiio da· cou sa nilo fôr possíYel, reporá
o agressor o Talor dela.
§ 2.º , 'e êste valo1· n::io pudel' ser liquidado. supril'- e há
:i liquidação com a declara ção jurada do lesado .
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'l'ÍTU LO III
Da. responsabilidade meramente civil
CAPlTULO I
Da responsabili::lade proveniente da não execução
de obrigações
A rt . 2390.º A re~pon sa bil i d a d e proveniente da não exeeução dos contratos r eguluT-s.e h á pelas disposições dos ar1igos 702. º e segu intes; a responRabilidade que derivar de
quaisquer o utr a~ obrip;ac;õe' r eg-er- ~e há pelos me ~mos prindpio~ em tudo aquil o <1 que Pste _fo rem aplicáYeis .

CAPIT ULO II
Da responsabilidade pelos prejuízos causados por animais ,
e por outras cousas do domínio particular
Art. 23D4. º Aquele r ujo8 animais, ou outrfls cousas s u a~,
prej urlit a !'em a outrem 'erá responsável pela satisfüção elo
prejuízo, excepto proY:t nJ o-se que não houve ela ·u a partP
culpa ou 11egligêI1cia .
Art. 239:J.º ~e algum ed ifício, qu e ameace ruiúa, cair e
pl'eju<licar alguém, J"esponclel"á pelo dano o clono do dito
edifício, pro.-anclo-se que houve negligência da. s.ua parte
em repará-lo, ou em tom.ar ''' precau ções neces ·ária contra
o <le~a bamento clêle.

CAP ['l'ULO III
Da responsabilidade por perdãs e danos feitos
para evitar outros danos
Art·. 2396. º Se pura eYitar algum prejuízo iminente, que
por outro modo se niio possa impedir, se fizer algum dano
em propriedade alheia, será êsse> dai;to indemnizado p or
aqu ele a favor de quem fo i feito. ,
§ único. Se o dano iôr feito em proveito ele mais de um
i ndiv íduo , a in demniz::u~.iío será paga por todos êl es, na propon:[o do benefício que ca da um tiver recebido.
Art. 2397 .º Quando o benefício se estender a uma povoa<;ào inteira, ou quando o dano fôr ordenado pela au toridade
públic a no exercício chi ~ ~ uas atribui' ~ões, a indemnização
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erá paga pela pe. soa em favo r das quai o dano fôr fei to,
sendo di tribuída e paga n a conformidade do regulamentos
a <l m ~ni stra tivos .
·

TÍTULO IV
Da re spop.sabilidade por perdas e dano s
provenientes da inobser vância de regulamentos,
ou por desleixo ou ·imprudência
Art. 2398 .0 Os empreendedore , ou executore de edifica ções, qu er proprietários, quer empreiteiros da obra, os
donos de e tabelecimentos industriais, comerciais ou agrícolas, e a comp an hias, ou i ndiv íduos con tn ltores de estradas, e de camin hos de fer ro, ou dou tras obras públicas,
bem como os empresários de viação por Yapor, ou por qu alquer outro i tema de tran p or te, serão respon áveis, não só
pelos danos, ou prejuízos, causados à propriedade alheia,
mas também pelos acidentes que, por culpa ua, ou de agênte
eus, oeorrerem à pessoa dalg uém, qu er êsses danos
procedam de facto , qu er de omissão de factos, se o pri- ·
meiros forem contrários aos r egulamentos gerais, ou aos
par ticular es de semelhantes obra , indústrias, trabalhos ou
emprêsas, e 9s ·segundo exigidos p elos dito regulamentos.
§ 1.º Esta me· ma respon abilidade recaüá sôbre aqueles
que, nà feitura d[J s obrn s, ou no exercício das emprêsas,
profissõe , ou me terns indicados neste artigo, causarem às
propriedade al heia ~, ou às pe oa , quaisquer danos ou prejuízos, quando se Yerificar que voluntàriamente deixaram
ele observar ou ele fazer ob ervar as regras comuns, e seguida na praxe, para obviar a tai inconveniente. .
§ 2 .0 Se, para a e:s;istência elo dano, ou prej u ízo, concorreu também culpa ou negligência da pessoa prejudicada, ou de outrem, a indemnização será no primeiro· ca o
deminuída no egu nclo ratead a em proporção dessa culp a
ou negligência, como fica disposto no artigo 2372. º, §§ 1. 0
e 2.º

e

TÍTULO V
Da r esponsabilidade por perdas e dano s
causados por empregados publicas rro exercíc · J
das suas funções
Art. 2399.º Os emp regados públicos, de qualquer ~rdem
ou graduai;ão que . ejam, não são responsávei pelas perdas
e dano que causem no de empenho das obriga\ões que lhes
2~
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·ão impostas pela lei, exc·e pto se excederem ou não cumprirem dalgum modo as disposições da mesma lei.
Art. 2400.º Se os ditos empregados, excedendo as suas
atribui:ções legais, praticarem actos de que resultem, ·para
outrem, perdas e danos, serão responsáveis do mesmo modo
que os simples ci<ladãos.
Art. 2401.º Os juízes serão irrespon áveis nos seüs julgamentos, excepto nos casos em que, por via de recursos
competentes, as suas sentenças ÍOreIJl anuladas ou reformadas por sua ilegalidacle, e se deixar expressamente aos leaclos direito alvo para haverem ·perdas e danos, ou se os
mesmos juízes forem multados ou condenados nas custas,
em conformidade do Código de P1•ocesso.
Art. 2402.º O que fica disposto· no artigo precedente não
obsta às acções, que podem ser intentadas contra os juízes,
pelos crimes, abusos e erros de dício que cometam no exercício de _suas funções .
.Art. ·2403.º Mas, se alguma sentença criminal fôr e:xecutada, e vier a provar-se depois, pelos meios legais compete1ites, quê fôra injusta a. cnnclenação, terá o condenado,
ou seus herdeiros, o direito ele haver reparação de perda
e danos, que será feita pela Fazenda Nacional, precedendo
sentença controvertida com o Ministério Público em _processo ordináTio.

LIVRO II
Da prova

do~

direitos e da restituição dêles

TÍTÚLO I
Das provas_
CAPITULO I
Das provas em geral

Art. 2404. º Pro>a é a demonstra çã-0 da verdade dos fa cto alegados em juízo.
Art. 2405.º A obrigação de provar incumbe àquele que
alega o facto, excepto se tiver em seu favor alguma presunção de direito.
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Ar t. 2406.º Nos casos em que fôr invoca.do algum estatuto ou postura municipal dêste . paí , ou alguma lei e trangeira, cuja existênci a seja contest ada, será obrigado a
prova r a· dita existência aquele que t iver alegado tal esta.
·
tuto, postura ou lei.
Art. 2407.º Os únicos meios de prova ad mitido por êste
Código ão :
.
1. ~ A confi são ela partes ;
2. 0 Os e:s-ames e vistorias ;
3.º Os document os;
4. 0 O caso julgado;
5.º O depoünento de te temu nhas;
6. 0 O juramento;
7.0 A presunçõe .

CAPITULO II
Da conl!ss.ão das partes

Art. 2408 .º A confi ão é o recol)hecimento expresso , gne
a parte faz , do clii:eito ela parte contrária; ou ela verdade
do facto por e ta alegado.
Art. 2409.º A confi ão pode ser j udicia l ou e:rlra-juclicial.
Art . 2410.º Confissão judicial é a que e faz, em juízo
competente, por têrmo no auto , nos arficulaclo , 011 em
· depói:mento pela própria parte, ou por eu procurador com
poderes especiais.
Art. 2411.º A confissão judicial pocle . er espontânea, ou
ser :feita em clepoi:mento requerido pela outra parte, mas
êste ó poàe ser e:úgido :
1. 0 De pes. oas hábeis para estar em· juízo;
2. º ôbre factos pessoai certos e determinados, relativos
ao objecto em que tão, ou de que o depoente possa ter
conhecimento.
§ único. A parte requerida pa ra depor, sob pena de ser
haYida por confes a, será tida cómo tal se a isso se recu ar
_sem justa causa .
Art . 2412.º A confi são judicial constitui pwrn plena
con tra o confitente, except.o:
l.º Se a confissão fôr declarada insuficiente por lei ou
se r ecair ôbre facto cujo reconhecimento ou investigação
a lei proi:bir ;
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2. 0 Se produzir a perda dos direitos que o confiten te não
possa r enunciar ou sôbre. os quais não possa transigir.
Art. 2413.º A c.onfissão judicial só pod e ser revogada por
êrro de fact o.
Art. 2414.° Confissão extra-judicial é a que se faz por
modo diverso do que fica estabelecido· no artigo 2410 .0
Art. 2415.0 A confissão extra-judicial pode ser autêntica
ou ser particular. A au têntica é a que se faz em escritu ra
ou au to público ; particular é a que se faz verbalmente, ou
por escrito particular.
Art. 2416. º A confissão extra-judicial , meramente verbal,
é inadmissível nos casos em qite não pode admitir-se prova
testemunhal ; nos casos em que esta pode ser a dmitida, fica
ao prudente arbítrio do julgador· avaliar os seus efeitos,.
conforme as circu nstânci::s e demais provas dos autos. A
confissão por e crito particul ar será apreciada conforme as
disposições dos artigos 2431.º a 2440.º
Art. 2417. º A confis ão é indivisível ; não poderá, por
i o, a parte que ·dela se quiser aproveitar aceitar o que
lhe fôr favo r ável e rejeitar o que lhe possa ser prejudicial,
salvo abrangendo a dita ,confissão fa ctos cujà falsidade
e ache aliá demonstrada.

CAPíTUL O III
Das vistor ias e exames
.d.rt. 2418. ~ A prova, por vistoria ou exame, é aplicável
à averl.guação de factos que tenham deixado vestígios, ou
po sam er sujeitos a inspecção ou e:s:ame ocular.
Art. 2419.º A prova que resultar da vistoria, .ou do exame, será avaliada pelo julgador, conforme as circun tância
e demais pro>as da cau:a.
CAPITULO IV
Da prova documental
Art. 2420.º Prova documental é a que resulta de documento escrito.
·Art. 2421.º Os documentos, para o efeito da prova, po"dem ser autênticos ou particulares.
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SECÇAo
Dos documentos autênticos
Art. 2422.º E documento autêntico o que foi_ exarado
por oficial público, ou coni intervenção dêste exigida por
lei.
Art. 2423 .0 Os documentos autênticos ou são oficiais ou
são extra-oficiais.
§ l. º São documentos autênticos oficiais os que foram
exarados, ou expedidos pelas repartições do E stado, câmaras municipais, ou autoi·idades eclesiásticas propostas à
administração elas dioceses, e bem assim os actos judiciais
e os documentos lançados nos r egistos de todas . as repartições públicas, quer extinta-s, quer existentes .
§ 2.º São considerados como registos públicos, para a
qualificação da autenticidade · dos documentos, os tombos
das corpora ções eclesiásticas extintas, conservados em qualquer estação pública, qu ando houver em sido compllados em
virhide de provisões régias, e na forma pór elas determinada.
·
§ 3. 0 São documentos autênticos , extra-oficiais, os instrumentos, actos ou escritura.s, ·exarados por oficiais públicos, ou com a Sll,'1 intervenção, nos casos em que por lei
é exigida, e destinados à verificação de contratos, ou à conservação, ou à transmissão de direitos.
• Art. 2424.º Os documentos avulsos guardados no ar'quivo geral do reino, denominado 'rôrre do Tombo, ou em
outras repartições elo Estado, só podem ter a qualificação
.de autênticos estando nas circunstâncias dos mencion ados
no § 1. 0 elo artigo antecedente.
Art . 2425 .0 Os documentos autênticos oficiais constituem
geralmente prova plena.
Art: 2426.º Os documentos àutênticos extra-oficiais fazem prová plena, quanto à exist ência elo a.cto a que se reforem, excepto naquil9 em que possam envolver ofensa, de
direitos de terceiro que não :fôsse parte no· mesmo acto . _
Art. 2427.º A prova que resulta elos . documentos autên·ticos não . a·bra~ge as declarações enunciativas que se não
refiram directamente ao objecto elo acto .
Art. 2428.º A falta de documentos au tênticos não pode
ser suprida por outra eRpécie de prova, salvo nos casos em ·
que a lei assim o determinar expressamente.
Art. 2429.º Os instrumentos que se extraviarem ou perderem poderão ser reformados j udicialmente.

....
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Art . 2430. º Os documentos au:tênticos, passados em país
est rangeiro, na conformidade da lei dêsse país, :farão prova
neste reino, como o fariam documentos da mesma natur eza exarados ou expedidos nele.
SECÇÃO II

Dos documen tos 1m!iculares
Art. 2431.º· São document os particulares os escrito8 ou
assinados por qualquer pessoa, sem intervenção ele oficial
público.
_.\ rt. 2432.º O •locnmentos partiC11lares escritos e aEsinados p ela pessoa em C)ljo nome ·são feitos, que forem reconhecidos pelas par tes, ou havidos judicialmente como reconhecidos, terão, entre os s.ignatários e seus herdeiros, e
representantes, a mesma íôrça probatória que os documentos autênticos, excepto nos casos em que a lei ordenar outra cousa.
Art. 2433 .º Os. documentos particul are , tam somente
assinados ou firmados pela pessoa em cujo nome são feitos,
farão prova unicamente contra o signatário, sendo por êle
reconhecidos, ou por seus herdeiros e representantes ; mas
achando-se t ambém assinados por duas testemunhas, cuj os
només hajam sido declarados no contexto do documento,
farão princípio de prova, que poderá ser completada pelo
depo'imento delas em juízo.
Art. 2434.º Aos documentos particulares, a inado a
rôgo ou de cruz, é aplicável o que fica disposto no a'rt.igo
antecedente.
·
Art. 2435 .º Aquele a quem fôr oposto ·em juízo qualquer
escrito, ostensivamente :feito ou assinado por êle, será obri-gado, ex igi~do- o o apresentante, a declarar se'Q . escrito ou
a as inatura e:fectivamente lhe pertence.
Art. 2436. º Os documentos particulares considerar-se
hão, com relação a terceiros, como datados do dia em que
algum dos seguintes factos tiver acontecido:
1. 0 O reconhecimento autêntico do escrito ;
2. º A morte dalgum doiS sign:;it:írios ;
3. 0 A apresentação do documento em juízo, ou em alguma repartição pública .
§ único. Reconhecimento a.u têntico é o que é feito por
'·tabelião, na presença das partes e duas testemunhas .
.Art. 2437.0 O escrito partic1tlar não prova contra a pes-
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soa que o e.screveu e assinou, quando esta tenha estado
.
sempre de posse do mesmo escrito.
Art. 2438. º A nota escrita pelo credor, em seguimento
à margem, ou nas costas de qu alquer escritura 011 obrigação, ainda que não sej a datada, nem firmada, faz prova
em favor do devedor.
Art'. 2439. 0 Os assentos, registos, e quaisquer outros escritos domésticos não fazem prova em favor do seu autor;
mas :farão prova contra êle se enunciarem claramente a
re.cepgão de qualquer pagamento.
.
·Art. 2440.º No caso do artigo antecedente, as pessoas
que 'de tais assentos, registos ou escritos quiserem ajudar-se devem aceitá-los igualmente na parte que lhes fôr·
prejudicial.
·
SECÇÃ~ III

l)a prora de nascimentos , casamentos e óbitos
Art. 2441.º 'Os factos de nascimento, casamento e óbito
provam-se pelo registo público instituído para êsse fim .
Art. 2442.º Não havendo registo, ou não se achando re·gistadõs os actos mencionados, ou não o estand<> na devida
forma, poderá admitir-se qualquer crntra espécie de prova,
salvo o que fica dispC>Sto nos artigos 114.º a 118.º
·. Art . 2443. º Os nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos anteriormente à promulgação deste Código, e au c~ta
belecimento do registo por êle ordenado,. poderão provar-se
pelos mesmos dC>Cumentos que até então eram ~clmitidos
para prova de tais factos .
Art. 2444.º Nas certidões que forem passadas dos livros
do registo civil deverão incluir-se sempre os averbamentos.
ou notas marginais.
SUB-SECÇÃO I

Do registo civil
DIVf.S.ÂO I

Dis p osiç õ es g erais

Art. 2445. 0 O registo civil abrange:
1. º O registo dos nascimentos ;
2.º O registo dos casamentos;
3.º O -registo dos óbitos;
4.0 O registo do reconhecimento e legitimação dos filhos.
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Art. 2446. 0 Em cada uma destas espec1~s de registo, os
serão acompa~Lados por um número ele ordem.
Esta numeração de ordem recomeçará todos os anos.
Art. 2447.º O a sento, antes de ser assinado, será sempre
lido na presen ça das partes que tiverem de o assinar, do
que se· fará expressa menção no dito assento.
Ar~. 2448. º Em todos os assentos dõ registo civil deve
anenc1onar-se :
l. º O lugar onde ão feitos, e a hora , dia e mês e ano em
que são escritos ;
2.º Os nomes, apelidos, estado, profissão, naturalidade e
residência elas partes, e elas testemunhas que neles inteTvêm ·
3. 0 ' Qua:Csquer outras decla~ações exigidas por lei, com relação a cada uma ·das e1Spécies elos dito assentos.
Art. 2449.º Nenhum assento eleve conter mais ou menos
declarações elo que as determinadas na lei . Essas declarações serão feitas em conformidade das in.formações das
pe soas interessadas no registo, elos documentos por · elas
apresentados, ou · das próprias observações do oficial do .
registo, todas as vezes que a lei não determinar o contrário.
Art. 2450. º :Nenhuma declaração, emenda, rectiticação,
a ditamento ou alteração, seja ele que natureza fôr, poderá
ser feci.ta nos assentos do regi sto civil, enão em virtude
de sentença pa sada em julgado, proferida pelos tribunais
judiciais, salvo no caso de que trata o artigo 1088.º
§ único. · À margem dos respectivos assen'to serão lançadas as fôrças dessas sentenças, em um sumário que deve
conter o resumo do j:ulgado, a data da sentença e a indicação do juízo onde esta foi ·proferida, e elo cartório onde
correu o 1processo.
·
·
·
Art. 2451. 0 Todos os documentos apre entados serão rubricados pelo oficial do · registo, emmaça.clos com um número de ordem correspondente ao do registo respectivo.
Art. 2452.º O registo será feito em duplicado.
Art. 2453.º Logo que algum livro de registo tenha sido
encerrado, o seu duplicado será remetido à câmara municipal elo respectivo concelho, onde s~rá arquivado.
Art. 2454. º 'rodos 'os acto do estado civil que forem feitos fora do domicílio das partes interessadas poderão, a requerimento de tas, ser· transcritos no registo civil dos seu
domicílios,' à vista de certidões au têntiêas pa sadas por
quem para isso fôr competente.
•
Art. 2455 .º Os a sentos do r egi, to civil póderão ser laassento,~
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vrados na residência das partes interessadas, quando estas
assim o requererem aos oficiais do registo.
Art. 2456. 0 Os actos do estado civil dos estrangeiros residentes em Portugal poderão ser lançados no registo civil,
se êles o requerE1rem, seguindo-se as disposições dêste Código na parte em que lh.es forem aplicávei .
Art . 2457. 0 A parte orgânica das repartições do registo
civil, as obrigações dos :funcionários encarregados do tegisto
e a forma dêste serão determinadas em regulamentos especiais.
Art. 2458. º As penas que deverão ser impo tas à transgre - ão, por parte dos funcíonário públicos ou de quaÜ;quer outros cidadãos, das regras estabelecida para o registo
civil erão a decretadas na re pectiva legislação penal.
DlVISÃO II
D o r egisto elos nasf•iTn e n tos

Art. 2459.º Quando ocorrer algum nascimento em território português, o recém-nascido será apresentado, no prazo
para isso assinado no regulamento do registo civil, áo oficial dêste, para se fazer o respectivo assento .
§ único. "o caso de doença do recém-nascido, ou em
qualquer outra circunstância grave, de que para êle resulte per igo em ser levado à presença do oficial do registo
éi•il, deverá êste transportar-se ao lugar onde o recém-nascido estiver, e lavrar aí o assento de nascimento .
Art. 2460 .º São obrigados a fazer as declarações do nascimento : em primeiro l ugar, o pai ; na sua falta ~:1 im-,
peclimento, a mãe; e na falta ou impedimento de ambos,
o parente mais próximo do recém-nascido, sendo maior e
r~idindo onde o nascimento ocorreu ; na sua falta ou impedimento, o facultativo ou a parteir a que tiver assistido
ao parto; em último lugar, o dono ou a dona da casa onde
ocorreu o nascimento, quando êste t enha sobrevindo fora
elo "domicílio- da mãe.
§ único. Se o nascimento acontecer em algum e tabelecimento ou edifício público, ou pertencente a alguma cor·poração, a pessoa a cujo cargo estiver a direcção dêsse estabelecimento é também, subsidiàriamente e em último
lugar, suj eita à o]:n·igâção imposta neste artigo.
.
Art. 2461. º A declaração da existência dos expostos e
dos recém-nascidos abandonados será feita, quanto aos primeiro , pelo administrador do e tabelecimento onde a expo içãu se tiver feito; e, quanto aos segundos, pelas pes-
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soas que os acharem; as quais serão obrigadas a a_presentá-los ao oficial · do r egisto civil, com os vestidos e com
quaisquer outros sinais com que .forem encontrados.
· A1't. 2462.º B compet ente para tomar a declaração do
nascimento o oficial do registo civil do lugaT ond·e a criança
houver nascido ou onde :fôr exposta ou achada, ou seus pais
forem domiciliados, quando e tes forem conhecidos.
Art. 2463.º O registo do nascimento deve ser assinado ,
além do oficial público, pelo declarante e por duas testemunhas. Quando o declarante não soubeT assinar, assinará
a seu rôgo mais uma testemunha .
.Art. 2464. 0 Nos assentos de nascimento, além ·das declarações mencionadas no artigo 2448.º, deverão especificar-se :
l.º A hora, dia, mês, ano e lugar ·ao nascimento;
2.º O sexo do recém-nascido;
3. 0 O nome que lhe foi ou há-d e ser pôsto;
4. 0 Os nomes, apelidos, profissão, naturalidade e domicílio dos pais, mães e avós, quando os nomes dos ditos pais,
mães e avós houverem de ser declarados, e os das testemunhas;
5. º Se o recém-nascido é filho legítimo ou ilegítimo.
§ 1. 0 No caso de na scime~to de gémeos lavrar-se hão assentos separados para cada um dêles, seguindo-se a or dem
da numeração conforme a prioridade do nascilliento dos
mesmos gémeos.
§ 2.º Se o recém-nascido tiver ou tiver tidq um ou mais
i rmão~ do mesmo nnme, declarar-se há a sua ordem na filiação.
.
Art. 2465.º Nos assentos de nascimento dos . exposto
:far-se há menção :
l. º Do dia, . hora e lugar em que :fôr encontrado o exposto ;
2. 0 Da sua idade aparente;
3. 0 De qualquer sinal ou defeito de conformação qu!l o
distinga;
.
4. 0 De qualquer decláração que o acompanhe;
5. 0 Dos vesti_dos ou roupas em que estiver ou tiver estado envolto;
6. ° Finalmente de qualquer outro indício que se encontre.
Art. 2466. 0 Se .fõr apresentado o cadáver dalgum recém-nascido que e diga haver falecido depois de n~scer, o
oficial do reO'isto civil :fará lavrar o assento de nascimento,
com t odas a~ declarações prescritas ne te Código, <leda-
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rando, l~orém, nele que a criança lhe fôrã apresentada sem
vida.
§ único . Em acto contínuo abrir- e h·á, no livro competente, assento de óbito.
Art. 2467. 0 Não será admitida no registo civil declar ação
de parternidade, maternidade, ou avoenga dos ~lho s ilegítimos, salvo quando o pai ou a mãe, pessoalmente ou por ~eu
bastante procurador, fizerem esta declaração e a assinarem.
Art. 2468. 0 Sendo o filho. na cido na constância do matrimónio, não pode ser admitid a no registo civil declaração em contrário, ainda que a mãe diga que o filho não é de
seu marido, ou êste afirme que o filho não é seu , salvo h avendo separação que date, pelo menos, de, trezentos_ dias
antes do nascimento.
Art. 2469.º A legitimação dos filhos _por subseqüente matrimónio dos pais, e o reconhecimento dos ilegítimos, feito
por escritura pública, testamento ou qualquer outro acto
solene, serão notados à margem dos respectivos assentos
.. de na cimento, precedendo, porém, despacho do juiz que
assim o determine.
§ 1. 0 Da mesma forma seril:o averbadas todas as sentenças proferidas em acções de filiação, guardadas as prescrições do § único do artigo 2450. º
§ 2.º A obrigação de requerer o averbamento incumbe:
1. 0 No caso de legitimação por ub eqüente matrimónio,
ao marido;
2. 0 No caso de reconhecimento por e critura pública, ou
por qualquer outro modo solene, ao legitimador ;
3.º No caso de re:conhecimento por testamento, ao filho
reconhecido, se fôr maior, ou, sendo menor, ao seu tutor;
4.º Nas acções de filiação, ao autor, ou ao seu tutor.
DIVISÃO lll

D o r e gis to d o 5 n nscJ1n ento

e11 1 1.:asos e speciais

Art. 2470.º Se nos lazaretos oco1Tei· algum nascimento,
os inspectores ou directores dêsses estabelecimentos abrirão, dentro de vinte e quatro h_oras, o respectivo assento
ao nascimento, guardando, em tudo aquilo a que forem
aplicáveis, as pTe crições dê te Código.
§ único. O assento será lavrado em um livro de registo,
tirando-se uma cópia autêntica, que no prazo de vip.te e
quatro horas sera ofi c~almente remetida ao oficial do registo civil do .lugar onde o lazareto estiver situado, para
a fazer regi tar imediatamente.

'
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A.rt. 2471. 0 Se em viagem ele mar nascer alguma criança, o escrivão, nos n avios ele guerra, e o capitão ou m estre,
nos mercantes, lavrarão, dentro de vinte e quatro horas
depois do parto, na presença do pai, se estiver a bordo,
assento ele n ascimento em duplicado, com todas as forma lidades e Qeclarações exigidas neste Código , acrescentando
a da altur a em que o na scimento tiver ocorrido, e qualquer
outra circunstância que ucecla dar-se.
Art. 2472. 0 Quando o navio entrar. em pôrto estrangeiro
onde re ida agente diplomático ou consular português, o
comandante do navio lhe entregar á um elos autógrafos e
outro ao competente oficial elo r egisto civil do primeiro
pôrto nacional onde entrar.
§ único. Se 'o navio entrar primeiro em pôrto n acional
ou se no pôrto e trangeiro onde houver tocado não existir
agente diplomático ou consular português, qs dois autógrafos ..serão entregues ao oficial do r egi to civil, no t ermos
dê. te artigo .
Art . 2473.º O oficial do registo civil a quem fôr entregue
ou remetido algum autógrafo ou exemplar de assento de
nascimento t ranscrevê-lo há imediatamente no competente
livro, arquivando-o com o r espectivo número de ordem.
Art. 2474.º Se o na cimento ocorrer durante alguma viagem por terr a, o registo será lavrado pelo oficial do primeiro lugar onde a mãe elo r ecém-nascido sei demorar por
e paço ele vinte e quatro hor as .
DI VISÃ-0 IV

D o r eg is to dos c:asan1entos

Art . 2475.º Os as entos de casamento devem ser lançados·
no· registo do lugar onde fo i celebrado o matrimónio.
Art. 2476. º Quan do o casamento :fôr celebrado perante
o pároco, seri por êle t r ansmit ida ex officio, no prazo de
quarenta e oito horas, a acta elo contr ato ao oficial elo registo civil, e por êste registada, arquivando-se o original.
§ único. Quando, por determinação da autoridade eclesiástica, o mat~· imónio religioso :fôr celebrado por um sacerdote não pároco, a acta do contrato ser á exarada e
remetida, nos termos dêste artigo, pelo pároco dum dos
contraentes .
Art. 2477 .º Quan do o casamento fôr celebrado perante
o oficial elo registo ci,il, ê te lan ará o assento elo contrato,
que er á assina do pelos contr aentes e pelas testemunhas;
além el o oficial público .
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§ único. Quando algum dos contra.e ntes ou ambos não
souberem escrever, acre cer á, por parte de cada um, mais
uma testemunha, que a sinar á a seu rôgo.
Art. 2478. 0 O assen to de casamento, além das declarações mencionadas no ariig0 2448 .0 , deve e pecificar as seguintes circun tâncias.;
.
1. 0 ·A hora , dia, mês, ano e lugar do casamento;
2. 0 Se fo i celebrado ·em edifício público ou particular ,
designando-se êste ;
3. º Se os cont r ar:mtes são filho leg ítimo$, ileg ítimos ou
expo tos, e o seu estado civil an terior;
4.º Os nomes, apelidos e naturalidades dos pais e mães,
avôs e avós dos contraen tes, sendo conhecidos.
§ l.º H avendo di p r:msa de publicação ou ele idade, :far-se
há men ção da apresentação do diploma de t ais concessões.
§ 2. 0 O mesmo e far á, quánto ao diploma de copsentimento, se algum dos contraentes fôr menor .
§ 3.0 Se alg·um dos contraentes fôr vfüvo , declarar-se
hão o nome do cônjuge falecido-, e o lugar onde faleceu.
Art . 2479. º Todo o português que contrair matrimónio
em p aís e trangeiro deverá, no prazo ele três meses, contados desde o dia em que ·voltar ao r eino, fazer lançar no
r egisto civil do lugar onde estiver domiciliado o assento
do seu casamento, apresentando ao oficial do r egi to civil
documento autêntico, pelo qual prove· que o casamento fo i
legitimamente celebrado.
Art . 2480.º Se o casament o fôr anulado, será a respectiva sentenç.a averbada ao lado elo a sento, declarando-se
a ua data, o j uízo onde foi proferida, e o cartório por onde
correu o proce so.
Do r egisto elos óbi t11s

·Art. 2481. 0 .r enhum cadáver poderá ser sepult ado, sem
que pr imeiro se t enha lavr ado assento de óbito n o livro de
,
.
r egisto.
Art. 2482.º Logo que alguma pessoa falecer, o seu mais
próximo parente, o.u , na falta ou ausência de par entes, os
seus :familiares, ou, em último caso e .na falta dêstes, os
seu vizinhos farão declar ação do óbito ao oficiai do r egi t o
civil elo lugar onde o óbito houver acon tecido ou e tiver
o cadáver .
' § único. O modo como estas declar ações cl evein ser aut enticadas será declara do no r espectivo r egulamento.
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.Art. 2483.º O assen to, além de todas as declarações menciona.elas 110 artigo 2448.º, que fôl' possí>el obter, mencionará :
·
l.º O dia, hora e lugar do ºf alecimenio;
·2 .º O nome, sexo, apelido, idade, profüsão e domicílio
elo :falecido ;
3. º Os nomes, domicílio, naturalidade é profissão dos pais
e avós do falecido, se di so houver notícia;
4.º O nome elo outro cônjuge, se o falecido tiver sido casado ou viúvo ;
5.º A moléstia ou causa da morte, sendo conhecida.
§ 1. º O assento será as in ado pelas pessoas que tiverem
feito a declaração elo óbito ou, na falta ou .impedimento
destas, por duas te"temunhas, escolhidas com preferência
de entr\l os parentes ou vizinhos do falecido.
§ 2. 0 Se o falecido tiver :feito testam.ento, far-se há menção desta circun stância no as ento do óbito, bein como da
pessoa ' em cuj o poder ficou o te. tamento.
Art. 2484.0 Quando nos hospitais ci>is ou militares, nas
cadeias, nos hospício ele exposto ou uos l azaretos fal ecer
alguma pe soa, os directores ou a dministradores _dêsses estabel ecimentos farão abrir a sento ele óbito, com toda as
declarações exigida neste Código, que _fôr possível obte1:,
em livro que aí cleYe h a>er para ês e efeito, e no prazo
de vint e e quatrn h oras, depois ele lanado o assento , r emeterão cópia autêntica do dito as ento ao oficial do registo
civil do lugar onde e tiYer situado o hospital, cadeia, ho
pício ou lazareto, para. que eja· lançado no re pectiYo
registo.
§ único . E stes documentos serão arquiYaclos, com o competente número de ordem.
·
.d..rt. 2485.º Se aparecer o cadáYer dalguém, cuja identidade não seja pos ÍYel reconhecer, o a . ento de óbito
deverá declarar :
1. 0 O lugar onde fo i achado o cachí.Yer ;
2.º O esta do dêle;
3'. 0 O seu sexo , e a ·idade que repre enta;
4. 0 O vestuário que tinha, e quai quer outras CU"cunst âncias ou indícios que se encontrarem.
§ único. Dado que depois ;;e recon.heça a identidaue elo
morto, completar-se h á o a sento, escrevendo-se à margem
dêle os esclarecimentos de novo obt idos.
Art . 2486.º Ocorrendo em Yiagem elo mar algum :falecimento, proceder-se h á nos termos dos artigos 2471. º, 2472. º
e 2473. º, em tudo aquilo a que forem aplicáveis.
J
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Art. 2487.º Ocorrendo o :fal ecim ento durant~ alguma viagem por terra, o assento de óbito será lavrado, ou pelo oficial do lugar onde o :falecimento ocorrer, ou pelo do lug\).r
onde o cadáver fôr sepultado, quando êste lugar seja <li,
verso daquele.
Dll' JSÃO

n

D o r egi to dos r e conh e cimentos e l eg-itin1ar-es

Art. 2488. 0 Haverá um livro especial para os assentos de
reconhecimento e legitimação.
·
Art. 2489.º Neste livro se lançarão os assentos de todos
os re,conhecimentos e legitimações ele filhos, quer estes factos provenham de matrimónio subseqüente, quer da p erfilhação feita por escritura, testamento ou auto público, que
não seja o as ento de nascimento dos filhos perfilhados .
.Art. 2490 .º E te!l assentos devem conter, além do que
fica di posto no artigo 2448.º:
1. 0 Os nomes, apelidos, estado civil, naturnlidade e domicílio elos legitimadores ou perfilhadores ;
2.º Os nomes, apelidos, estado civil, naturalidade e domicílio, endo con hecido, do legitimado ou perfilhado ;
3. º Declaração do documento pelo cp.ial a legitimação ou
a perfilhação é feita.
§ 1. 0 No · caso de legij;imação por s ~bseqüente matrimónio, indicar-se hão CY livro onde está lançado o assento de
casamento e o número de ordem clêste. Se o dito as ento e t ive1· em diversa repartição do registo eivil, ou em outra
anterior à criação dêste, será a dita repartição, ou o dito·
regi to, de ignado, e :far- e hão aquelas indicações à vi fa
ela respectiva certidão, que ficará arquivada.
§ 2. 0 Se o reconhecimento, ou perfilhação, -f ôr feito por
testamento, declarar-se h á o lugar onde e tá registado ; se
fôr por escritura, o cartório do ta.helião onde foi feita ; se
. fôr por a_lgum outro auto público, Q tribunal ou repartição
pública onde foi exarado .
Art. 2491.º O averbamento dêstes assentos será feito pela
forma declarada no artigo 2469. º
SECÇÃO IV

Da s testem1111ha11 iu str.1mC11 lárias
Art. 2492.º Não podem ser testemunhas em actos de entre viYos aquelas pessoas que o não podem ser em actos de
última vontade, em conformidade do artigo 1966. 0
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SECÇÃO V

Dos 1·ícios que 11odem ilidir a fôr~a probalória
dos do cumento s

Art. 2493.º A fôrça probat@ria dos documentos autênticos pode ser ilidida, por falta dalgum dos requi itos. que
a lei exige na sua feitura, ou por sua .falsidade.
Art. 2494.º A nulidade dos documentos oficiais resulta
da sua falta de conformidade com as disposições das leis
e r egulamento , que determinam o modo ·como êles de>em
ser exarados e expedidos.
Art. 2495 .0 Tornam nulos os documentos extra-oficiais:
l.º A incompetência -do oficial público, pelo que toca ao
objecto e ao lugar;
.
2. º A sua qualidade de interessado no acto, quer o interêsse seja seu, qu er sej a de seus a cendentes, descendentes, irmãos ou cônjuge seu ou dalgum dêles ;
3. 0 A ·falta de data de dia, mês, ano e lugar;
4. 0 A falta de assinatura das parte , ou doutras pes oas
à_seu rôgo, quando aquelas não abem, ou não podem assrnar;
5 .0 A falta de assinatura de duas te temunhas idónea ,
pelo menos, quandO" a lei não exigir maior número ;
6. 0 A falta ele reconhecimento da id entidade dos outorgantes;
7. 0 A falta de menç-ão das procura ções, e o acto fôr
celebrado por procurador ;
8.º A falta de re salva das emendas, entrelinha·s ou rasuras que ocorrerem ;
9. º A falta de assinatura e sinal do oficial público.
§ único. As dispo ições dêste artigo não prnjudicam nenhuma providência que a tal respeito e teja estabelecida
por lei, em casos especiais.
Art. 2496.º A fa lsidade do documento pode consi tir:
l.º Na suposição dêle;
2. 0 Na dalguma das p_essoas que nele são mencionadas,
como partes ou como testemunhas;
3. 0 Em se mencionar nele, como praticado no acto da ua
celebração, algum facto que realmeinte não se deu;
4.º Na viciação da data, contexto ou assinaturas do documentó .
Art. 2497.º Os documentos anteriores ao século xvr, cuj a
autenticidade fôr conte tada em juízo, não poderão ser recebidos, como meio de prova, sem prévio exame diplomático ·
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feito na Tôrre do Tombo, do qual resulte o reconhecimento da dita autenticidade.
§ único. E ste exame será ordt)nado pelo guarda-mor do
arquivo, em virtude de r equisição do juífo onde o documento tiver sido apresentado.
'11

Sl!;CÇÃO VI

Vos traslados e cerlidões
Art. 2498.º Os traslados e cei·tidões extraídos, na devida fo rm a~ dos documentos autên ticos or iginais, quer sej am oficiais, quer extra-oficiais, t erão a fô rça pr oba tórl.a
do própr ios originais .
·
Art. 2499 .º Quando nos documen tos originais se fizer
menção de procurações, nos termos do artigo 2495.º,
n. º 7.0 , a cópias delas seguir-se hão imediatamente aos
traslados, em o que estes não terão fé .
Art. 2500 .º Em caso de suspeita de falsidade, poder ão
os intere sados requerer que os t.raslados ou certidões sejam confrontados e concerta dos com os originais, na sua
presen ça.
Art. 2501. 0 Os traslados e cer tidões dos documen to originais autênticos só terão fé: .
.
l.º Quando aqueles docu mento forem oficiais, sendo o
tra lados ou certidões pa sados por oficial público competente, na conformidade das leis e regulamentos respectivos ;
2 .º Quando aqueles · documentos forem extra-oficiais,
sendo os ditos traslado ou certidõefl pa sados pelo oficial
p\iblico, por quem, ou mediante cuja intervenção, os or iginais tiverem sido exarados, ou por aquele que lhe hou\'er sucedido, e pela forma estabelecida na época em que
ti-verem sido passados.
§ único. As públicas-formas só farão prova, sendo extra ída com citação da parte, contra a qual forem apreentadas, ou oferecendo-se o a_presentante a exibir o documentos de que foram extraídas, logo que iss sep
requerido nos termos do artigo 2500.º
CAP!TULO V
Do caso julgado
Art . 2502. º Caso j ulgado é o :facto ou o direito, torm1cla
certo por sentença ele que já não há recur o.
23
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Art. 2503.º O ca o julgado só p ode er invocado ·como
prova, verificando-se as seguintes condições:
l. ª A identidade do objecto 5Ôbre que versa o julgam ento ;
2. • A identidade do direito ou cau sa de pedir ;
3. • A identidade dos litigantes e da su a qualiqade JUrí<lica.
§ único . Porém o ca o julgado sôhre questões de capacidade., filiação ou ca amento, tendo sido legítimo o
contraditor, fará prova contra qualquer outra pessoa.
Art. 2504.º O caso julgado executório em m atéria cl'imiual con stitui presunção legal no civil , emquanto esta
n ão :fôr ilidida por prova em contrário .
L\ d. 2505 .º A absolvição do· ú íu nos tribunai criminais
ou 1.:un eccionáis não ilide a, acção <le perda e danos, ah-o
u lJllC fica disposto nos artigo ' 2368. 0 e seguintes.

CAPl'l ' LO VI
Da provp testemunhal

.\ rt. :.>0_0G.0 A prnva por testemunhas adrni tir-se há em
tudos os casos em que não ej a exprnssameute de.fesa.
Art. 2507. º g inadmis;ríHJ a prova de testemunhas em
1·outrário ou ::i lém do conte údo de documentos a utênticos,
exl'ep to : endo •ugüidos de fa lsidade.
Art. .2508.º l~ inadrnissí1·el a ploYa fi e testem unha · ew
1·oui.nírio, ou além do conteúdo de escritos particulares leo·alizatlo , no termos elo artigos 2432.º e 2433.º, e:xcepto
~.. [•ss~s escritos forem argüido · de fa lsidade, êno, dolo
ou violên cia.
Art. 2509.º Podem ser te temunh as todas as pessoa dum
e doutro sexo, que n ão forem inábei por incapacidade n atuml ou disposição da lei .
•\it 2510.º São inábeis p ar a serem testemunhas , por incap:H'idade natural : _
1. º O desassisados ;
2 .º Os cegÕs e surdos, nas cousa ' CUJ O conhecimento depe mler clêstes sen tidos ;
'Lº Os menores de catorze anos .
.r\rt. 2511.º São inábeis, por disposição da lei, parn
'e rem testemunhas:
1. 0 Os qu e têm interêsse direct.o na causa;
2. º O ascendentes, na causas dos descendentes, e v1ce-Yer a;

3. 0 O sogro ou a sogra, na.s causas do genro ou da nora,
e vice-versa;
4.º O marido, nas causas da mulher, e vice-versa;
5. 0 Os que, por seu estado ou profissão, são obrigados
a segrêdo nos negócios relativos ao mesmo estado ou profis ão;
·
6. 0 Os especialmente inibidos de testemunhar em cer·
tos factos.
§ único . A disposição dos números 2. 0 , 3. 0 e 4.º não é
aplicável às questões em que se trate de verificar o na cimento ou óbito dos filhos.
Art. 2512.º O depoi:mento · dhma única testemunha, destituído de qualquer outra prova, não :fará :fé em juízo,
excepto nos casos em que a lei expressamente ordenar o
contrário.
~rt. 2513.º Se os depoi:mentos singulares, ou sôbre di,·erso :facto , tenderem a provar o me mo assêrto, fica ao
prudente arbítrio do julgador avaliar a prova, que pode
·
resultar do complexo dês es depoi:mentos.
Art .. 2514. º A :fôrya probatória dos depol.mentos será
avaliada , tanto pelo conhecimento que as testeinunhas
mostrar em ter dos factos, como pela :fé qu e merecerem
por seu estado, vida e costumes, ou pelo interêsse que
possam ter ou .não ter no pleito, ou, finalmente, pelo seu
parentesco ou relações com as p arte .
Art. 2515 .0 Sendo a prova testemunhal, duma e d.outra
parte, de igual :fôrça, prevalecerá a produzida pelo r éu .
CAPITULO VII
Das presunções
Art. 2516. 0 P resunções são as eon seqü ências ou ilações
que a lei ou ó j11lgador deduz Qum fac.to conhecido, pam
firmar um facto desconhecido.
Art. 2517. 0 Quem tiver a seu favor a pre unção legal,
'
escusa provar o facto que nela se :funda.
Art. '2518.º As presunções e t:.tbelec.idas pela lei podem,
todavia, ser ilididas pela prova em c.ontr:irio, excepto nos
casos em que a lei absolutamente o proi:bir.
Art. 2519. 0 As pre unções que n[o forem estabele<::ida .
por lei dependem do prudente arbítrio do julgador; ma s
~ó podem admitir-se nos caso em que a prova testemu nh al é de receber.

CAPITULO VIII
Do jurament o
SECÇÃO 1
Di s po s i çõe~ ~ crai s

Art. 2520 .º O j uramento,- como meio de prova, não pode
ser prestado por procurador, nem recair sôbre factos que
não toquem pessoalmente à par te a quem é deferido.
Art . 2521.º O j uramento pode ser decisório ou supletóno .
Art. 2522.º Juramento decisório é o que uma das partes defei·e ou refere à .outra, para deci ão do pleito; jur::imento supl etório é o que é deferido pelo juiz a alguma
d::is partes, para complemen~o da prova .
'ECÇÃO II -

Do juramento decisório
L\rt. 2523.º O juramento decisório pode tomar-se em
ioda e qualquer pendência civil, mas não sôbre factos reputado crim:ino os pela lei, nem sôbre convenções que só
de•am ser provada por in trumentó público, uem, finalmente, ôbre que tões acêrca elas quais as partes não poL1em transigir.
Art. 2524.º O juramento. decisório pode ser deferido em
t odo o estado ela causa, ainda que não haja comêço algum
de prova.
Art . 2525 .º Aquel e que recusar prestar ' o juramento deferido, ou referi-lo à p:o~rte contrária, ficará inibido ele
dar qualquer outra prova.
Art. 2526.º O jmamento não pode ser reforido, quando
o facto a que re peita é puramente pes oal àqúele a quem
fo i deferido.
_1
.à rt. 2527. Depois ele prestado o juramento deferido,
ou referido, não poderá a outra parte ser admitida à prova
da fal idade clêle.
§ único. Mas se a falsidade elo juramento fôr verificada por acção criminal, terá o lesado direito a perda
·
e danos.
0

. 357

Art. 2528. 0 A part e que deferir ou referir o juramento
não pode rntratar-se depois de se mostrar pronta a presfaí-lo
a outra parte .
Art. 2529. 0 O juramento prestado só faz prova pró · ou
contra as próprias partes que o deferiram, referiram ou
pr~staram, ou seus herdeiros e representantes .
Art. 2530 .º O juramento, deferido por um dos credores
solidários ao devedor, nãu livra êste senão pelo qne toca
à parte do dito cred\>r.
.
. AJt. 2531.º E'xceptuam-Se da disposição do artigo 2529.º :
1.º O juramento deferido ao devedor principal, o qual
livra igualmente os seus :fiadores ;
2. 0 O jmamento deferido a um dos devedores sol.icl:irios, o qual aproveita aos seus codevedores;
3.0 O juramento deferido ao fiador, o qual aproveita ao
devedor t>rincipal.
Art. 2532.º Nos cásos mencionados nos n .º' 2.0 • e 3. 0 do
artigo antecedente, o juramento do codevedor solidário, ou
do :fiador, não aproveitará aos outros codevedores, ou ao
devedor principal, senão sendo deferido sôbre a dívida,
e não sôbre o facto da solidariedade ou da :fiança.
SECÇÃO III

Do juramento sup letório
· .A:.rt. 2533.º O juramento supletório, t anto sôbre a acç."io
como sôbre a defesa, quer saja deferido .oficiosamente pelo
juiz, quer o seja a requerimento da parte, só se admite
concorrendo os seguintes requisitos :
l.º Achando-se provada a acção -ou a defesa, e h nYendo
tam somente dúvida sôbre o quantitativo ;
2. 0 Se êste quantitativo se não puder provar doutro .
modo;
3. 0 Se a pessoa a quem ·se defere o juramento não fôr
indigna de crédito ;
4. 0 Se o valor do quantitativo não exceder a cinqüenta
mil r éis, excepto se a obrigação r esultar de delito, culpa
ou dolo.
§ único. Mas, neste último caso, poderá o julgador redu~ a quantia jurada, se parecer excessiva, ouvidas as
parles.
Art. 2534. 0 O juramento oficiosamente deferido pelo julgador a uma das partes não pode ser por ela referidq à
outra.

•
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TÍTULO II
Das acções
Art. 2535. 0 Ninguém é autorizado a :fazer-se restituir ao
exercício dos seus dire.itos por autoridade própria, · ~a l vo
nos casos declarados na lei.
Art. 2536.º A l ei e tatui por quais meios os lesados ou
ameaçados nos seus direitos podem ser restituídos, incremnizados ou a segurados na :fru'ição dêles.
Art. 2537.º E stes meios são os juízos e as acções.
Art. 2538.º A organização e a jurisdição dos juízos são
reguladas por leis especiais. As regra~ relativas às acções
pertencéµi ao Código de Processo .
P a~o ,

em 1 de Julho de 1867.
Aitgusto Cés01· Barjona de Freitas.
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