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AO LEI~O:R 

~:~~I algo ousamos escrever e publicar sobre o 
sequestro e a antichrese articulados no decr. 1 69 A 
de 19 de Janeiro de 1890 e capitulados no numero V do 
titulo unico da parte II do Decr. 370 de 2 de Maio do 
mesmo anno, é isto devido tão sómente a dissentirmos 
profundamente do modo por que já vimos apreciados 
estes institutos jurídicos em nossa jurisprudencia, quer 
quanto á sua natureza, quer quanto á funcção reservada 
a cada um d'elles pelas disposições de leis citadas. E• 
possível que haja ignorancia ou erro nas razões de 
nossa dissensão ; mas, ainda assim, resta ao nosso 
opusculo o merito de provocar a explanação de um 
assumpto que prende-se aos mais vitaes interesses da 
agricultura e do commercio, por isso que affecta directa-
mcnte o seu credito real e pessoal, em suas diversas 
modalidades. Confiamos, pois, na indulgencia dos 
doutos. 





Syntfiese pbysionomica do sequestro e da antichrese 

Sua funcção juridica 

• ~~ . ! ) PROFESSOR João Monteiro, _Iasti~and_o 1·· ··~~ ' "" em sua recente e subst:mcwsa I heorza 
. : ; do processo civil e commercial o estado 

actual da jurisprudencia nacional, faz sua a bella 
figura de Manfredini: << La procedura civile e il 
diritto civile sono fra loro strettamente L:gati com.e· 
due · ruote d'uria medesima machina imieme 
addentellate, delle quali una non puó muoversi 
senza dell'altra e senza muovere l'altra >>. 

O cap. V. do tit. uníco da part. li do dec. ·3 70 
de 2 de Maio de r 890 é um caso typico d'essa in~ 
tima rela.ção que existe entre o direito substantivo 
e .o direito adjectivo, entre o direito material e o 

·direito formal. A tal respeito não é pos'sivel uma 1 _:____---,. 



~· 
separação, pois que, tenta l-a, seria fugir ao sys-
thema de garantias engendrado pelo legislador 
nacional, em bem de uma instituição que pre-
occupa muito a quantos se interessão pela vida 
economica de um povo. Tanto é isto um·a verdade 
inilludivel, que são conhecidos os esforços dos 
Estados da Republica para completarem esse sys-
thema, já em uma:, ja Lm outra das suas phases. 

Ainda recentemente o Congresso mineiro, 
no uzo das prerogativas que lhe dão os § · I 6 e 
~7 do art. iO da Const. do Estado, votou a lei 

n. 2r2 de 7 de Julho de 1897, regulamentada por 
dec.n.II05 Je 15 deFcvereirode1898. 

No intuito ]ouvavel de dar exp<.nsão ao cre-
dito real, principalmente agricola, em um paiz 
novo, que tem s.uas portas abertas à colonisação 
c ao Glpital estrangeiros, quiçá prevendo mesmo 
a d rrocada do credito pessoal, pela leviandade 
d seu uzo nos dias que então corriam, entendeu 
o legi bdor prodsorio de 1890 que cumpria-
Ih cer~ar aq uelle credito de todas ;-~s garantias 
sub tnntivas e adjectivas, ha muito ensaiadas st:m 
r sultado ·pratico, por incompletas, c que não 
podiam mais ser adiadas. Procurando tornar pro-
bidosl a emissão de letras hypothecarias, pedra 
angular da instituição, com o intento de encami-
nbal-as :1 procura de tomadores em praças es-
tr~HJ"'eiras, já que ás praças nacionaes faltava o -

10 ----· 



~ l capital necessario, esse legislador, d'envolta com 
j as g:nantias preexistentes, reproduzindo no capi-

tulo V do dec. 3 70 as prerogati vas dadas em juizo 
ás sociedades de credito real pelo cap. V do dec. 
3471 de 3 de Junho de r865, determinou ainda 
que competião-lhes contra os mutuarios e contra 
terceiros as mesmas acções que competem ao cre-
dor hypothecario commum pelo dec. I 69-A de 
I 9 de Janeiro de I 890. · 

ccNão convindo, porém,a sociedade a excussão 
do immovel hypothecado, prescrevia o art. 7c do 
dec. 3 47 r e prescreve ainda o art. 3 40 do dec. 3 70, 
poderáellarequerer sequestro do immovel. .. para 
resolvei-o em deposito em poder do devedor ou 

. em antichrese)). Tal sequestro, segundo dispunhão 
os arts. 289 e 290 do d c. 3453 de 26 de Abril dc 
186 5, estava sujeito a embargos de extincção de 
hypotheca e a aggravo de peti~ão ou instrumento; 
~1o passo que, pelo art. 3 8; do dec. ~ 70, em 
vigor, cc realizado elle, produzirá des Ll l! logo 
todos os seus effeitos jurídicos, sem que contra 
o mesmo sejam admissíveis recursos de cspecic 
al5uma•,. 

Não ha a menor duvida, pois, de que o se-
questro do dec. 3 471 foi compietamente desfigu-
rado pelo sequestro do dec. 3 70. E, para que mais 
se evidencie essa desfiguração e bem se veja o 
crescendo dos pri vilegios conferidos ás sociedades 

11 ------· 



~- · 
.de -credito real a tal respeito, aqui publicamos, em 
confron,tot os artigos dos decretos : 

••••• • ••••••••• • ·' o ••• • o o o o • o ••••••••••••••• o •• 

. Art. 7 1. O sequestro se 
resolverá: 

§ ·: 0 • Ou no deposito em 
poder do devedor, obrigan-
do-se este como depositario 
judicial, a entregar á socie-
dade os fructos e rendi-
mentos do immovel hypo-
thecado, deduzidas as des-
pezas que forem ajustadas 
entre elle e a sociedade. 

§ 2°. Ou em antichrese 
requerendo a sociedade a 
emissão na posse do immo-
vel para administrai-o por 
si, ou por outrem até o pa· 
gamento da annuidade, 
juros d'ella e despezas da 
administração. 

•• o .. o o. o o o •••• o. o ••••••• 

••• • • o o. o o ••••• o •• • ••• o 
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Art. 341. O sequ'estro 
resolver-se-á : 

§ I 0 , Ou no depositá em 
poder do devedor, obri-
gando-se este: como depo-
sitaria judicial, a entregar 
á sociedade os fructos e 
rendimentos do immovel 
hypothecado, deduzidas as 
despezas ajustadas ·entre 
elle e a sociedade. 

§ 2°. Ou em antichrese. 
requerendo a sociedade a 
immissão na posse do im-. 
movei, para o administrar-
por si ou- por outrem, até 
o pagamento da annuidade, 
juros d'ella e despezas da 
administração. 

Art. 342. Verificada a · 
antz'chrese, não poderá o 
devedor antz'ch'Yetz'co ser 
executado por nenhum o.u-
tro credor, qualquer que 
seja a natureza do seu tz'-
tulo. Nenhum embargo, se-
questro, qualquer acção ou ---· 



...... ........... · ...... . 

Art.. 7 2. A arrematação 
ou adjudicação dos immo-
veis para pagamento da 
sociédade são tambem isen-
tas de siza. .. . . 

•••••• •.• ••••••••• . •• : o. 

Art. 7 3· No caso de se-
questro do immovel hypo-
thecado, os fructos e ren-
dimentos como accessorios 
ficam sujeitos ao paga-
mento da annuidade, com 
privilegio sobre quaesquer 
privilegies. 

Art. 7. 4· Levantado o se- . 
questro, a sociedade é obri-
gada a dar contas da 

dito rea{ de z1 
posse dos bens 
dos medzante aMili~~~~ 
pelo ~empo e para os e ez-
tos previStos n' este r.egu-
lamento. 

Art. 343· A anNclzrese 
dev~4amente julgada não 
pôde znvalz"dar-se a não se?' 
medzante sentenJa obtida 
em acJão ordznarz"a pelo 
c{evedor ltypothecarzo. 

Art . 344· Mesmo d_epoú 
de .znzáada a acJào, ou 
execuJão, e a qualq2.1;er 
tempo, poderá a sociedade 
de credz"to real optar pela 
an#chrese dos bens hypo-
thecados. 

Art. 345· No caso de se· 
questro do immovel hypo-
thecado, os fructos e ren-
dimentos, como accessorios, · 
ficam sujeitos ao pagamen-
to da annuidade, com pri-
vilegio sobre quaesquer pri-
vilegios. 

13 -------· 
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T administração do immovel. 

Arts. 289 e zgo do Dec. 
3453 de 26 de Abril de 
:s65 : 

«Ü sequestro não admitte 
embargos que não são 
sejam os da extincção da 
hypotheca: os outros em-
bargos ficarão reservados 
para a acção principal». 

«Tambem não admitte 'o 
sequestro outro recurso que 
não seja o aggravo de pe-
'tição ou instrumento» . 

•• o ••• o o •••••••• o •••••• 

Art.· 385. ReaNzado o 
sequestro, produzirá desde 
logo ·odos os seus eJ!ez'tos 

.furidicos, sem que sejam 
contra elle admisúvús ?'f'-

cursos de especie algmna. 

O e5tudo comparado d'estas disposições d1 
lei antiga e da lei nov.1 porá em relevo a desfi-
guração, que procuramos accentuar. 

Para bem se aquilatar esta desfiguração é de 
benefico effeito a aJopção do conselho do protes-
~or Cogliolo, ao traçar com mão de mestre a li-
nha di\'isoria entre o direito publico e o Jircito 
privado, em sua Fzlosofia del diritto privata, segun-
do a synthe~e feli/. do professor João ~·lonteiro: 

a Em qualquer disposição deYemos r~Lorrer á 
lllf/15 leg·is e \'éf si o legislador quiz prover a uma 
necessidade do povo, emquanto organizad·o, ou a 
uma necessidaJe de qualquer pessoa singular)). 
E' o que ora fazemo~. 

Nos ultimas mczcs Jo :mno de 18R9 pu-

H -· 



~ 
blicou-se em França Le crédit fonâer et ses pnvz-· 
léges, admiravel trabalho de Arthur Girault, em 
que este emerito publici'>ta se propc·z a estudar 
« Les privileges accordés par !e décn t du 23 fe-
vrier 1852 aux société; de crédit foncicr, pour b 
sureté et le recouvrement de leurs prêts hypothe-
caires ''. Cremos haver sido esta utilíssima obra 
a principal inspiradora dos decr, I 69-A de r 9 de 
de Janeiro de 1890 e 3 70 de 2 de Maio do mesmo 
anno, já porque as suas proveitosas licções 
applicavão-se com justeza á nossa situação, jú 
porque semelhantes licçõt>s dizem respeito preci~a
mente a innovações introduzidas em nossa legis-
lação sobre privilegias d:~s sociedades de credito 
real. · 

Seria até para :~dmirar-sc que :10 referen-
dador d'estes decretos, semprE: sedento de lei-
turas e insaciavel em suas investigações scienti-
ficas, principalmente na ordem jurídica, pJssasse 
despercebidas tão proveitosas !icçõcs, tanto roais 
quanto a ellas se referi o em expo~ições . de mo-
tivos dirigidas ao Chefe do Est1do. 

Qualquer que fosse, porém, a fonte d'onde 
dimanaram estas innov:~ções do decr. 3 7C·, o facto 
e que o sequestro, e conseguintemente :1 :~nti

chresc, d'este decreto não têm mais a figura jurí-
dica do que fôra instituído pelo cap. V do dec. 
3471 de 3 de Junho de 1865, ora revogado. No 

~--· ~"'· ------ (fJ5, J . 15 
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! · domínio d'este dec. o sequestro era simplesmente 

uma medida preparatoria e assecuratoria, por força 
da qual co\ locava-se o immovel hyrothecado em 
mãos de terceiro para salvaguardar os direitos 
das partes interessadas ate que houvesse a su 1 r.e-
solução em penhora, em deposito · em mãos do 
devedor 9u em antichrese. Em qualquer d'estas 
hypothe~es o sequestro era s~mpre materia con-
tenciosa, adstricta à ventilação j udicia I, tanto 
assim que ~stava sujeito a embargos de extincção 
.de h.ypotbeca e a aggravo de petiç~l:o ou instru-
mento. 

Não é este, _porém, o sequestro do dec. 370 
a que çom mais felicidade se destinão as -palavras 
do Conselheiro Lafayette no § 27 2 do seu 'Dir.eito 
das cà~t.sas : r• Tirando a cousa de sob a detenção 
do possuidor, o sequestro realiza até certo ponto, 
e por via mais rapida, o fim immediato da acção 

: · hypothecaria do direito romano ·)), accrescentando 
na ~ota .3n ao mesmo parag~apho: r• Em d_ireito 
romano o fim immediato da acção bypothecaria é 
reivindicar a co usa para o poder do credor». E' o que 
nos ensina Maynz no § 2 52 do seu Cours de droit 
rornain: r<·L'aetion hypotheca'ire c:st dor.1c l'action 
réelle par laquelle le creanciei- fait valoir le Ju.s in 
re qu'il a sur la cbosehypothéquée et qui l'autorise 
a disposer en maitre, en tant que cela est neces-
saire pour sau veguarder sa cr(arce. Le creancier 

16 --· 



qui a recours à ce moyen de droit entend clone 
exercer le pouvoir lt plus énergique parmi les 
pouvoirs cornpris dans le droit de propriété, tt 
l'action même appara1t comme nne espêce de re-
vendication de la chose hypothéq uée, poursuivie 
en vertu d'unc delegation du proprietaire )) . De 
accordo completo com o Conselheiro Lafayette, 
quanto ao fim immediato do sequestro, está Gi· 
rault no § I I 4 do seu Le crédit foncier et ses privi-
leges, que serve de molde a estas nossas conside-
rações, o qual fazendo a distincção entre o se-
questro comm.um e o sequestro, privilegio das so-
ciedades de credito real, diz textualmente: cc Il f~ut 
tout d';lbord écartcr une idée fausse q uc l'exprcs-
sion stqueslrc pourrait suggcrcr. Lc séqucstre que 
nous étudions ici n'tt ~uc !e llOIJL do ronwuut avcc 
l'instituti )n juridiquc du Code civil. . 

La rcmisc est 
bitc, non plus entre lcs mains d'un ticrs, lllais 
wtrc celles du crêdit foncier, lui méme" 

E' este o sequestro do dec. 270. Tr<msplan-
tado da legislação allen:ã para_ a fr::mceza e d'ahi 
para a nossa, é elle um direito real sobre o im-
movei, privativo das sociedades de credito real, 
incessivel, c que esta pode oppor a quem quer que 
seJa. . 

E' parte componente do jus -siugulare, ou anor-
mal, d'esta instituição de credito. E', ao mesmo • 

----~~ ~ 
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tempo, um direito acccssorio, porq uant.o· suppõc . 
um contracto hypothecario anterior, de cujo ven-
tre salta. 

Mas o Ítiteresse de terceiros nii:c:i :ficnà assi'm 
p~cj·udicado ? 

Girault pensa q uc não, pois q uc u seq.uestro . 
« evite l'expropriation qui serait cncorc plus 
dornmageable pour ces creanciers)). 

Julgamos fraca semelhante respo<;ta. 
Postergada mesn1o a natureza peculíar do 

seq uestr?, . como privilegio que é, seria preferi vel 
que o nosso abalisado assessor assjm destruísse, 
dilemmatlcamente, a objecção: 

Ou os terceiros credores · do devedor· com-
mum são . anteriores ao contracto hypothecario, 
d'onde origilia-se o privilegio seques~ral, c n'este 
caso dcvt;riam ter impedido que este contracto se 
realizasse, para o que não lhes faltão recursos j u-
ridicos;-ou, .então, são posteriores ao mesmo 
contracto, e n' est~ caso, ao se constituírem taes, 

· ja deviam saber que trata vão com quem tinha seus 
bens gravadqs por um privilegio sobre q uaesq ue.r 
privilegias. 

. o sequestro requerido pelas sociedade::s de 
credito real para ·a sua resolução em antichresc, 
n'os termos dos arts. 3 40 usque 3 4) do de c. 3 70, 
inclúe-se, a nosso ver, no numero dos actos a que 
os romanos denomina vão actus legitim.i e sobre os 1 

l& 
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! quaes dizia Loyseau en~ seu cc 'fract. de ofL . t 

c. 3 : Videntur esse m::~gis imperii, qmm jurísdic-
tionis >>. Eram taes os actos de jurjsdicção mera-
inente al1minisÚ:ltiv::~, estranhos .á toda idéa de li-: 
tigio. 

Nem é outra .a opinião de Giral.1lt: cc L'in-
tcrvention d u j uge est, il est vrai, nécess:üre, mais 
ici le juge ne jouit point d'un pouvoir d'appré-
cia.tion. ll n'a qu'à constater si les conditions rc-
quises pour l'ouverture du ·séquestre sont Ou tion 
remplies. . 
Le séquestre . n'est donc pas judiciaire. 

. . Enfi.n, ne il suppose jain;Üs une 
chóse litigieuse >> . . 

T::~l é a doutrina matriz em relação ao direito 
formal do . sequestro. 

Vtjamos :-t;,;ora como vae sendo .· elle consi-
derado e.m n·ossa jurisprudencia. 'Eis textualn1ente 
;l,S palavras que serviram de fundamentO a um ac-
cordão da Relação de Minqs Geraes, em 7 de l\hio 
(.f o · anno corrente, ::~ccordão aliás assignado por 
·provectos julgadores: cc •••• Selll duvida que o 
sequestro para . se resolver em antichrese constitúe. tuÍw 
arção execul·iva.ua qual os embargos se!"uem de. cO'n.- . 
testacão da arcão. >> 

> ' 

·. Que?.L .. Si, segund0 os textos inilludiveis 
dos. arts. 340-345 do dec. 37à,. <<não convindo á 

· sociedade de credito real a excussã') Jo immovel 

19 
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hypothecado, pode e lia requerer sequestro do mesmo 
para . se pagar pelas suas rendas '', si << este se-
questro se resolve em deposito ou em antichresL·, 
requerendo a sociedade a immissiio na posse do 
immovel para o administrar por intermedio do 
proprio devedor, por si ou por outrem ", si « ne-
nhum embargo, sequestro ou qualquer acção ou 
execução pendente impedirá a sociedade de credito 
real de immittir-se na posse dos .bens hypothe-
cados, mediante antichrese, si a mesmo depois de 
iniciada a acçào ou execução, e a qualquer tempo, 
poderà a sociedade ·de credito real optar pela 
anticbrese" si, finalmente, <r contra o sequestro 
inicial não são admissi·veis recursos de especie alguma", 
como conceberem-se elllbargos ~ue sirvam de con-
tcstacão á accão ? ! ... 

' ' 
Em que peze a opinião do colendo Tribunal, 

julgamos exquisita a admissão de embargos na hy-
pothese occurrente, ex vi do art. 3 8 5 do dcc. 3 70, 
que tem tanta applicação, quando o sequestro fôr 
uma medida meramente assecuratoria, afim de re-
solver-se em penhora pela · effectiva intimação do 
mandado, posta a acção em juizo, como no caso do 
art. 3'-10 do cit. dec., em que bem diversa é a 
fu ncção j uridica do mesmo sequestro. 

Distinctas são as funcções de um e outro se-
questras: o do art. 384 é simples medida assecu-
ratoria, ·ujo merito jurídico vincula-sé e discu- i 

20 ---· 
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te-~e amplamente por occasião da acçilo principal, 
nos termos do art. 3 94;- a do art. 3 40 é mais 
do que uma simples medida assecuratoria : paro-
di:1ndo Mont::1gnon, consideramol-o um verda-
deiro caso de antichrese legal, em vista dos arti-
gos 3 41 e )42, ill fine, do dec. cit. 

E, si assim não é, como conciliar- se a noç.io 
jurídica que Girault com tanta ::lllctoricbde.nos d:'t 
de semelhante sequestro com estas disposiç<>cs do 
decreto? 

Replicar-se- <1 talvez que o sequestro, de que 
trata Girault é o do decrdo francez de 28 de 
Janeiro de I S 52, sem o complemento do contracto 
antichrctico como o exige a nossa legisbção. Tre-
plicaremos: em primeiro lugar, a resolução do 
sequestro elll antichrese é fatal ; a antichrese, na hy-
pothcse, é um pacto adjecto ao contracto hypo-
thecario, um contracto accessorio, per acádens, por 
isso que, já ao redigir-se a hypotheca fica d'ellc 
sabedor o rnutuario, caso venha :1 faltar ao paga-
mento da annuidade;- em segundo lugar, bem 
:1ndou o legisl:~dor provisorio dando diversa func-
ção a este sequestro e tornando necessa ria a sua 
resolução em antichrese, pois que assim evitou a 
justa critica de Girault nas palavras: 

<< Mais en ce qui concerne !e séquestre, on 
peut observer d'abord que le même résultat pour-
rait être atteint à pcu pres p:u une stipulation con- ~ 

21 ------..· 
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f ditionnelle d'antichrese, l·:emprunteur s'engageant · 

· .à donner son immeuble cn antichrese âu áédit 
foricier pour les c'as oú il ne paler<lit pas régulie-

. rement les <mnuité~. ·Cela vamktit mê.me mieu\: 
car l'anti chrese est suj -=tte á transcriptiOJ1 tandis 
que le séquestre cst occulte, et ellc ne se pli'cr:~it 
pas a la conception exorbitJntc que ccrtains :111-

teurs ont du séqucstre ,, . Eis a razio da :-tntichrcSL' 
complementar do sequestro . 

· Introduzimos. em ;,ossa legisbçJo o seques-
tro do decreto francez, já expurgado dos males que 

·· n'elle nota\·ão os críticos abalizados. 
A proposito do projecto que mais urde 

conveneu-se na lei 11. I 53 7 de 2 -~ de Setembro 
de r864, diziam, em parecer de- 19 de. 1\lbio. do 
mesmo anno, Nabuco de Ar~ujo, Visconde de 
Itaborahy, Souza Franco, Barão de Pi~apama, Sih'a 
Paranhos . e Silveira . da rAotta : . << A antichrcsc 
não é uzad_a entre · nós, mas 'é {J.:n contracto i1os-
sivel, pm ser permittido pelo od. 1. ;.j, tit. 67, 
§ 4, cuja derogação, quando convies~e, nJo era 
cabível n'esta lei'' . · 

Esta lei n. 1237, . em seu art. 6, ·e o 
resp_ecti \'o rego lamento n. 3 4 53 de 2 6 lle À br-i L 
de 1 S6 5 contem plaram-na entre os onus reaçs. O . 
dLc. 347I _de 3 de'Júnho de r865, complementar 
do s~u antecessor Yw tocante ás sociedades de cr~Z
dito re:d, tornou-:~ p:l ctO'::Jdjecto à hypothec::1, con-

22 -----
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fó'rme ·ja vimos. Para que, porém, houvesse clla 
lugar, dada a falta de pagamento da annuidade, 

·procedia-se ao sequestro preparatorio, que estava 
sujeito a embargos e a. aggravo. 

Nem esses decretos, nem os decrs. I 69-A c 
3 70 de 1890 estabeleceram processo especial para 
o süwestro em casos taes. D'ahi resultou que, no 
domínio dos decrs. 1237, 3453 e 3471, em casos 
semelhantes, seguia-se o · processo preexistente, 
esptuido pela lei. civil. 

E' hoje-possivd semelhante processo? 
Parece-.nos absurdo a:ffirmal-o. Ha, com-

tudo, qutm as~im proceda; e argumenta-se: 
<<O sequestro coincide em pontos ~apitaes com 
o embargo ou arresto; pelo que no civel o 
processo para o sequestro foi sempre o mesmo 
processo estabelecido para o embargo ou arresto. 
(Ramalho, Praxe, §~ 96 e 97). Isto posto: é fora 
de d1:1vid::1 que o processo para o sequestro, no 
estado àctual do direito, e. o mesmo que o decreto 
7 3 7 (lei do processo con1mercial, adaptada para 
o civil) prescreve para o embargo oü arrest011. (7<·) 
Não pode ser ma1s v1c10sa esta argumentação ; 

(*) Expresssões do Conselheiro Lafayette em um 
parecer. 

' 
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i basta dizer que, segundo fizemos ver, não . é 

exacto que o sequestro, para resolução em antl-
chrese, coincida actualmente em pontos capitaes 
com o embargo ou arresto, pois que bem divers:t 
é a sua natureza e tambem a sua funcção. 

Si não é possível a observancia do procCS$0 
civil, qual o processo então a seguir-se? 

Sem rebuço diremos : Admittidas como 
devem ser as considerações que temos feito 
sobre esse sequestro, o jus persequmdi in judicio 
das sociedades de credito real contra os seus 
mutuarios reduz-se, na hypothese, a um pro-
cesso administrativo de immissio de posse no 
immovel hypothecado. E' assim que o dcc. 3 7u, 
depois Je constituir a socicdadt.: Jc credito real 
juiz, em causa propri::t, da convenicncia ou incon-
vcniencia da excussão do immovel hypothecado, 
concede-lhe a faculdade do sequestro que poderá, 
a seu talante, resolver em deposito ou em anti-
chrese, consignando expressamente que cc uwhwn 
cl/lbarga, sequestro ou qualquer arção ou execução 
pendente impedira as sociedades de credito real de itn-
núttirem-se ua posse dos bellS bypotbecados, mediante 
antichrese, pelo tempo e para os cjj'eitos prwistos n' este 
regulamento )) . Diante d't~sta claríssima disposição 
da lei e do mais que dito fica, não póde haver 
duvida em acceitar-se a nossa asserção. 

2·! 
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' Requerido o sequestro para a sua resoluçilo em 

deposito ou em antichrese, o juiz nada mais tem a 
fazer do que verificar si as condições legaes do re-
querimento estão ou não preenchidas. Verificando 
que sim, deverá mandar expedir o mandato de 
sequestro com a notificação ao dendor. Feita a dili-
gencia: lavrado o auto de sequestro e entrega do 
immovel hypothecadoà sociedade requerente,certi-
ficada a notificação, sellados e preparados os auto~ 
respecti YOS, deverão estes subir á conclusão do 
juiz para homologar a antichrese, ordenando o 
consequente registro da mesma. 

Sob que fundamento, porem, poder-se-á re· 
querer o sequestro para tal fim? 

O art. 339 do dec. 370 diz-nosque na 
falta de pagamm-l o de qualquer prestação; e a 
adversativa -porém- do art. 3 40, estabelecendo 
.a relação entre os dois artigos, autorisa appa-
rentemente a só admittir-se este fundamento. 

O systhema de garantias das sociedades 
de credito real repelle, porém, esta interpretação 
litteral, pois muitos outros casos ha de exigibi-
lidade da divida hypothecaria e, portanto do se-
questro para resolução em deposito ou em anti-
chrese, além da falta de pagamento de qualquer 
prestação, como é expresso nos \( 1°, 2° e r do 
art. 284 do dec. cit. - -· l!5 



:-Ja lei e decr. minei r os, ns. 2 I 2 c I I o 5 ,_ 
a que j:í nos referimos em começo, YCm :1inàa 
enumerados outros casos. 

Nem se comprehende que, esta tu indo o 
legislador um direito singular para as sociedades. 
de credito real, viesse collocal-:1s em inferioridade 
de condições llO credor hypothec:uio commum, 
como por exemplo, no caso de e:,:ecuções promo-
vidas por credor cbirographario contra o de\'edor 
cot11mum, caso este em qu e poderá o credor 
hypoth ecario defender, por via de embargos, os 
seus direitos e pri,·ilegio~, para o fim de obstar 
a 'c.:en.la do iuznzovel ou ilnutoveis bypotl.Jecados, se-
gundo t:1xati vamcnte dispoe o art. I 6 do dec. 
169 A de 19 de Janeiro de I 890. 

Estes casos de exigibiliJ:tde (_b Ji\'ida hypo-
thecaria podem reduzir-se a tres catbegorias :-
a! casos previstos pelo legislador; - b) casos 
previstos nos estatutos das sociedades de credito 
real;- c) casos preYistos n:1 rcdacção dos contractos 
hypothecarios. 

Escusamo-nos de apreciar as dirersas cspe-
cies deshs càthegoria:-) por se referirem q uasi tCJdas 
a questões de facto, com excepção apenas de uma 

,-que a lei federal não consigna expressamente e 
que encontramos arrolada no dec. r ~O)' do ao-o 
verno m1nctro. I 

2G ---~ 
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Referimo-nos á fallencia· do mutuario. 
:.Jão ha duviaa de que a fallencia do mutua-

rio pode dar lugar ao sequestro para resolução em 
deposito ou em antichrese, não so porque a arre-
cadação dos bens do fallido perturba a posse do ún-
lllOvel hyjJOt!Jecad o e põe em duvida o direi to de pro-
priedade, segundo a dicção do art. 2~Lt- no § 2 Ílt 
fine do dec. 3 70, corno tambem porque ccnenlmm 
e111bargo, sequestro, Olt QUALQUER ACÇ,\.0 on execução 
pwden.te impedirá as sociedades de credito real de im-
mittirem-se. 11a posse dos bem hypotberados, mediante 
autichrese, pelo_ te111po e Jwra ns e_[j'eitos pvn,istos neste 
regLt lamento.» 

E) verdade que já v1mos unt fui-~ (?) ... de 
direito (?) sustentar, em sentença, que ji1llmcia 
11ão é arção; mas tambem esse mesmo fuiz U) 
sustentou, na mesma occasião, que a peul.1ora 11áo 
perturba a posse! ..... Risum teneatis!. .. 

Em todo caso, não nos de,·e causar isto 
grande admiração, pois que, conforme vimos no 
accordão da Relação do Estado, por nós citado, 
este nosso venerando tribuna1, postergando as 
l_icções de Glück, tão applaudidas por Saredo, e as 
disposições do nosso direito constituido,converteu, 
em j urisdicção contenciosa uma especie precisa 

I 
I 

de j urisdicção administrativa, ,·oi untaria ou gra-
ciosa, quando diz que: cc. •• SeiiL duvida que o se-
questro para se resoJ.ver em mllichrese constiiue wna i 

27 
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! acção executiva na qual os emkzrgos scrvel/l de coll -

testação a acrão ... )) 
Digam la os sabios interpretes do direito 

patrio que segredos são estes de nossa jurispru-
dencia hodierna !. .. 

•. 

--· 
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DA 

ORGANI~A~XO REP~BLIUANA 
POR 

AMERICO \VERNECK 

PETROPOLIS 

Typ. elo Correio de Pet-ropolis, aveniua ''o de Novembro n. 173 

1888 
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,Este folheto corre~ponlle fl'O cump rime11 to de um lle\·er 
·c,i' ic,o. 

De-stinado :·t propaganda de idér,s , qu'e reputo sãs e 
inü i ~pensareis ú orienlaç<l"o do eleitoraLlo no momento .an-
gns tióso que atra \·essam os, Iõ r a. tle vantagem a s na repro-
~lucçJo em outros orgüos lle publicidad e. 

Desisto, poi s, de me11s direitos üe auctor. e anctorisq 
Lfllalquer cidallilo a reeLlital -o fielmente nu integra, sj julgar 
LJUC o paiz tem algum pro\·eito a co lher. 

_ Igual auGtor i sa~.ào concetlo em relação ao f_olllelo, já 
pu!Jli~allo so b a epigrapile- 0. 7Jm:n1, sm IJI 'tScnte . ~ sen fú-
~n)·o.- Ambos, J~uniLlo~ c,oJB li tuil'<tO mai~ tarde um volume 
intitulaLlo l'ro·ti(cmas ela act?wlidade-, que pretendo com-
pleliu· com 1lou s IJreYes estntlo:;: um sobre o· Estado ele 
?lfina. 'Geraes e outro soJJJ·e o do ltio de Janeim .. 

-- -: ~ :--:<~ :---. 
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Erros e vicios da or[anisa~ão rennblicana 

SUMMARI0.-0 15 de Novembro e a fri vo lidaue uas massas . 
-O jacobino brazil eiro e o jacobino francez.- His-
toricos e adhesis ta~.-Sua innuencia sobre a organisa-
ção republicana.- Terremoto político e financeiro.-
Desorientaçào da cons tituinte.- Legado sublime das 
gerações passadas.- O sello.- Nem federação nem 
confederação.- Oh ! Patria l- Paralello en tre o par-
lamentarismo e o pres idencialismo.- Chefe da nação, 
chefe de facção.- Partidos futuros.- Confronto do 
unitari smo com o federalismo.- A organisação como 
devêra ser . - Recuar é avançar. - Ref.o rh1a da 
consti tuição.- Conquistas liberaes . ....:... Guerra ao mili-
tarismo. -A futura eleição presidencial.-Tudo faltará, 
faltando a paz. 

I 

Quando a 15 de Novembro ele 1889 caÍ1iu a 
monarchia, fulminada pelo exercito, em cujas 
fileiras havia penetrado a propaganda revolucio-
naria, apossou-se elo partido republicano o 
phrenesi ela clestruiçfto. 

Impressionista, superficial e frívolo, o ma-
gote popular desencadeou s.eus furores contra os 
clisticos elas ruas o emblemas elos eclificios. O go-
verno, contaminado p~lo exemplo, mudava os 
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non1es ·de lwsp.it<WS, colonÍCL::> e c:-d.I~ad<.i ~ dt · fe JTo, 
o)eYava o clo::;ruspuiLo ú~ üncli('cõo. · lti::;tori(' ;t:-; . 
i n off-nnsiY;t:-;, onlunanclo <l. Jnn ei lnrJ!íl dos gr;Hlis 
;u·t;i,tiC'o::; üo~ .iarcl.ln:-; [lLtbli co;:; . , 

;\te <:!llÍ t' S tl' CJ'-2.'0 lllel tf;Ó ~Ll <1[ll'!l ilS ; t'l'i..l. 'GC lbll-
r::tYél , m a::; prop ri ~ do I_no :Jiüitto . . / 

P reLendcí·in " dict <~ ·d ltnt <tf'a :-; tcn· <1 <:.1 :6 Yist<h 
· 11nJ n lÍ <l l'OS tll(1P <íttmlto fi z e~;sP loiubl'<l l' a d Yúa~-L . . ~ 

tiu clcpos t 1 ? 'I\ tiY.u;,; ; Jnn ,.,, conre~:su iJ W::> , ora nmn 
m·cn(~cunar · i, n Illll'<Utwnto inúmtil , •1lU1'! 1•nc ::;i lúl' il 
1 ' .l ~ I. • 

t;s:-ot' nm _m cio ofllc<t Z d0 consulichn· a Íllstit uic: ií o, 
<t Jllmtc.n·dtict 11<io t ' :ri ;;, (' a)üdo ·,·idimn rl<! iJl(1i itC'-
l 'UU(' il r;cr nl. ·De Ll C Vi, r,.· Gll tiÜcwm; c dístico.· 
nií o haYiam Í i l C< tticln <.i,. Yü!1 0l'ii<;i'Lo d <b Jll<l~:-:>as 
1J" ' ' ' l'i' ' lJ

1 ü"'' j V.&.( t '~ F st L . .. 

·.O cnnfr<liltu practico : r ~i~; u . ·0grnd o . 
CrnlY.inh<t de.l ll nn.-~tr <.u· \\XIlm·iwó l!t,:lmcHtc ' ' 

l 

SllT lerioriclade c.l a f6r:: w r<;pnhlit:;mn, o <1!l<ti~;n· d() ,.. . ) ~ 

c·or;u,'itn elos IJt'a zilci r os, com <l n::-;ponj.<l (];! cYi-
d en cÍ <1, o~ vcstÍ!!ÍO.--) quu o habito i to:ny;;..;sc lmr·i- .. 
lcttlo <llli . ~ • ' · 

. . I . 

Qncstúo d o 2'0YCrno , <iHC :>:> ti'io tk L1c'to, Ld o 
m·p·uutcnt;> irrc:-:po nci i YCL 

· : E n1 p ou co 1\ 'Sil lt lÍ <t-."if' a CiJl'i csid adc ü a m i-
- <J~D ; !-:;lbcr S !; lncl'<1Ya CU i i'l ~1 l ll lld<l n (' a., :c;u iJ o 

po!! to do v.i stc.L <lo pül~Tü::i ::' t > JWIJlico , l'it'il'lLtdo :.;n-
bro nn t codi~o dt ; lilJnd<!dt•::' El <1i:-: <ll l l pL1s . 

• \..Jwzm· dils <·n os cOJill tWLLidos; nii o o!Jsüm-
tc r~ :-:>Ln·i:t os <tind <t i i<'J pr'I'.iorlo inici<l l da c::~ pnri t m
cút, <1::iSI>lJ e rlJ;lrLO:-i C OÍll tutLlS <1.:-:i (Ti:-; t> :-; t ll'ÍlllHl<l:-: 
do p ~ 1 S.·' ittlo, Jliiw ;2:rudo os dcl't ;itn:-> d <l Cnus(ilni-
r:: ~LCY, ~U .--J UC p ti vul de I'f'i'Ol'l Jl<l. c. o::; rlL' :-i [i ti I tos' tJ OS 
]Jndc .. n;.-:; pnb[ico::;, UH j1!'0Y8l'CÍ JJl<liS arlimtLu qw• _ 
·a H.epnl)li·e<l l't1i tLJH êlVi.l:t<;tl, o qnc <ll'Q :-;L e~ ttraçiío, 



' detiej_<lcla pcn· uulit <l ·rente, longo do solym· a;-; chl~ 
i ind<lncl(·s presentes, tral' i<t G(JlJ ipli('a(' ÕOti w cíio-

Pén· t•rnqm"tJtto limitar-1n o-l1hi · ú, eritie ~t da, 
<ll't;anisa<;üo i'r.doral , t<tl COl ltn i'nilcYada e1 effuito, 
prujndi c.;a nd o a unirl<tde JL<.H:iorwl u o pl:e:-;tigio - l . . y ( ü p~tkl êl . ~ 

Yictillln JHtos primoinuuonlo a mnnnrmwict 
iiuil<li ÍYa, <l u ·nn<k IH·ot<>H o <; Jlf:~;-; <Hln c t tdJt· y~to do 
iacolJjni;--;:no illdi;n ~ Jlí lo . , · 
··. (,Jtw pmdu do <; <'Ssu? CompL"dwndc-so· o ja- v 
hno d ~L l'<'Ytdw;Jn fnt JH'<'Z<I. Suat:> doutl'Íil <J :-;, ::;na:::; . 

. lül'ia::;, S< 'J .t t.;;::; piri tn :-:altf..!:ltinm:io_ concl'disaYam 
[i ,npos S< 'Cldu:-; elo tynumia e opprobio ; ollo . Yi- .-
nba dos ct l ti.l·t,::> da llli:-;cria ill urninaclos vuló·· pLi-
losnpitn:-J ela EJl.cydopudi<t ; conccntn.LYa o odio 
ao l'OfÓIIJ<:m fcllclal, aS:3C Jltaclo soh1·e a r~rllnldad<~ 
da nubrc7,a u o dnspn! i::>mo elo cl0ro ,· agiütYa a 

' L 
l'lllJ~';l 1léli11ltla da Yiitgança, lutava: contra ;\ :s 'Bm:;-
ti lb ac; u n~iYindicava os direitos cJo homcnt; ora 
< l Ü'rrem nto ela plebe, o dnsc::;per o tu n11lltnnrio 
da ~; - da,.,::;us Ílll i JI01a cl as no ab~ulnti;:; J no elos rei:->, 
;1. rcae~· ~io t~lnni ca, bravia, infernal elo poYO- JlÚ:Il'-
i:yr, do homcm-fún. -

O j<~ cobinismQ francoz ct·<t, pois , wn prnduc-
i:o' JWtl tral , expo1ltanco, llllico cl'aqu,ulles tempos 
·do luta ti e [Jie:;s ; mm a. ma i::; ti e r ia po~si Yol sna-
l'U]n·odlicçft o no mundo. . . 

O j;1 C.0 1Jinist ll0 l)i·aziluiro r} :-:Ílllples nlon tu 
maluco . Katla n jnstifica.; 1wm. o reinado de P e-
dro II , nem n es J.lit·i to do c;ec.;ulo, nulll as tLadic-
r;Ges e a .i:ndol0 de m11 poYo li\T(' Jn·od ttziriam :ia-
Jilais entro nós o partido pnlitico do assa;:;s in;.:.to 
C cl <l !..!UCl'l'i.\ . 

" 
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O-jacobinismo fran ccz era tragico , jJOrélll 
sublime ; o jacobinislll o braziloiro é omiuente-
mcntc -ridicLlio. t~uur ~cr feroz, mas não sabe 
como, nem contra llUCJll. (~uandn inventa 1una . 
victirna, o povo cnc.ollw o;:; l!ombros c ri-se da 
comedia. Suas palcrvras Hfto produzem éclw, 
porque_ não interpretam u rn sentimento genc ra-
lisado; suas explosões , nas CllUtes som duvida 
lobriga-se a exaltação c;ivica e o fanatismo c.lc-
mncratico, revdau1 um patriotismo dcsorieu-
tndo 

O jac;qbino braziloiro c1 Ller, ama o adora a 
rcpublica ; mas nfto sabe f\mdal-a. · 

E~ u homem do bota haix:o, o demolidor por 
cxcellencia , sombrio aJuwchista de phrases re-
t umbante e gronha revolta. Na propagauda foi 
n_ma a la nmca, na organisação tomou-se um pc-
I'l!:JO. . 

Felizmente, graças ú nossa indolo pacificn, 
suas fileiras desfalçam-se cliarialllente, ú propor-
çüo qüc o paiz entra em sua s full cç.i> o:::i normacs. 

-+--•1>+---
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.\ · vic.:wri<-1 cb revolwJio de::;pertou <l~ ml-
\ w~õe::> . . 

.J ~t domnnstroi ll'rHitL'i1 sr'Jrio elo artigos a 
llilLttralüL:1de desse pli e llOlll CJio uo 13nJzil, onde 
< ,,.., partido.· monarc.:liico::; eram ante::; o h·ucto 
<k uma c.:o nvonç~u tllte elo uma c~úvi cçiio . 

lVIclis rucles gol pc:· Yib rara lll na real~za os 
:-:1.' 11:-; puiJlicistas o cl1ofo:-; pa.rlamo11ta.ros elo qno 

· lllC:::illlO os demagogos da praça publica. Dos 
l ·o publicano~ nrw partircmt certamente os epi-
illütus elo pr·incipe caricato c-Joamw a Doucla cotll 
1 l LLC rcspiugarctrn elo ric.liculo o imperador e sna 
1ilha. Era assim que o:-; dopntados e senadores 

. opposicionistas arn1stavam na lama o prestigio 
lla ÜtstiLuiç ii o, que ollc;.; doYiam a brigar da tor-
JII OJtta reYolucionaria, anmmciacla nos quadrall-
lu::; do horizonte. Não llws merecia o menor 
respeitou velho monarclta quo descia ao tumulo, 

·:ob as invectiYas dos cortezrtOs , deixando atraz 
de si os escombros dos privilegias dynasticos o 
a malcliçi:io (las provincias depauperadas em 
r:onseq uoncia de um a centrali. a c; rto bronze a . 

P or s na Ycz a lavoura c as classes inclu!::>-
lt·iaes sof1'riam as loYiaudaclos da i·egente. 

O 13 de Maio approximaYa-se . 
A esse tempo a capri c.:h o:::.a princeza, que 

11ão media o alcp,nce elo seus actof:i, procurava. 
t.una popularidade cphemera, transformando o 
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11<tlario em dttb do <'<li1;-)[1Íl'<t<:;"ío iuacc·u:-;:-;i\·<·1 ,·1 
vi1tdida dil:-i le i:-;. Elttrnl.<tlttP, <'ll<t L'-lt<'tlltl.l·;tY<t 
c1:-; acuttlcc·i l tll 'Uins ll!l d<':-i<'ltlar·e; Clllll[l.I'Íil-l_lt<· 
<ljl<'llê.l:-i Cl'IIZill' o;-; ill'il<.'<lS U tlt-i:--:.;_tt' <to;.; ItlÍlli:-;tr<l;-) 
"resp<ilt:-i<lhilidadc dn. rdtH.'Irl<t , de <t<'<'<ll·<io G<l lll 
o:-; Lr;uuitC':-; c·tnt.·Lilil<'Í<Illll<':-i. Olint jllll'illlll'lll<' 
]HIJI<Jbr, a ahuli<Jí() Yi11lu1 d e l<lnp·<~, nlll~dcl'<'lldo 
a :-;H a lll<trclw. Í<t Lal <ttnt n'•,.; do:-; te111 pn:-;. 

PriiiiÓir;tllt<'llit', <'<lt)t <1 :-;u:-;p<' ll<ío d11 l.r;tlico, 
Euzci1Í<1 dt• (.,!IU'ÍJ:oz IJl<HJIU'<t\'<1 <t t:-;c·t'iiYi <Lin, r·lt.ill 
Cf'I'C<I ft1i c•,.;lt-citatl<l a ;2~ <i<' Sl'Lclltln·<l. Pal'<llllto,.; 

J.' lllll J!Clll.tll lliiiiÍIIUC:O. l) •llt• jléll'Üil (\ ]H'I'i!ldtl 
I'L' Vt dltC\Ollill'ÍO, C'ill'<ICit•rÍ:-;;1(]0 11<1 ]J()lifi<~<l ]H'ltl 
llli\ltÍl'e:-;Ln de ~(), () llil ÍIII[IH'II:-:iil t.; JII <IItr · ip;~dol'il 
p<il' Ft•tToira du -:\le1wzc:-; . 

. \illda Yivia o :-; cll[ÍIIH' lli<~l fnllll'lÍIIÍ:-iL<t dn 
./or11al elo Commerriv, qunmlo ''l'J!Hl'<'l'Oll Ill<l(lt•;-;-
L<llll<'llk no rocla-pú tl<J Gu::rfa. tlc ~Yoticius o r·illll-
pü<io lll<tis Y<ilcttLu do <liJuli<·i<lltÍ:-illt<l. 

Foi iucuuk,..:tc!YC'llii<'Ittc Jn:-;t·· du P<ttnwinio 
<[ll! ~lll de Jlt;ri<' <I :-illl C:ItiJl<'YO il 11 ~!'lliÍI II C'll't<l jill_: 
lllie(), orputi;-;inulu pnr t,>t[o <l p<tl'l<' n" dlliJ ;-;_ du 
1'< ·siste n.c] <1, e ~mstL'IJ La IH lo :-:;t 1:-iÍ 111 w <1 <· <ll-1tpanlt<t 
l'< ~ l'()Z, <ptillltlo i1 l'U<l<'<;;i() e:S< 'I'<IYi sl.u ![C.I><Jildi!Y<I 
t<'ll ljl! ll'ill'Í;\III!Yl1tü :O:Uil:-ô lct!'iile:-: . 

~lai;-; tnnlc .JoarliiÍlll ::\nllllen <IJ><IlllttiLL wt 
J'Uil a I)(Jntb<t flllll!'(-!:<lltl e, <' <tlT<'tll üc:~oiHJ dn Lri -
illm<t pnrlillltCit1<JJ' <t()C: IH··c: dn tltrnno . 

_\ agita(:il<> l'L'<Tiltlt':-itC'IL; 11 Ct•;trú liiJc rlo11-. <' 
nlpid<tlllt~lltQ !..!T<I!_'il:-i <'t n~Yolla dt1,.; jallgadeiroc:, 

. dirigido:-; pelo ÍllLl'<'jlicln Joil<l (<ll'<lt•ir<l . 
:'\<'C:'"'<' JIHll11f'lll<1 :-illl'!.!:i11 <' 111 :-;c·t)ll<t n ;-;c•JI;Illor 

DnnL<Ic:, <' ctc::-;<'!-'JLJ':JII ;: y 'iet<H'Í<I dolilliLi,-n <i <l c·;_ttl-
:-;n, Cll l !!lll<'11Ütnd<l-liH ~ o [li'<•:-;Li~·i() co111 11 pn·;-;ti~:áo 
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do g·m 'f'l"llll. DL':-:íiJI <l'll LUia \·;ult-so, n n cHti ln tn, p s 
pnrtidos d )' Jt<l,..;tj c.; ll,..; , lllll(fll<liYIJJ <i S l"Op lthliGal.lÓS, 
lwllilJJL<'JJLl' rosuh-i1lo,..; a Jt<io .GOJitproJuotLer-su nu 
JIUIYi ll lC IL to, p <i.idl<\Ytllll tUITI;HO, nl,iç·anclo 0:-i acl-
YI'l";:)<ll"iO:::i Jt<l luta de ox i;I!L"JIJÍJJio. ' 

Pn1J <:O iJltpurt<l\'<llJJ na uc.c a:->iilu ns in:--mltos 
, do,.; ÍJIÍilli ~l> :-i, .l[li iJ , . ('lilltpru·ltendom lo OIL nün ü 

· L<-tc:l i c <~, Jil'U<'Itl"<~Y < IJJt c,.;Lr<lg·;d-o;-; ao attrito dos 
I)( IJ I l ;::; . ' 

Por Ji11J , Jtn Jll i'Ío dn ço JÍ urJJl<' lmt~Lll1a qun ~e:-:
t l1 Jldia-,.;u po1· tndu _11 ;-;nlu Ll e:1 p<liria, aYitltnu el e 
J'I'JH'llto a pur s1 llt <.llid(ldo de :\..JJÜl llio· B c1.1tn. 

Hullll'lll do <t cç.ft o , <tdivinlfall clo o tl 'l"III O ela 
(~S <T< I YÍditl l l lO di <I ('Jll <ilW OS C::iGl"<1.YOS ,..;c l"CCll-
,..;(.) ~:-i <'lil no !.ntiJallw , t cYn- tllll a inspiraçüo lumi-. 
JII J:::i<l , o ill"g'<lllÍSuJt o for riJÍd8Yel, 'oxod o , <liLO. co- · ' 
lltNL us pnípictariu::; d< l ,.;orprosa c·· c.lu iJ <mdu il :-iU<lS 
Jws tl's . . 

E111 diu pro\·inllJ <' lltC contlJilluuo , ('lllllU um 
s< ·t·rwar ele ln·oci ssiio~ fnnobrl'S, dos GCJ ~ tl·o s ;u<Ü::> 
nscrê\.YÍ sL<lS da pro \·inei a du S. P ;mlo , c·o Jl l8Çél -
l'il m a 1 11 nY1 \J:-s r- ~w 1 uesmo LGm pn as <" u t'l'l_mto.:; 
J w~.T<l::i em diroc<: <"ío ú serra Llo CulJatttu , nn<lc, 
n nt Ç'-él fora gida f'n contr n.Ya a:::;yl o u rts ca Ycrna s, 
J·eJ'Ill'1:·-undu n rp.lilomb o elo J aiJ <l!j t.l<lra, · 

O CXC'I'cito Jll•gnu-so i1 pcrsu~LlÍÇ ão ; dclTil-
ca cl a. n ·di;::;c iplilt<l do tnliJc.lllto , . < t~ auLoricl adC'S 
<'nHft• ;'i!-iaX aJit-se ill1JlOtcntus panL df'bdlar <1 rc-
\'oll a cnliossal elo el as:SI' op1wimidn. QLlize.sscm 
ou 11i'io a pri11 Cnza c n parlnnwnLo, a (•,..; craYic.lãn 
t iJtll <t d cs< tpjl<U'u<·idn ele !'n e to;' I'J1YOh cmlu a fllt)-
ll<t l:clüa r,w s dnbrns da SWl mul't.<íllw. 

Cnnhc <1 Jni'ío Alfredo o Folpc dcci siYu . 
::\n df' Glll'S O do:-; SllC' Ccs;:;o s a prÍil CC Z<1 agitada 
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revelou: uma in c pci a estrondosa, cow1 n·o ru u U.err-
do-sc inntilmentc com as classes conscrvac.lonr;-;. 

Por estes e ontros"fa. c~tos simuHa,rwos ou pns-
teriores, a a urora de 15 de Novembro cw·.cyrltnJtt 
a dynastia clivorciacla das sympatllias n ac ion;-rt• ,-; 
e prcparaclo o poYo para aeeitm· sem rosist< 'Jii'Í<t 
a nova fórma de g;overno. 



III 

A' medida que no diltrvio das adbesõos 
::;ossohntva o intperiali s ttto , a eonc mTencia au 
gozo das posiçCH~::i c li Yülia a famili a rl!p ttbli cana , 
cpw tentava exel ttir os novos co1:re ligionarios 
do toda o u a.lq no r em llllartiei pac;[LO 1~0 poder. 

/\. pnli t1 :la tlu CO Jl eilja.çf'tu ~n iJnpn11ltH , 
pmém, IJeseacl n\una sdecc;~u J c.ri terinsa, de 
<:L]l pli cac;i=ío diiiiei , no 11t oio du euLIJatu das pni-
xi"Jes . Os gntpo ::> se co ttfnncliam, mas Hfin se 
funclialll . 

A ]wlllogeneiclade elo partido cncoHtra v a 
embanu;os 1lernu:meHtes na disputa dos chefes 
c lllamli">os lu ca.es, separados por mttigas riYa li-
clades. Todos blazonavam ele patriotas o poUcos 
sabiam :-;el-o. 

- Lenüullcntc o grup o lli;;:;torico foi-su dcs-
taca.nclo, fracciouaclo, tocJa,·ia, pela partilha 
dos interesses ou por clivergencias de carac-
teres . 

Não raro com fLmclamonto, outras Yc~os 
sem mo ti \' O plausiYcl, os hi storicos in,iurüwam 
us adücsistas, em c n,i a lealdade llfto confiantm , 
.aecusando-os de trahi ç.ftn. 

E::;lcs factos, na. apparencia insignificantes, 
c ~xerccran 1 profuJLda n perniciosa influencia na 
orgaHizac;H.o da. Rqmblica. 

/ '._ constitninto, formada por mernb1•os de 
a mlJ0s os grupos, sob clesignaç-8o elo governo e 
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; 1 ppn rc ti(' i; 1 d n :-ill ITni ~:!'in, - ec n•l(lu t J:-:i 1 ll Cil 11 Yt'-
Iticlller:-; du ~ 1m o ri!-! ul tt c·.ctpri cltt• :->< t. 

ltcpttb li c<uto:-:; - Glttinu 11Lns du w ·tlil. ,. nui.J'a 
l'acc; fín, fnl'illll <ll'él~t<ld(.):-:i dct "\.s:-;etll l >l(~a ::\acion;d, 
s<H'l'ilicados pult>c: ndiu:-; do [><~I'Lidnrismn Ílt :-;cn-
:-;atu. QtLC 1111' ÍIII!Jill'biYtl. O ftltiLI'Il, :'l' m; p~IÍXtJu;:; 
du tnotnuHttJ Ji('nY<ll11 :-;a!isfoit<~s ~ -

Parec·c ·qtto n c::;Jlirito eOJ1f-:t'L'Y ~H.lor fni 
banido do C(l llgn•s:-;n . Os dup tnudus rcpubJi-
canus, 1'1-11 :3 1til Jll<.Íiori<t, prÍJll<LY<lllJ por OXl'C'S-
:j ÍYctlltullle uxallado:-:;; LIZÍ<Illl pnu;a. clt• ja('obi-
liÍSII10. ul~nll:-:i <tuitndtll'CS _el e lu1wa· ·cl ;lla -.... _ 0 - L. 

Jwbi LtHHlos ú cki!JO.lit)'ín :-:;ystematic<t, JL<'ío rom- · 
·pl·nsacla pdrí üfi llilibrin 111 cnta l o cnnlw(' ÍJlllmto 
da lcp-islaÇ'ão, ntjo estudo iam n bordar. 

Os mllw:-;i:-:;ül:-:i ]>Cll' ::;cu belo, sitiados l)(Jla 
cle:->c :on liaHça , d-t•;:;0LlllwraçaYün1-SC da::; Sll :-; poi-
tas, O!:itt:ntawln idt-~ a::> mai::; adiantada:-; r1ué os 
rop lll)liC a uns lti stnric'.os . · 

Estes, wn· :-::iOU iarnu, ('11\'l'l'S'Ullhilclo:-; de 
ricar <I traz U l't'C!'hül' litJl ';'; dos neopJt:\to:-;, 

,atiraYalll-:=;e pnr a lli <lh··ul llO Yasto lllUJ1do elas 
cl oull'Ítlas dulll<lgngi cas atú csbmTéll' uo nbsunlo 

-o na · dtÍltl Cl'il. '- '-

De-:--; ta fórt1l<l, n'un 1 a ('spcc.ie ele Qorricla de ' 
<lpn;--;tn, qtwrcnclo c~ ada, <1U<tl· <tvantnjc.n·-s,o· na 
orga tri:-::i(t<; iío fudurê.ltint, transpnzeram o~ litni t •s 
do critt!rio lllais Ynlgm· e llrudu;~,ü·am c:-;,;a, tru-
Jllom-la enlm 1111ia social<ptc <llli se ost.únü1,_ ao:-; 
JLos. ·os ollw,.; soh o pnm pn:;;() nom c df' r c publi c; I . 

S)lrl, digo o 1J o1u alto, Jüú1 ent i;:;to o que pc-
. c liam us cl w fc s da. p1·ooaD.·a.nda, nii o na cs te dos-

f'(\11<:11-<IYO de institniç-Gcs ... han~llut'das, sem di spo- -
-:Siç·!lus liaritlnHic.<ls, em lu ta abC'rta (·om n::; tra-

. ' 
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dÍC'I;{lC':-; ll<I ClO il t.IC::!, CUI Il OS lJ <;~IJ i i.u:-; jllllJUlares O 
C'Oitl os pri('ipi11S do tm ll) l il ta·r'Jgaclll:-' Hu U<'cm-:-:;o 
do htrgo;-; <lllltos, llllcr 11 <1 Íltljll'i'll::;u, fl llOl' d~t tri-
bun<t. , 

Ht:.snlL<Illr1 fil 1<Ü; <1 fi•dn<tl'iío elll'!..!Hll nttj c'ts 
l'r()lttc·int:-; do dc:-;llt etttbt·nt tll )liL;J; clc1 ~ill to tullnia 
H<ilJIÍIIi:-;tniLi\·<1 fi ;r.c rnlll Íltdl )jH) Ill i i) II!'Íil ~p ()litice~; 
dosp<lj<trcll11 <I [niiio de jll'l):-ili!-!·ill <' fon:a, e Ü/.1..!-
l'cJJII da PaLriu, da ~T<IIIlil' c· 1111Íca Patri<1, qllc 
dt'\'l'l'i\ :-iUl' q CL~ IlLl'U da;-; l.'ll~Ílat;i'>l':-' ('illl llllllllS, llll l 
<1 1Hil'<ljllSil 1lll} IH1Ít!;U <ilJilll-dllllt:idiJ 110 Jl l.l rJa uS il'<lc.i<l._ 

0;-; Jo:;-;t<ldos r~;lllstiLttit·<llll-:-;L' Ycnladeims pni-
7.1':-;, l 'llj <~s L·g;sl<H:0c:-; su repullc•J1l; n r·id<uL-11l 
bn11.ilciro de;:;npp<~rU('1..! 1l 110 cidrc,lüo pt.udisLa v no 
tirl(l{lliu IJ<thimw. ' 

{..,},Item n'aquella l!poc;t ,.;o letnbrn:-;,.;c cil..! co Jt-
Lnll'Í<ll' n ClllTl' II Ü~ llc t1lé\!..!I>!..!ÍC't.t seria <I!'CU:-i<Hlo d!· 
idt'<llisLn, retrugrado c r~sLa ttl'<~d ur, nií1>. lhu ;-;e t·-
YÍitdo d1• ln·ntllll'l 'Ltlll p<~:-;sad() ÍltL!..!Ü·u <lc lLLLas tlc-
;-;illicn·::-:s<~Üa · . 

. \.prol'mídn ttd(), c ll tr 'i<lllto, o u;:;Lmlp c·c·Htpn-
ntti\'( ) olllr~; <1 maimi<t do;-; ltisLoricos u ad lw,.;i:-;-
1.; 1:-;, c·unc·lue-;-;c t[!lC llftn lw\·in e 11tr · ollos sc ltH() 
diJll~l'L'll('<l::; , du d<rtas uUll1ll11ül'ê.ll)ío. 

E x co ptn n:"i <.lo tt Lriwlc.l nrc's :-;ahidus lla:-; esco-
la;-; :-iiiJlerimes de ensino c nlgmts lwnions d1· n1 w 
tll L'l'Ítu, qua;-;i Lodo o partido n~pnhlic<~W> Yinh<l 

-dils fi luirn:-; Í11l]Wriali:-;L<l:-i, c·ujo dcitol'<lllo dcsC'on-
tentc ~~~·dia l'll 1 dia appdl<i\'<1 par<.l <t 1·opubli c<.l. 

A t~·~ 1k88 essas plwlilli!-!-'Cs, agw'rrida~ c u1 
c;untilllta::i 1..!:-iC< ll'<tllllll.'il:-\, 1'1'f't\hint1l da Ílitpn_'ll:-ia 
do ÍIILül'Íill' 1llll <L <Jl'Íi'llt<·H:iio dtnttritt<n·in, que in-
f't _Lll_di~l-liJ(':-; a. Ctl)lYÍ c<:i'tll L'· <I C.t lll~cienci_n do clr•n-r 
!'lY il'O 
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Após o 13 de Mnio, a rclwllião dn s classés 
conserYadora;-; h~nçoH n:ts cohutmas dellloc.ra.ti-
cas utn contiltgcntu mwrJtl< l ;-;et tl oric tt tnÇ;fto po-
líti ca do ospecio algntua. 

Eram re[lubli canos pur d< lSJlC'ito, clo;-;<tlont() 
ou odio ú cly11astin, c ~owo llaYÍétllt sido .lltol.létr-
cltistm; por tntllieç.üo, por ltabitu OLl i]l(lifTerutt<,·.a. 

Tiveram, SüJJJ dttYÍd<t, o mm·ito do cottcorrcr 
poclcrnsmnol1t<l para o tlu:-;cclla hro da insti tLLi,c;.tto, 
sacriticétuclo diu lwiru, posiçiJe;-:; o tnt11qu illiclad o ; · ·) 
pQl'Ótn so b o [lOHto de \'ista da:-; iclúa s , témto Vé tlm 
tinham o:-:; étdllcsist<1s elo 13 elo :Nlétio como o:· du -
l~l de 1'\oYCJnbro. · 

O curto período dec.mTidó entre :1 abolic:üo c 
n rcpublica llfto clóu tempo a clontrinal-os na uova 
J'ú. Os <Wtocudentcs, JJestl3 CétSn, ÜJtha.Jtt a vantn-
gem cle facilitar a ftt::;üo elos partülus, (JUü, pas-
c;ac la a época da dcs('ou!ianc:", vai se uponlllclo 
lenta mente 1ws Estados pa e iflcor::; o pro:-:>perns ela 
Unifío. -

Explicado istn, pm·gmtLO : Qne oiJr<t diwr::sçt 
ela <J ue existo, re11ecLimlo a dcsmiollta<;,fto geral, 
St\- d eYera esperar de nrn j)()Y O tlltdlcl do pela CCH-
tntli;-;arão adlllinistrativ<t dHnmto JttélÍ~ de meio 
S<?('ul_o? Qno se podia u~ p< lntr cl(} g.nvorno pro-
':Jsono, lwtu1·ngunco ül tl :-; tt a cc>Jtlposlc;i'ío, e sob a 
inflncncia c,lu seitas u <ttt rjto;-; do sy~lmttas? (~uc· 
;-;.u prcrna cia podj a uxurccr H<> goYorJto u Sl'. Quin- -
tmo Boe~l .Hl\' <1, cmt~<tgTaclo elwfl· do péll'tido, 
<tU<llldo opinil>us. diYl'rg<.mtcs c. l wc.ct\'alt t-::il~ ellt 
torno elo mm·edud cnfurtHo u des~itllidn dl· 
con lJCcintu tl tus pnliiicos? 

Si n glorioso m.ilitéll' tÍYl~Ssc; (idn, comu \Ya;-;-
ltillgton,· ;t procisiio de idón:-:; e cnnscinneia de sua 

. I 
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obra, ' em vez de emmaranhar o paiz n 'um cm-
ht·óg·lio elo s.ys tomas , séria o centro ·do equilibrio 
<.los , seus socretarios,· ihlprimiria á legislaçüo o 
péliBa mento ela unidade na multiplicidade, o nos 
daria uin rc ')'imen harmonico ao menos em suas 
peças. pri_ncipaes. 

Infelizmente assim nttO acont·ecou. 
Excoptuacla a rcorganisaç.ão da m agistra- · 

1ura , sobre a base elas legi ~ l ações .separadas o 
indepenclencia dos E.·taclo:;> , a dictaclura pro-
cedeu sabiamente, usurpamlo a· iniciati,.,a elo 
Congresso, çl'oude nfas tou questões inc,ancles-
centes, como a separação ela Igreja do EstaclQ, ·a 

_liberdade ue cultos, a secularisação elos cemi-
terios e o casanionto civil. Certas reformas, 
reclam ada.s pela sociodado, melhor se fazem 
r evolucionariamente, emquanto perdura a ousa-
cli a propria dos trium '\hos·recontos. 

A politica financeira foi porém um desastre 
completo. ContinuaYa · a jogatina da bolsa , 
quando a Constituint e, recebendo a obra do 
o·overno provisorio entreo·ou-sc á confeccrtO do n · ' o , 
Estatnto fundamental. 

O systema adaptado rcsentiu-se da anarchia 
g·eral ; dominaYa o m esmo e::>pir~to ele des trui ção, 
ataca va- ·e o passado sem respo1to aos costurnes , 
aos lacos tr adi cionaes ela União c aos monu-
mento.~ leg1s1ativos elos antepassados. A dieta-
dura produziu o offeito de um terremoto ; a Con-
stituinte fo ~ a culmimp1cia elo . VesuYio r·evolu-
cionario ; suas resoluç ões cobriram o paiz com.o 
ou_tr'ora Pompeía as cinzas elo Yulcrw napoli tano . 

Passada a catastrophe, estudemol-a nos seu::; 
effeitos c0m plena isonçrw ele critica . 

. , 



IV 

Resalta é tn prÜn<'iro lo~m· o factô ele brutal-
mente ser destruido o nicllj()r Icgado clu uwnar-
chia : a lmicladc naeicmal. 

1'\onlmm poYo do continoitLc our npcLt p!>:-;:-;tw 
iamanha conc1uista, hnll1!>8"cnoiclmlo tüo com-
pie ta. Anah·:-;;:111d o <1 :-; cia;:;;:;cs inferi ore::; dc-1 ;-:;uci-
oclaclc, nota-se quo c=tté· ltoj o o irhndcz nãh 
comprdwndc o e;:;co:-;c;c·z, o hmtgaro nitu con]-
prchondo o a ll.'Lria ·o, o ]ll'UYençal nfiu eoJilpre-
henclc o pal'i::;icnsc, o alsa('iano n~io cn1n prelwnd1· 
! ) prussiano, o polac.;o niín comprclwnclo u n1sso 
o as HaçiJCS elo llortc ela Italia nüo c.;omprchc•lldcut 
os pe:1tuús do snl. 

Patcnil'Ü'I-se entre ac1ucllcs poYns a lncta 
om favur da unic.laclc, JH'OYnC<mclo r~mtinlla:-; 
p;Ltcrrns e purpctucmclo di::;:-;un:-;i>e:-; . 

Scpé.m.L -o:-; inLilllrllllClltc a cliYel·sidaclo do 
l'DÇ<1s, tnl<li(·i>os, índole, co:::tu.mcs e n~ligiflo . 

E11t ('étcla C<llll po ituz do J>rnYiiLCÍa c:dnutha 
Hm chHlocto di1Tcrcntc. 

1'\n Bn.1zil , niio ; ti nl L<l lll ns rrJlisallo pac:.i 1ic.;<l-
mente o subliwc idl!a l ; de 11odc ao sul n hnltlCitl 
era o mesmo; ]llcwt iclcntidadc elo 1·oli~iüo, C"n. ·-
tLuttes, traclicJll) u língua. Por enquantn c:-;~a uni-
dade aimla p0r.:;isb . 

Cnlloquom ILOS pat11pas o Ü'db<tlll <lc101" ci o~ 
;-Jül"in~acs, o matnto milwirn 110s sertões de ~fc1 ttn 
G-rrisso) o caipira p aLLli s ta nas cnwpin a;:; do Ser-
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p;ip<', o ÜLlnÜnenso ll él~ mo1l1 aHhas do B aturitú, 
u ganch o nas corclill w in ts do Minas , clle::; fa lL:1 111 
a lllt'Sill a líng ua , fctcilnte nto S8 onte nclom , r a pi-
c.l runonto :-;o ac.laptallt ús cml cli ç<Jc;-; locao::; o 
<'ll GOHtram pm tocla a par l<' o úlu da::; tradi("õcs 
políti cas . 

P ec1 ucnas c.li.TTnunça:-; nüo cheguo a sepa-
r a l-o::;,. ·Jo ]Wra bom dizer diiü~rrnças externas, 
aliúc; in::>ÍFniilcantc:-;, ele t)·pn, nlim"llÜ1çüo t' Ya-
riac;t'H·s de vncaiJtllos ; o l"tlnc.lu cons<'n·uu-sc o 
ll lCSlllO, a cllma llUO mudou. 

O ponJ 6 um ; untc:-.-;e o sentimcHto ll;.1('ÍO-
nul prni'nndaillcnlu <HT<lip:aclo, tcmdo resistido alú 
ú-; rivalidmlc:-:l cmll1IlCI'cÚtos, oritllttlci.':') da conlra-
li~a6io Juonarcltica. 

'Em summa a l.lllidadn ho.i<' é porL~itc\ . l\Ias 
nmallhtt '? .\. con:-;tituintP, lo.Yanclo a dcscc·ntra-
Ji:-;a<;fio ús mia,; elo clc:-;Jllell tbnmwnto, destruiu a 
lllticlack da patria . 

O que falLn a cacb f>tacln p<H·a con;-;Lituir-S<' 
J1açi"w ind<'pcndcmt<' ? B<'m poLLC'O ; simplc::;IU('l1-
tt' Jll<ll'Ínlta, dipln1uaeia r' u cli1·cito do cunhal' 
llloedn . 

.:\!ais 11111 pa:-;.-;o ú [t'r'nic , t' o csplwcelamcnto 
~<'l'Í<l COlliJllCiO . 

EmtlLLC prineipio ck onleJIJ, :-;nln·c quo base 
d<' tnulic<'iH~:-; funclllH-.-;< ' o r·nnJ!.'rcs-;n pJra dccl'C-
Lm as h'!.\·l:-;bcõe::; SC]l<U'<Hhl:-; ~ '· 

.\p~11tCJJ~-mc a vmdng<'lll clc . .,;::;a política cli"-
:-;nl\-entc .. \.ntigamcntc o..; cidadJo~ hJ'aléilciru;-; 
l'<'Cnnltecinm-. ..;o em inclas as pro \'Íncias, c ~oza
Y <1.1ll elos mesmo:-:; direito . ..; c regal ias ; ltojc dlc ú 
um cstnmgoü·o c m c <1 da Es Lael o . 

. \. clc::;unirw gcnm o na ti YÍ:-ill'JO , o se llo, a 
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u q.ltipliciclacle 'elas constitu1çõ~s e c0d'igos de 
l-L·,_icesso ; inventou-se uma- federação ::;Qm la-

• I ÇOC'·. . . ' ' 
" · Em. alguns Estados só podem ser governa-
dm~es ou exerce'.' .cargos de mag.istratura os 
filhos do propriu T~slci.do; rompeu-se a unidade 
ele direitos, clifficultou-so o cruzamento elas fa-
n'lilias, isolaranl.-se 8S circumscripç~õe-s territo-
riaes ; despertou-se a represalia, o oclio, a 
rivalidade e a lucta, 13emeando os -germens do , 

. sepàra:tismo . . , 
·.Eis a obra da Constituinte . Os jurisconsultos 

. queixam.-se da ballwrclia elas leis,. os tribunaes· 
não. sabenl. onde conieça nerh onde acaba .a sua 
competencia, ninguem mais se entende, anda 

. tudo aos trambolhões, úS ·advogados n'um Estado 
não conhecem as leis ele outro Estado, e, se me 
p·ermittem .a expressão, reduziram a trapos a 
·harmonia das dispusi·ções geraes. _ · 
· D'ahi os conflictos - elos interesses que se 
-entrelaÇa1p nas front~iras, o' mau-estar sp-· 

-- cial, o desgosto dos pensadores, a falta de ga- -
. r:antiaS, · de ordenl, c de justiça. E qúal a com-

, pen~ação ~ · · 
. Que vantagens reaes tiveram em vis.ta com o 
desmoronamento elo edificio soc-ial?-
. A que aspi.raçfw eorre~pondi a ~ 

A quy lei obedeceu ? · · 
.Si quízessem levantar a banclejra sepár.atistn. . 

não teriam feit~ o1)l:a tão completa. Não legiti-· 
ma-se, por ·exemplo, a creação da . estampilha 
estadoal, quando o sello devêra ser un:t dos agen- , 

·t~s . ela Uniã:o,. pelo facto cte fa·cilitar as trans-
$.Cções, o livre tr:::\n;sito do? .documentos, o eles-

·'. 
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conto das lctt· · d,~ · -J substabclGcirnento da~ 
procurações. . , , 

O sello da Unirtn dá cm·so ao documento no 
paiz inteiro ; perfc:tamo-nte legal om toda a , 
iJarte,elle representa con).o a moeda 1:m dos laços 
mais fortes da feclcraçrw e ela Patri:·. ; mas_cacra 

_Estado, · tE."tclo estampilha · propria, s~m curso 
forçado n'outro Estado,além ele onérar immensa-
mente o povo, prejuclic ~L o Thcsouro e mnbaraça 
o c?mmercio, .rompencl? outro laço. fortissirn.o da 
Umão, qual e a legahclade elos compromissos 
reconhecida em todo o territorio da f{.epublica. 

Antig~mente o centro 'clepatJperava ' os Es-
taclos ; ·hoje são os Estados c1ue sugão . n 
centro. 

De um _gí·ande mal fizeram outro maior. 
Dá-se desse modo a seguinte anomalia ; 

um documento só terá valor jurídico perante 
os vinté - tribunaes ·da nação, se tiver estam-
pilhas de todos os Esté)..dos. · 

E' crivel? 
Ainda si o sello estacloa1 fosse unicamente 

exigido nos papeis que transitam 'pelas suas · 
}.'epartições para os,fins aclirninistrativos, ac1mit-
tia-se o imposto, como ele caracter local, porém 

. nas relações ela .v.icla commorcia), . que: tem um 
caracter generico, jamais ! . . ' 

Não faltam aos Estados mews Je augmen-
tar a sna renda, sem prejuízo elo cofre nacional 
c sem violencia aos laços políticos. da Uni'ão. 

O congresso foi mais longe. · 
Atacou, igualmente sc!n vantagem algunw, 

a unidade ela magistratura, cuja indepencleJ;1cia 
foi sacrificada ás paixões politicaE< ; Jern .data 
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recente o neto do g<wcrnaclor clr Santa Catlla-
l' Íua, clissolYcnclo o Tribunal da Hcla<)"'to, cn!l tll 
f'astip:o a Ul118 COl1CC::iSÜO elo haúeaS-COT'j! Wi . 

Quo garantias póclc haYor n'uma sou.iodndr, 
onde n goYcrno cstc!bcloce tyrallttÜ.:n tnunte,' 
como principio, <llll) o trilmm\l tom obl'ip:ar;.~o 
de clociclir :'il'lllpl·e em SCLl faY or, qmmclo cllu ft'n· 
pari o n'nm procc. so ? HaYerú l'órma ele a b:-:oli L-
t ismo Jit.ai:-; r~'Yoltani. "? (Juantct lqucum, Jlll'll 
Dcn;-;! P<trcce qnc abrin1.111 os hn:-:;picin:-:, e 

-. c'Jttrogúi·<1ll1 <t ~;ortc dc::-;tc petiz a lima logifío 
ele doudos ; jú Hacb se respeita ; por tocla a 
parto a tyranmi<t ou;-;<:Hla er~tte ll o collo para 
nfl'l_•reccr ao nlundo o o:-;pcctncult) tri:-;ti:.:.s imn de 
uma sociedade co IWnbi onacl a por lu tus pcr-
Jll :mcntcs! 'Dir-Jue-hrta quo a nrgnni;-;nc:-fw <; 
rxcelleutc, lllas quo infdizmcnto ni-lo Lt•Jltn:..: 
}!()mons capaz-o::; rl<' c·ompn•lu~ndd-a. 

Si as:-:iml), Yoltomos ao c-mtigü sy;e:t,•mn da 
lllliclaclo na lllU!.'.i:ilrntura Serú atl·nzado? Que o 
seja ; ma;::. an ..... mc·Hos pm·<l. cll~ · tinhamn:-\ ho-
mens , soccgo c orcl<"iJL Dc<'lll nos a velll;_1 orga-
ni:-;ar;-fíojn Üciaria, e m<.tJH.Iem pnra o Jtms<·u ~l<.l~ 
jJl'<'eio~idadcs ess uwldito sy;:;telll<l J10Yo, <flle <'• 
ttlll primor, mus ti'lll n. du,.;grnc;a dr ningucrn o 
eomprc}wn(kr. Oh 1 Patri<t, tu ni!o é;:; uma on-
ticlndc! _\._ Con;-;titn:into YendOlJ-Lc ao s ntitncntu 
h <titri:-íta . 1\üo és fcdrraç;tO, nem C'on[PdcrélÇito. 

F,n·a f8t 10l'i.lÇ'-CíO falta-te a.lwicbdc volitiC<1llà 
dc;-,ct>ntralisar,:fto <1dministra tiY~l, n <H'1:i!n bC'nefi-
ca fb pocl'_'l' cen tnil snllrc as !l:<tl'an t[:1s ~pr;1cs <hl 
eo1l·c-tiYicLH1o, a uniilo intüu',.:;, ele teus fllhos pc-
los 1·-·ros do direi!o consbtucional o do::; interes-
se-s : 1r1T1omcos. 
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Pnra con f'eclorac;üo falta <..LO:-s Estados n ca-
l'adcr d<' n<LÇ(lc~ alliallas pa1·a dcfnza co rmnum , 
i:iúlll p1·cjui zo do :-.>ua inclepcmlcncia, f'ón: da::; 
el<m::iLLl<Ls do trat<H.lo. 

E's lllll corpo JJlLttilacln, um aloijüo mon::;-
Lnw::oo . TH n~io ú:-.> mfii ; tu i<' elw1na::;: Anardlia. 
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Se o c.l ~ lirio ela destruiçã'o não se tivesse 
a.possacl.o elos· h_omens c!1ama dos a reorganisar o 
paiz, outra, bem divm~sa,_ houvera sido a obra da 
Con:;;ti tuin te . 

UrgiaTospeitar às trJ.dicçõe::; e os halJitos in-
veterados do povo,. cuja natureza complúx?- re-
sultava do urna educação secular. 

Em vez de adaptar a ins tituiçi'to á índole, á 
unidade e ás aspirações nacionaes, fizeram o 
·contrario : inventaram um povo ele organisação 
social differente e impuzeram-lhe funcções quo 

· cll não J)Odia exercer,·ohedicncia a um regimen 
que elle nfw estáva CID condições ele compre-
hender. D'ahi o contl"aste; a ·Iucta, o confl.icto 
entre. o povo real o o cocligo icléal. 
·. Nem os corpos - dirigentes, nem. os corpos 
dirigidos obedecem a uma orienta çao uniforme ; 

. o operaria e a machina decididamente não su 
entendem, ,as peças elo anparelho nüo se ajustam, 
sons movimentos nfto se combinam para realizar 
um cfl'eito comrn um. 

Bastaria, n.o entanto·, para ter acertado , 
quo os revolucionarias ela Constituinte houvos-
scnl resp ·iLado um _pouco os monumentos logis-
latiYos tlas gerações antepassaclas, de cujo seio 
sahiram 1l_omcn::; .como J osé Bonifac'io, Eusebín 
Rio Branco, Zacarius, Alenca,r, e tantos outros 
vultos notavois na política, úa sc!,encia e nas ar-
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tcs, 'spiritos luminoso:::; t}UO illu:::;trmam os an-
naes ela hi::;toria, cnllabonmclo por espaço. elo 
meio socnlu na obra elo ongranc.locimonto nacio-
nal, que a 1·opuhlica devia simplosrnonto colllplo-
tar, ampliando a:::; conqui:::;ta::; liberaos soü1 prejuí-
zo ela ordem . · 

Tivemo::;, ::;em dllVÜl a , gramlo::; homon::;, o 
nHO ora li c.; ito calcar aos pé.· Sllél ohr~1., . )lfio elo 
todo iucompativol com a rcpub lir~ ;. feclcral , nem 
denibar uma.lcgislaç.ão inteira, aperfeiçoada por 
constantes rofonna:::;, nem tão ponco (lespl"' zar a 
cxperiencia elos facto;:; o luminosos clolnlt'Js, elon-
do rnsultou a consolidação lenta, ma::; sogun1, ela 
nuidaclo nacional. 

A monarchia ora mú. Do accord.o . Sacrifica-
Y<L a naçi'w aqs privilegio::; da i'oDleza, aos capri-
chos Lla clynastüt irrosponsa;vcl, aos impnwisto;:; 
dcl. succoss.;w herec.litaria o ú poli tic ~ absorvente 
elo chefe do Estado L]llO, aLropltiamlo as proYin-
cias, nào con.-eguia mesmo assim a plothora elo 
centro . 

.. :\.. republica federal impunha- se, pois, como 
a libortaçrLO desses males, synth otisados na ccn-
trali sação aclministratiYa. 

Analphabeto o paupcrrimo, n~'to estaYa n 
povo. ·atis feito com o seu progresso , mas podia-
se aproYcitar muita cousa do regimen dccahic.lo, 
adaptando puramente a iris tituiç;:"w ao o rgani .~
mo do poYo em voz de ada ptar o povo ao meca-
nismo el a in.stitui çfw. 

Ha muitas Yariantes ele federação ; o erro ela 
Constituinte consistia em copiar e amalgamar 
sem critorio instituições ele outros povos, quando 
o bom-sonso a.consclhaYa ao legislador a ado-
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ll<,:ão do um systoma consoa11to as condiçi)os --elo 
p8;iZ .. Um ligeiro confronto. Alti tomos o presiclen-
balismo moderno em fa<:e do parla1 Hontan:smo 
antigo . Nem um nem outro deu-nos ainda a 
cstabiliclaclo mini::;terial ; i:sto prova : ou quo o 
regimoH presicl on cial . n~to atlingiu um elo seu& 
uns, 0 11 (1110 a ins tabiliclacle governamental nã o 
era. COl}.Soquoncia elo regimon parlamentar. A 
cansa, pois, r~a curta duração dos ministorios 
tem origem di versa_. 011cle ?- Na · vol1tbilicladu 
incorrigiYcl da raça latina· o na anarchia mental 
das classes dirigentes, mal proparadq.s. para 
enfrentar com os problemas sociaes / 

Podia-se objo ·tar, dizendo quo o povo ainda 
não o.stá educado no sysLoma novo, clostina.do a 
implantar com o tom p.o habüos cli ílero nto::; e cor-
rigir os vicias do velhas practicas . 

Para quo isso acontecesse, m·a inclispensavrl 
que a facçiio roYolucionaria, além r~ o mais forte, 
senfw polo numero, ao meltos _pela onorgia ele 
acç·ão, operasse com uma lwmogenoiclaclo irro-
sú;tivcl para imprimir ~t sociedade uma clirecç.ã.o 
orientada pela 'bussola elo presidencialismo. 
Tal, pnrón~, nfto succede, porquanto ú propri a 
facç·fto radical, <1 quem incumbia n, cclucaçfto 
social, sobre nf~o ter cohosão, mostr:a-so·conta-
minacla pelo vírus elo parlame ntarismo, sondo a 
primeira a dar o exemplo ele incohcrencia no 
congresso, quando os acontecimen tos impõem 
clemonstra ç.õcs do eonfianç,a ao chefe do E9ü.1.clo 
ou uma solúçfto qualquer a.os coí1fli ct0s pol1ticos . 
E'' isto o que rnai::; de.·anima. . 

A troca, pois, por este lado nrto nos trouxe 
vantagens. 
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Combatem alguns o parlamont(trismo por 
sm· um regimon tluo facilita u co'rrup çuo. Nüo· 
duvido ,; mas pergunto se o 1n;osidenciali smo 
oppõo offi cazmente ob:sictCLLlos á oxplos<-lo ·elo 
sentimentos ruins? ou so modiilca a natureza 
humana, c.lronaúdo o pnntanal dó:-; caracteres. 
De c.erLo que J1ão; log<l nãn 6 ·ulpaclo o regi,.. 
men, :jim o homem; a hnno:-;tidado 6 smn:pr' 
lwne:sticlaLlc, :-;oja qual fut· o sy:-;tema polí-
tico . 

Por mudar elo tatica oú elo processos, nuo 
cl "lX[L ele existir a aclVOCLLCia. 8cl tninistratiYa; irei 
mais lorwo affirmando a inferioridade clu roo·i-c ) . . c 
mou presiden cial, so o chefe elo Estaclo tiver a 
simplicicladq elos contç·.õcs ingonuos, embora. 
,probos, ou ::;o for um bandido hypocrita, que 
arranca a muscara na culminancia do poder. 
Qlloreis um exemplo? D. Maxiu'lo ·Santos. 
Quereis olltro ~ Pierola. Quereis outro~ D. Jua-
rez Celman. Conternporaneos todos . 

. P.or esse lado ainda o prcsic1oncialismo não 
- leva Y<:mtagens ao parlámeHtarismo. 

Ctllp-ado neste caso ó oxclusivamerüe -o elei-
torado, que escolhe sons roprcsent.antés entro os 
gatunos do alto bordo. · 

Sob .o aspecto elas garantias ú li herdade, ao 
clircito o á ordem, o rogimon presiden cial, ao 
menos entre- nós, não supporta parallelo com o 
rcgüoon parlamentar. _ 

A instabilidade elos gabinetes era outr'ora 
compensada pelo oquilibrio -social, fundado na 
responsabilidade ministerial e no respeito á opi-
ni[LO, que nLanifestava-se na 'imprensa e na tri-
lJm1a das assemblóas. Si :um cidadrtü era perso-
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guido, si um criminoso protegido pela autori dade 
zombaYa cl<i$ leis , erguia-se logo a voz ele um 
representante elo p'oYo, exigindo a applicação cl cl 
justiça, c o governo intorpella do havia de clm· 
'explicações sobro f:>U ct connivcnêia ou incrc.ia. 

O abüso recuava um pouc.o ante o pronun-
cí'amento das camaras, onde so encontra sempre, 
apezar de tudo. c.aracteres honrados quo n~io 
transigem com -a Yiolencia . 

O que Yemos h~j e? A tyrannia campeando 
por toda a parte, ministros surdos aos· clamores 
da impreiJ,sa, quasi unanimo, o domínio elo ca-
l)richo creando situações calamitosas, e a deso-
rientação administrativa . ·em con ectivo na lei 
d e responsab ilidade presidencial, que não cogita 
e nemJ)odia cogitar ela puniç.ão elo programmas 
indiYi uaes, por quanto não é dado confundir o 
erro com o cnme. 

Apontem-me no rogimmn actn al o orgão ela 
fiscalisação administrativél, que force qualcruer 
secretario de Estado a recuar elo uma política 
erronea o funesta ao interesse publico ? 

Todo o mundo se recorda ainda. ela recep Ç~io 
hostil feita ao ministerio Lucena pela maioria elo 
Congresso e a quasi totalidade cb imprensa, que 
juntas não conseguirão abalar a teimosia elo ma-
rechal Deodoro, en tão firmado no preceito cons-
titucional' da livre- .escolha e consorvaçfto ele seus 
secreta ri os, 

As camaras gritavão innutilmente contra os 
desatinos do seCÍ'etaTio ela fazenda, que semeava 
no paiz os ventos ela anarchia, sem que os pode-
res publicos pudessem legalmente obstar os in-
c onvenientes elo suas medidas. 
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O parlamentarismo teria ofTereciclo i::>Oluç.ão 
ao confbrto : ou dcrniss~o do ministro ou disso-
huJLO da camara, seguida do consnlta ao paiz, 
consulta mai. Yenlacleira que outr'ora, por não 
:::;orem os goYérnadoros delogauo::; do 'Centro. 

· O roqimem presidencial, porem, fechou es-
:-:i<-18 YalYulas, e deu em resultado o golpe de Es-
tado com a longa ferio elo consequencias desas-
trosas. 

O 1·o:rimcu presiclencial 1 ão ó portanto, 
f·omo querem alguns, um systcma pel'feito, aclap-
tavel aos nossos habito::; c condiç.ões do ciYili-
sação . 

Não offerece garautias á ordem .e liberdade, 
porque diYorcia a opinião publica elo chefe da 
nação, o cíual impõe sua Yontade soberana; não 
o11ereco garantias ú paz, o ahi çstá o conflicto de 
Pernambuco ; não oiTerece ao congresso os 
meios de corrigir a desorientação administratiYa 

-de quaJquer secretario, e ahi está a desordem 
pcrn~ail.ente em todos os ramos do serviço publi-
co; transforma o presidente em ehefe de facç.~io 
em Y 'Z de fazer dclle o chefe ela nação, obrigado 
a govemar com as maiorias particlaria!'i, que sof-
rrern modificações em um perioclo elo quati·o an-
nos ; fayorcce as tenclencias tyrannicas elo ho-
mem armado d.e grandes poderes, pois é Yerclado 
llue se pócle ser clcspota á sombra da lei; e final-
mente desvirtua o systoma representativo, pro-
elarnando o principio ela imlepenclencia dos po-
deres, quando na realidade estes são subordina-
dos uns aos outros. 

Tal Ycz Yenha a sm· o presidonci ·1linmo o re-
gimcn do futuro ; por emc1uanto a experieneia 
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dem onstra a sua in applicabilitlaclo, c um gover-
no só é util e forte quando ó um governo ele actua-
l1dacle. 

Deixóm-os ás geraf_:ões vindouras o cuicbdo · 
ele escolher a }egislaç&o adequada ao :30LL grúo de 
eivilisaçfl o ; quanto a n ós , só farenws ob1·a sulicla 
n o dia em que nos snbmette1·mos á ·situaçfw pre-
sente . · . 

Ninguem -veja J1'cstas linhas uma proils;,; iío - . ·1 
elo fó. Qnero provar simplesmente ciue Hão tenho ' 
h orror ao padamontar is u1o, attenuaclo pelo sys- · 
tema federativo, nem tüo pouco sou fanatico pelo 
presidencialismo, que tom igualmente graves 
inconvenientes o dem anda orgi'íos de uma cupa-
cicladc superior . A objecçflo m ais solida contra 
a deturpaÇão do principio constiLu ciOJ\al 6 qnc a 
experien cia da Repuhlica estú por fazer, t>ois ll~i o 
temos tido desde 15 ele NoYemiJro sen1io a olygar-
chia m ilitar. Aguardo a prova do goYcmo ciYil 
em . circumstan cias normHcs para assumir uma 
attitud~ decisiva co ntra um 011 outro systema. 
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Quando o Sr, Si lvcÜ'a :íVIm·tins levantou uo 
Rio-Gninclc a bandeira c.là parlamentarismo, os 
jc:ieobinos, prctextanclo ser o no-.;;o partido con-
tral·io ~l constitniçfto, iustigarãm o governo a 
oxtcrminal-o a feno c fogo. 

_ Esq Lleciclos elos fact9s, alguns cidadãos jns-
tiílcam <t intervenção elo mareohal Floriano, di-
zendo quo foi em c.lefeza da constituição amea-
çada pelos nwohicionarios, que pretendi aui vio-
lentamente impôr a reforma. 

Ntw 6 exacto . A leviana introsão cleu-::;e em 
_ úpoca, do paz por occasião elo Dr. Barros Cas-

sai passar o gove·mo ao Visconde ele Pelotas. 
O partido federalista, originado do cong1;esso ele 
Bagé, prcparavá-se então para pleitear a eleiç,fLO, 
c~ nunca pensara em impôr o ~cu progra.mma 
pela forç·.a. . 

O paiz leu com espanto os telegrammas elo 
mareehal Floriano ao Dr. Julio ele Castilhos, po-
ças improprias, on_ele em liguagcm virulenta c 
repassada ele oelios, o cll efc do Estado chamava 

, <le trahielorcs e inir~ligos ela Rept~blica o Sr.· Sil-
veira Martins e seus particlarios, por haverem 
pacificamente le-.;;antaclo a bandeira elo parla-
mentarismo, contra o gmnde pM·túlo presiclen-
cútlista. , ' 

Tal foi o 1wctexto itwocaclo em , clqeumcnto 
official para a int_: rvcnção elo governo. · 
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Entretanto, o tribuno rio-grandense pedia c 
. ui)t)lica.Ya ao velho general Siha Tavnros·quu 
chspor::>asse a força do tr'<'.::;; llli l homens á Stl <.t 
cl_~spo'siç~LO em Bag6, afim elo cviLélr a tmlo o 

" _transe a guerra ciYil. 
-~-<· · -- En\·ictclo co m o 30" IJatalltJ() ch~ infantari<1 

. , ;:~t:~·l::·-·· · . 

para guardar a estrada Llc ferro, o ro'ronul 
Artlm1· Osca.r conseguiu do Silva Ta\·arcs o 
cl osarmanwuto da tropas, soh cnmliç u o elo n fl o 
rnire:n·em <'111 Bag6 o.· hatalhuc::; patrinticos cl<' 
Jnlio de Cnstillws, commanclaclos por Pcclrosu 
'C' Motta, caudilhos sanguinari m; lJUC êUncaçaYam 
saquem· a cidctclc . . Ar czar clns < s for~·os do bravo 
commanclanto do 30, que portou-se briosalllonte , 
foi roto -b pacto solcmuemonte feito, :-;em oppo.-ü-
do elo marechal Floriano. Desde euL~LO clcsar-
{nados,sem meios elo defesa, Silva Tavarc::; c seus 
ami,)·os foram oln·jgaclo::> a ornigTc-H' p<:na o E::;ta-
clo Oriental afim ~le oscnpar ~s hmnilluH:íJcs c 
perseguições que marcanu11 a passac,-on1 daqucl-
les corpos civis. 

E fizeram bom. 
A carnificina, a::; clcprodaç-õcs, o ostup1·o, o 

defloramento, o incenclio o o saclLle ostoudcram-
sc horri volmentc por todo .o solo do Rio Gr<mcle 
até os centros mais populoso do Portó Alegre , 
onde Hamscl o a. familia de Fact-mclo Tavares ca-
hi~to fulminados pelas balas ela policia. 

A emigraç-ão attingin propurç.ões cnonnc;;, 
c alTogimontou-so a desforra . 

Eis a origem da guerra civi l ; sou flm em 
Yingár os ultragos e r econquistnr a liberclaclo_ o a::; 
garantias constitucionacs; já n~tO se traüwa elo 
1n·ogramma elo congresso do Bagé ; nenhum 
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caudilho ela revoluçii o fallbu do pc -:m 
mo em suas proclamaç,õo::; , cleix <:u ~ I 
sem defesa o ac to clictatõrial do pr 1s iiJ~ 
Republicn, quo mostrava de::;conhoce ~l.J . oc 
elo homem ele govon w . 'IO'T 

Democm cia irri soria ! Em pr imeiro ugar o 
rogü11en parlam entar não se oppõo elo modo 
algum-á fórma repnblicmta federativa, antes ao 
contrario., depurado de certos vícios, penso que 
a consolidaria mC~i s depres::;a . . 

Em segnndo h1gar o pacto fundalll ental ga-
rantiu a liberdade elo pensan1ento , indicando o::; 
pru ce::;::;o::; legaes par a a sua rof01·ma ; logo os 
parlament arista ::; estüo no plm1o clíreito ele arre-
gimentar-se para co mL ator nas m·nas o systema · 
oppos to, sendo-lho unicamente vedado, como a 
qual(1uer partido ou cicladJ o, o processo revolu-
cionario para attingir seus fins . E quem ousaria 
negar ao proprio creclQ. monarchista o direito ele 
offerecer-nos batalha nos comícios eleitoraes , 
cptanclo os republicanos gosaram cl'essa -lil) er-
c.la·de no temrío do imperio, sem que um só cloudo 

· se lembrasse de excluil-os das garantias con-
::;titucionaes . ? · 

P ois quo ! Acaso pretende-se h oje, sob um 
pretexto t~w futil qu~to criminoso , privar o ci-
dad~to brazileiro de manifestar pacificamente 
seus sentimentos políticos, propagar doutrinas , 
e collaborar no governo da P atri 3;? Como che-
gar á reforma, sem constituir previamente um 
par tido, educando a opinião em . seu favor ? 
Impõe-se por ventura o dogma da .inf'allibiliclacle 
constitucional? Serú prohibiclo retocar aquella 
obra da sabedoria dos deuses? 
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Começer'nos ont~w J.lOl' metter na cadeia, 
como reYolncionarios, todos os momlwo:-; do 
c.ong1'0SSO, quo nã.o ÍO!ll feito até hbjeson~to Ulll 
p m la1 non ta ris mo illcgal , ;;;cdieioso, incolls tj tLwio-

·nc:l. ~-

Âquollo;:; c1ue n~i ·o mediü1m 'sobre os pro-
blemas sociaes o encaram supel'flcia.lmento õs 
sy;:;tomas politiéos, ,iulgam o rogimon focleratiyo 
incapaz do moclificm· algum; vicios elo rogimon 
pal'lamental'. ~ 

lVlanifosto engano . Ao reei ato elo-conQresso 
nüo seriam levadas, por' exemplo, como cu1tiga-~ 
mente, as qucstiuneuL:ls elo· aldeia, so'bro a:::; 
quaos tom acc:~w · clirecta sóm'onto os govm·nado- ~ .. 
ros dos Estados, Prooccun :n·iarn· o -congresso os 
assumptos ele caracter ge~· al o o progi·~n,1ma do 
gabinete, circumscriptos aos negoc.ios publicos 
frclerao.s, ao ~ comme1·cio oxtorno, -á aclministra-
ç~w financeira, aos correios e tolegTaphos, á 
marinha e guona, a diplomacia e ao conmwrcio 
internacionaL As n1inncias do governo esta- · 
doal,. alheias ao rrosiclrnto ela repnblicn, nHo 
datim11 pasto a intorpellações ostoreis_ 

Em consoquoncia., menos "frequentes seriam 
os atLritos particlGtrios; o deputado so tomaria 
mais inclepencl~nto- elo oloitoraclo do seu circulo, 
êujas oxigencias fm·ços:1monto se limitari am ~ts 
<JUOstõos elo interesso co1loctiYo ; o nom podia 
deixar de ser assim, por.quanto.os governadores, 
eleitos pelos Estados, iluo sendo clolegaclos elo 
governo central, ficariam sem Lluvicla ao abrigo 
de imposições . . . 

. Haveria por consóguiüto, nmis estabilidade 
go:rernamontal q~uç outr'ora, quando o ministro 
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exercta dircctame1rto poderio so bro- as, 'nome-
açõe~ e .~l e missões el e- todo funccionali smo elas 
provmmas. 

(-J.nanto nw is pens o . no rosnllaclo prati co elo 
pre::sillcncialismà 011tre ilós, q nanto. m ais se re-
produzem as clisconlias socia.es nas republic<.b _ 
h e::spanholas da Amm·ica, que adoptaram aLlnello 
r ogimen l11 éÚ:'3 ' me convenço da- Hccessicl <:1 de do 
-fundir os clous systomas antagonicos , accoi tcmdo 
de lÍ_Ill. () outro as pi·aticas m ais salutc: ros , cro 
m o(lo ·a crear um ::;yatema ele tr ansiçí='w . 

Sm:ú um retrocc'sso ~ Talvez , mas e11_ sou um 
procluctu el o llÚ.; ll tempo, e não po::sso viver 
Jóra d'olle . 

A meu ver o Sr. Plori ano P eixoto commet~ 
teu i!TaYo orró ao ink rvir militarmente nos ne-
goct;s políticos elo R io Gr di±dõ, cuj a m_aioria 
defendia o 1'lrogramma elo co ngresso ele Bagú · 

Recuar, porém, neste m omento, fora incidir 
em CITo ainda mais grave. _ 

Ante a arrogancia ameaçadora elo Sr. Silvei-
ra ~lar tin ::s , cuj o :programma consiste em clos-
meúJbrar a naçiio, caso o Sr. Ploriano não rosi-

-gno o càrgo so b a intimq,ç i='LO elos caudilhos , cum-
pro ao. primeiro m agistrado ela republica susten-
tar a dignidade do. SQ Ll posto, defendei' a todo o 
transe- a j11togridaclo ela patria o influir severa li-
ç. ft o aos que, longe ele aceitar accordo cligno elo 
todos , lho propõem uma capitula çfw deshonrosa. 

Aproveite , no entanto, o illustre marechal 
a .primcira victoria para iniciar uma politica de -
concorclia ; e eu nfto vejo sincerarnente outrc) 
m eio ,sonüo 'instituir 'no Rio Grande um governo 
militar forte c alheio ás lutas particlm:ias elo Esta-
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do, afim do amor tecer odios profundos, o con-
fial-o depois ao governo regular, sahido elo uma 
oloiç:H.O livre. 

Quo venham as batallw.s 'incruentas da.s 
urnas . 

Quanto antes a nação brazileira tom neces-
sidade de concentrar ::;uas aspirações em dons 
1)artidos fortes, expontanoos, resumindo os pro-
grammas gencmlisa.clos pela populaç2w dos Es-
tados. 

Favorecer a organisação d'esses partidos 
fôra dar uma orientaç2to á socieda do, presente-
mente assolada pela anarchia, que nos offereco 
o ospectaculo deprimente cl'esses partidos pe. ·-
soaes, chamados gasparistas, castilhistas, Horia-
1lÍStéts, portelli[Stas, porciunculistas e tantos 
outros que só servem para alim.entar oclios o 
tornar o patriotismo infocun~lo . 

N2to elos homens, porém dos factos ; n2to elas 
discorclias pessoaes, porém do~ interesses col-
lecti_vos; n2to elas aldeias, porém ela patria elevem 
sahir, como portadores de iclpaes sublimes, os 
agrupamentos políticos . 

l~m duas formulas distinctas a liç2to dos 
acontecimentos concrotisa as cloutrin~ts que se 
deglacliam na sociedade. ' 

De um lado se alistam os parlamentaristas 
ou presidencialistas com o regirnen unitario; c de 
outro os presidencialistas ou parlamentaristas 
com o regimen federativo . No momento actual, 
só es.tes partidos, correspondendo a ideaes uni-
formes, poderiam congregar as aspirações gene-
ralisadas no eleitorado, a espera de chefes que os 
conduzam á victoria. 
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Ouçaw-rne bem ; a revolliçrw do Rio-
Grande, seja qual for o seu desfecho, vae pro:-
youar profLmdas modi fica çõe:; na organisação 
republicana ; aquelle brado repercutiu no paiz, 
eonvicl anclo os espíritos fortes a reflectir madura-
mente so bro a origem ele certos males e assentar 
H ' ltm programma de reformas , donde partirú a 
orientaçfw definitiva que, começando pela quécla 
do po::;itivi:::;nlo, cuj a época ainda nrw chegou, 
tcrminaú pela quécla elo milita ri smo, ct~ o tolllpo 
jú passou. -

' . 
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Co~í.fronten~o~ agora o uúitarismo, cuja van-
tagem negaúvà uns prógam ele boa fó o outros 

. por_ipsj_dia, com os _variados matizes do fec.lora- .· 
hsmo. . · . 

Começ·o por c.lissipàr um~1 confüsão de pa-;-
la·YI·as. Ou .. niuito me engàno, ou o partido im-
p'ropriamonte dçnominàclo t,mitarista é justcml.õn:-
te. o federalista, em ·CI.ljas_ fileiras élo bçnn graclo 
me alistaria. · 

~.J ~t tivemos na fórma monarcbica c.1, expe- . 
riencia elo · Ul!Ítar.ismo puro, ü:;to é, a concen-
-tração polit·iw e ad1~1inist·mtivc~ nas nl.rtos do 'um só ; 
e ~1i;to preciso inventariár as consequenci::Js de-
sastrosas qúe _üi1podiral'n a cm:tsolidaçtw do im-
perio, para lobrigar occulta nossa propaganda 
uh1a ci.l ada dós aclvcrsarios. · . 

De facto, à contralisaçrw exporia a repu-
'blic_a ao primeiro golpe ele mrw que inimigos· 
aúclazos proparassem_na capital. -

Ex.isteln comtuclo unitarisü1s convictos o 
insuspeitos. . . 

· Cónvm\3c.ní.clo com · alguns, · mostraram-se 
ollos accorcles sobre a · neccssiclaclê elo manter a 
descerí.tralisaçrw qclministrativà; como mu. elos 
meios ~1e garantir o regimen dcmocratico o o 
progresso elos Estados . . ' 

Ora, tal prin~cipio uma vez admittido., for-
çoso é tornal-o .effectivo, tonflando aos Estados 

' . 
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o direi to <lo elegei- o:-; sou:-; governa dores c collo-
cal-os ao abrigo da onmipotQneia clcsvairada do 
poder central. · · ' ' 

Arnwssem o presidente da Ropublica com o 
arbítrio el o nomear dolrgaclos seus,- observaria-
mos incontinenti a reprodncç iio de conclomnàdos 
manejos nos_ Estados · presididos por ' indivíduo-s 
cstr q,nhos a sons intorrsses, vcrda cleir(.)S cahos 
doitOl'aos, qu~ ao fim el , certo icmpo seriam suiJ-
-::;;tituiclos 1101' outro.· agentes ela politicagem 
r ractora, deixando assignalacla a sua passagem 
pela violcncia,pcla framle·"b exhau. ·t~w elos cofres 
pu-blicos. - : 

Da instaiJilidaclc elo go,1orno derivaria natu-
ralmente, como consequcncia logica-, a dcpra-
vaç~~6 dos costum.es, o sarrificio ela prosperid ade 
industrial o a fermentaçüo dos desgostos em tor-
no elo regimen usurp aclor da -so_berania -popular . 

Ora, closclc que os unitaristas são contrarias 
ú cenLralisaçi:ío fcn f' nha, adn~ittindo a elciç.ão 
elos goyernaclor('S como um meio cle_garantir a 
autmwnia adniinistrativa, está claro_ que elles 
transpõem os lilllitcs do seu systema e cahcm na 
fedcnt.r.ão. · -

E' esse federalismo que aceito e defendi, 
. com pequenas alter<Lções, em largos annos de 
propaganda, federalismo elo estractura simples , 

. :fundado na unidade el e logislaç. ~w, nas condiç.õos 
ela época e no principio, segundo o qual a úatu..: 
reza como a sociedade n~w dá saltos, ele n1oclo_ 
que as reformas secundarias fossem passando 
por degn\os suceessivos até a perfei ç. ~~o definitiva 
e relativa do systema. - · 

De vagar -se vai ao longe, diz o rimo popular. 
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Qüa.r:tdo a pru.cloncia abaudona o estadis ta, a 
orclem social periga immediatamonte. Nüo so 
organisa um povo a galopo, ·som gravo portur-
baç~w do · mocauismo governamental; n~o so 
derrib am instituições q uasi seculares sem me-
thodo e observaçfw calma dos phonomenos o 
transformações elaborada:s no seio da sacie lade. 

De que s~rve aYançar ele mais, transgredir o 
limite marcado pela natureza da s causas, tuclo 
affrontar, tudo aJTasar, tndo convulsionar, dei-
xando atraz de si a rencç[tü forr:ríiclavel dos sen-
timentos- offei1didos, a conspiraçfto elo chúo;:;, a. 
grita colossal dos interesses feridos, que chamam 
afinal o imprudente á r azi='to , e obrigam-n'o a 
voltar sobre ruínas quasi ao ponto de partida, 
para recomeçar c-om mais clifflcnlclade o tra-
balho, que paulatinamente seria leYado a bom 
termo? 

Foi o que fizemos nós todos ; uns porque 
agifw, outros porque ni='t o protestavam, conforme 
o patriotismo exigia . 

Qual era no clominio da monarchia a. aspira-
ção geral dos republicanos ? 

Pedia-se , na ordem política, uma forma de 
go,rverno m ais condigna a soberania popular, li-
berdade de ensino, libordacl o de conscieücia., a bo _ 
liçã.o dos privilegias de classe e igualdade peran-
te a lei . . 

Na ordem administrativa a descentralisação 
dos serviços e a autonomia das províncias , · ni='to 
para firmarem cl·ireitos novos, ni='w para constitui-
rem-se nações independentes , não para promul-

. garem cocligos politicos antagonicos, não para 
. provocarem a clesin Legraç.ão da nacionalicl acl,e 
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·brazileii·a, não para en[raq uecerom a Unifw, ar-
rancando-lhe o pres tigio, 11fto ·para violaren} as 
garantia::; nem compromcttcrem a harmonia elos 
podCTcs Çonstituidos , mas só c exclu;:;í'vamcnte 
para gerirem os seus intm·csses materiaes c fn·omo-
vcrcm, dentro elo ·circulo dos di1·eitos geraes , o pro-
gresso o a fuli cidado dos seus illhos. · 
· Fosso a organisaçfw republici:ma feita como 

devora, do corto plío pesm·ia ·obro Of? .nossos 
hombros o infor tunio ele tc:u ttas calamidades. 

Desde c1uo a aspi raçfto -:- das províncias ro::;-
tringia-se outr'ora a acquisição da liberdade ad-
ministrcrtiYa, ass'cntacla ,sobre os direitos gorac,s , 
garantidos pela constitniç:fw federal, o congresso 
commotteu um desvario, quando clcvoü as vinte . 

- circnmscrip ç..ões territol'iaes ela monarchia á ca-
thogoria elo Estados. 

Não seria melhor que aquellas zonas conti-
nuassem a chamar-sG modestamente províncias, 
· submettielas a um r egimen unifom1e ele governo~ 

Que r·eaes vantagens lobrigavam no mosaico 
elas leis _e constituições política;;;~ . 

Segundo o· melhor preceito, nã.o podiam os 
Estados firmar·. díroito novo, em desaccordo com 
o pensamento ela unidade naciÇ!nal e com os 
princípios cardeaes da constituiçfw republicana; 
não vinham, portanto , adiantar um passo no 
caminho da liberdade collectiva; cercearam-n' a 
ao contrario assomos ele indepencle.ncia, que 
fer iram no coração a integridade do ·paiz. 

Essa liberdade ampla ele _legislar nrw pro-
duziu · ;:;enao niales e tropeços. Desenvolveu o 

. ciume bairrist_a, outr'ora latente; anarchisou o 
fôw , éomplicou o estudo elas leis, enfraqueceu . 

, G 

• I 
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.a justiça, levantou enü;e os brazileiros as trin-
cheiras ela separação e incutiu nos Estados uma 
falsa idéa ele sua existencia como parte inte-
grante da L'nií1o. · 

Arrependamo-nos em tempo. Tarde, quando 
os resentimentos e as dissenções despedaçarem 
o;:; ultimos élos da fraternidade, i)erclure essa 
organisaçao dissolvente o o Brazil de'ixará ele 
.existir . 
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So cada E::;tado sonha sor patria, n2w ó .fóra 
· ele proposito que os municípios tenh:am iclentica 
aspiraçuo, decrotom suas constituições políti cas 
e ' entreguem-se ao luxo elas l egislações separa-
das . 

Evidentemente, afjuillo que os Estados nüo 
consentem nas suas divisões territoriaes, cuja , 
competencia versa exclusivamente sobre a di-
recçã.o autonomica elo seus bens, n2to pode o 
Brazil pela mesma raz2to permi ttir aos Estados, 
que s2to meras circumscripções em ponto maior. 

Os municípios s2to para as províncias, o que 
ostas srto para a Unirto ; partes componentes e 
variaveis ele um todo, . quo é a Patria, unica, im-
mutavel. 

Nã.o agita os povos outi·a ambição além ela 
liberdade, tranquilliclacle e riqueza. Houvesse a 
monarchia nos claclo esta trindade da fortuna , 
ou fosse capaz de ab dicar ele seus privilegias, 
sem prejuízo do sua natureza typica e ninguem 
reclamaria contra a fórm a ele governo. . 

Por corisequencia, a republica federal, em 
virtude mesmo ele su_a essencia , nüo podia negar 
aos Estaelo's plena autonomia na gestão ele suas 
rendas com o intuito ele desenvolver a riqueza 
publica dentro elo urna logislaç2w harmonica e 
desembaraçada ele pêas ; ma!s para attingir esse 
effoito, bastava garantir-lhes a liberdade admi-
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nistrativ·a, esta1)e leéen~lo üm regimen eommum, 
fund ado na eleiçàç:> dos governadores, segmielo 
um proc9sso elcitoral _uniforme. . 

Em uma palaYra, o·.congresso nacional de-· 
verà c0nceder ús províncias a &dministração 
àutonoma, que ' nrw cmnporta as differenças e 
mo"daliclades dos systemas políticos, concedciido 
á seu turno ·. as províncias iclentico regimen aos 
inunicipios, respeitado . o preceito ela unidade 
governamental . . 

Negando aos municípios o direito de estabe-
- lecer cada um su_a lei 'eleitbral, .seu cod:i:go de 
processo e a org~nisaçfto elos tribnnaes correc-

, cionaes, ·inspiraram-sê judi-ciosamente os Esta-
dos no receio do · provoecar o clesmcmbraí11ento 
e a: anarchja. . · 

Pois bem, 6 esse mesmo perigo qúe ameaça . 
a União, por havey commetticlo a impruc.lencia . · 
de ·dar aos Estados poderes amplos, que estes, 
-sob ·pena de enfraquecimento, recusaram aos · 
tnunicipios . ' 

"' Sem ·.armar conflicto entre o progresso elas 
pro_vin.cias e o í_westigiç:> clã Uniüo, a constituinte 
republicana podia ter adaptado ao regimen fe-
deral a excellente organisação que encon-
trou . · · -

Descentralisasse os serviços de caracter-
l ocal, abrisse mtí.o das rendas indispensaveis~ 
outorgasse ao governador, eleito de clous em 
-dous annos , competencia exclusivá para nomear 

' e demittir os seus funccionai'ios, e finalmente, 
conservasse , á maneira antiga, uma ass"embléa 
unica, orçameuüu1ia , incumbida· de ' legislar 
s ·obre nssumptos ele' administração publica; mas 
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mmca. firmasse a doutrina subsersi v a ela inde-
polldencia elos Estacfos. · -

SaiJio 'era, sem duvida, o principio da reiJre-
sentaç·ão biennal, (1ue offerecia em curta espaço 
do tewpo uma Yalvula ú opposiçfw pcn~tidaria -e 
ás_ frequentes transformações políticas, que infe- · 
lizmonte caractorisam a morb ida improssiona)Ji-
li claclo ela raça latina, facir do aborrecer e apo-
drej'ar os ídolos ela vospera. Assim evitava-se, 
em' proveito ela ord6i1, os chor1ues entro o 
governador o os rep1·escntantes elo povo. 

Qu;:mto mHis reflicto, mais m-o apavora o 
espírito a complicada estructura dessa federaçfw 
(1ue nos impôz a clesnOTteação ela constituinte . 

· Houvessem decretado simplesmente o que 
exigia o povo em seu rude bom senso, e ter-nos- _ 
hiam poupado ·a conflagraçfw nos Estados, snb-
mcttidos quasi todos, após o 23 de Novembro, á 
dualidade de Constituições, fonte perenne de 
conflictos e ani.e.aças aos direitos- consagrados 
por ambas; ter-nos-hiam igualmente poupado a · 
hecatombe fratricida no Rio Grande elo Sul, 
originaria ela constituição positivista, e as revo-
luções latentes em Pernambuco, Santa Catha-
Tina, Amazonas e ümtas outras que a futil 
pretexto in-ompem ela soci.edacle anarchisada. 

Demais, a organisaçüo dos Estados teria 
sido rapicla,_ simples e definitiva; a ordem per-
maneceria solidamente implantada; a União re- . 
presentaria uma força, um systoma em yquilibrio, 
q~1~ horivor?- affrontado incolume o golpe de Es-
taclo o quan.tas borrascas a política clesenca- ' 

· -ele ou sobre o paiz nesta_ época tenebrosa ele sua 
vida:. 

-. 



Eis a transicção logica e natural elo con-
dcmnaclo unitarismo monarchico para o espe-
ran çoso federalismo ropuiJlicano, do harmonia 
com os acontecimentos ; nada impedindo que 
mais tarde o povo depurasse os vicios da orga-
nisaç il.o no -cadinho elas reformas . · 
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N~tü foi impunemente que o Congresso des-
viou-se elas iclúas preponderantes na . ocieclacle 
ao fmdcu· a agonia elo imperio ; o exemplo passou 
além, e viu-se os Estados sob a preoccvpaç~LO· ela 
indepenclencia, introduzirem nas suq,s constitui-
ções vicio::; que corromperam o ideal demo-
cratico . 

A excrescencia elo . enaclo estacloal man-
chou a legislaçrto, offerecendo um refugio á oly.-
garchia derrotada pela revolução. 

Que ú uma camara inutil para o governo 
local prova-o muito bem o Estado elo Rio ele J a-
neiro, dirigido por urna assembléa unica, pro-
vam-n'o as antigas administrações provinciaes, 
que reclamavam estabi lidade, autonomia e ren-
das, mas nunca o pretenso elemento ponclemdor .. 

E tinha raz~w. 
Divididos, como ficam os Estados em pe-

quenos clistri ctos, o sei1ador representa directa-
mente trcs ou quatro municípios, uncle facilmen:... 
te enthroniza a sua clynastia·,l)revalecenclo-se ela 
influencia perm::mente sobre o governador, coa-
gido a satisfazer-lhe os capriehos particlarios em 
troca de um apoio necessario. 

N~tü colhe o argumento da experiencia dos 
annos, que, se por um lado educa o senso pra-
tico, traz por outro graves inconvenientes. 

O patriotismo e a independenciB do senador 
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.são ordinariamente prejudicados pelo ins ti.ncto 
de velhacai·ia múito apu_rado nos políticos 
velhos que, perdendo o nervo ela, lucta e a Ç.l.bne-
gaçrw do_ sacrificio, proc llram, em cl ethrnen- . 
to da sociedaclo, assentar sua influencia defi-
nitiva sobre . elementos offi ciaos , que lhes asso-

. gurem o descanso e as elige:-;tõos facois. 
Em políti ca , egoísmo é clepravaç[lo , porque 

_o homem publieo nüo tiO pe1·tenco e eleve manejar 
os partidos no sentido elo interesso collcctivo. - · ' 

A pr-evalecer o argumento da exporiencia 
humana, este encontraria applicação na propri a 
Camara· dos· Deputados , comp os ta elo represen-
tantes ele todas as idades, cl~ a resultante ele opi-
niões offerecia aos prol?lemas sociaes a solllção ' 
verdadeira , soluçf'w média , que p·arFcipari a dos 
Yelhos pela pruclencia e dos m oços-. pela in dolo 
·progressista. 

Bem longe do ser -elemento benefi co , o se-
nado e_stadoal .é o ninho das transacções incle-
co'J·osas, o foco purulento ela aclvàcacia adminis-
'trativa, um obstaculo á probidade elo governo c 
á justiça elas decisões. 

Actuando conJ effl cÇtcia n'un1 circulo res-
·tricto, o .senador obedece a· um ideal impuro : a 
·perpetllidade c(o domínio. Desconhece absoluta-
mente a natureza humana quem contestar esse-
esfor ço do egoísmo na conquista do bem-estar, a 
custa da moralidade administrativa. 

A prova temol..:a no r egimen transacto. 
Nrw obstante encerrar no seu seio homens 

·11ota_veis e caracteres clistincto;:; , o senado vita-
lici.o foi· agangrena da lT).Onarchia, emhora sua 
·a.cç.rto malefica encontrasse 81~1-baraços úa vasii-
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'dão das províncias c. nas prerogativas da corôa. 
Nrw é 1)ossivel urna politic·a sã., mantida por 
.agentes ele éorrupçtto· c elementos âeletereqs, 
que enervam ·o eleit0raclo, quando não o suble-
vam contra a olygarchia audaciosa. · · 

Menos chspendiesa e mais benofica seria a 
creaç ão ·_de úm consélho de Estado que; 'esclare-
cendo ·o governador nos momentos ~ clifficeis, 
ueixasse-lhe, ,todavia, plena liberdade de acçrw. 

Em tal caso, o governo . libertava-se -da 
conspiração elos interesses inconfes;saveis, que . 

· i_:mllulam no seio daquellas assembléas delibe-
rantes, onde o voto, poderosa (Irma do mercanti-
lismo_. político, o.beclece a uma senl1a reprovada : 
transformar .a temporariedade legal em vitalicie-
dade real. · -' 

Igualmente brusca foi a transição do censó 
a,lto para o súffragio univers9L ' _ .. 
· Confesso a parcella de culpa e responsabili-

dade que me cabe como um dos propagandistas 
acerrimos deste ultimo systema.- · 

, Que elle seja applicavel a um povo instruido 
·na 1eitura e na consciencia dos deveres cívicos 
pm•ece incontroverso; mas n'um paiz como este, 

. atrazadissimo, onde o povo desconhece àbsoluta-
. I)1ent<;l 'a·importancia do seu pape-l, onde a popu-
laçã'Q compõe-se . do noventa· por cento de anal-
phabeios, onçle o governo lança m~o ele uma 
policia arbitraria para intimidar o eleitorado 
ignorante, inconsciente e oruto, incapaz elas re-
acções energi6as do patriotismo vilipendiado, 
onde os capatazes políticos surgem de improviso 
cleritre a escoria das mediocridades audazes, 
onde as . aldeias do · interior soffrem resignada-

/ 1 
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mente o jugo i gnop~l' dós caudilhos, investidos 
do mando por _autoridades immoraes ; n'um 
paiz atrazaclo, onde a cla'sse dirigente não 
conseguiu ;vencer o despotismo elo poder, onde 
a plebe n2to faz_ opini2w, onde a imprensa mal se · 
aguenta, á força de sachficios immonsos ; n'urn 
paiz . como este ,·. o s uffragio universal, longe do 
ser um direitO· conferido ao cidad2w, tornou-se 
o gladio ele uma tyrannia perigosa, a tyrannia 
hypocrita e· rnansa. que exhibe com o auxilio 
do terror é da fraude m1,1a _popularidade appa-
rente. · 
. Sim ; ·o suffragio universal 'foi a rosa das 
illusões republicanas , que clesfolhou rapidamen-
te ao sopro ela primeira experiencia . 

. O facto explica-se· 
, A intenção elos democratas cqnsistia em 

despertar a virilidade ela nação, concedendo-lhe 
· o nieio de tornar offectivo o exercício de sua so- ' 
b erania . 

Não viram, porem ,. que tinham diante de si 
Ull,l povo en~bmtecido pela .monarchia , povo in-
genuo, habituado a tuteila, p·ovo que apenas 
sente o effeito da oppross2w ou do beneficio, sem 
saber d'onde lhe vem o bem nem o meio ele.. com-
bater o mal, povo- emfl,m ele aspirações embryo- _ 
narias, que,ignôrando os perigos e o manejo . clif-

. :ficil ela arma posta· em suas mãos, havia forço-
samente de · correr o risco de ferir-se , como 
aconteceria a uma criança a quem confi-assem 
um rewolver. ' · 

E assim foi ; o governo suffoca a vontade 
nacio11al, symbolisacla na classe superior, fal-
seando o escrutínio por intermeclio da polic'ia, 
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que multiplica os .votds a vontade e assegura. 
préviamente o veredicto elas urnas . . 

Pot e~se motiyo; a opposiç2w entre nós, cle·-
sanimacla de vencer legalmen te , abandonou-
pouco a pouco o seu posto ele roivinclicações pa:... 
cificas,o entrega-se ao recur.3o elas conspirações , 

- que, subvertendo a sociedade, enfraquece m o ' 
goverúo, esgotam-lhe a vigilancia e pruparam a./ 
esc ~t l aela do poder . . 

O suffragio universal 'é, poisra. ·sancçiio da 
revolta, e marcarú ele ora em diante o perioclis-
lllO das conilagraçi)os , que bã.o ele comprometter 
o progresso publico, derivado em th~se ela liber-
dade e ela orclern : . 

Convençamo-:-nos ela verdade. 
N~LO é por emquanto adrn.issivel o suffragio 

universal, embora restricto. ·· 
Antes de lá chegar, ensaierÍ1os pruclel':tte-

: mente a soluç~LO media , offerecicla pelq abaixa-
m ento gradual clo .censo, afim de evitar qt~e a 
diminuta classe pensante elo pai:r,, ·impossibilita-
ela ele formar, eclucúr 1e dirigir·. a · opini~w, seja 
co ntinuamente esmagada por uma maioria in-
consciente e irresponsaYel. · 

Desengànemo-nos em tem.po . 
. O .Gongresso cons tituinte ao passo quo hon-

. rava a revoluçã.o, firmando a fecleraçã.o 's9bre 
cloutrinas políticas liberrimas, n~LO guardou as 
devidas proporções em sva obra, e con1promet-
teu a causa ela Uniã.o, , assentando a autononúa 
elos Estado;3 sobre a falsa base ela indepenclencia 
legislativa. 1 • 

Recuar agor-a é avançar,pbrque é reconquis-
tar .a unidade perdida, e fortalecer . a patria 
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~sem prejuízo ela clescentralisaçfto administra~ 
ti v a. 

Certos · defeitos institucionaes actuam no 
' .corpo social á maneira elo estrepe_s qúe inflam-: 
· ntam os ,org2ws e in_1peclem o seu funccionamento, 
regular. · . " 

Extirpai-os antes que a circulação se per-. 
turbe e sof-fra o organismo inteiro, eis o dever 
·do :patriota.' · · 

O perfeito nflo existe. 
Nos p'rilllorclios ele sua civilisação fecunda 

·sentiram os norte-americanos necessidade ele 
modificar profundamente a .sua constituição, e 
fizeram-no·sem ameno~· hesitàç2to. 

E' o nosso caso . . 
Seja· a reforma ela Cons~ituição o objectivo · 

dos parti . os, até conseguirem o equilíbrio elos 
poderes fecleraes e estacloaes, ponclo~os ele har-
monia com a situação brazileira. 

Tem perfeito cabimento aqui as phrases elo 
Herbert Spencer, citadas pelo .Sr. Sa~1tos Wer-
neck em seu livro- O po~it·i·vismo Repti.bl·icano na 
Academia : · 

cc As fórmas cio governo não tôm valor sen~io 
- ~ quando forem o proclucto elo caracter nacional : 

nenhuma combinaç2to política, por mais bem 
idéaclá que seja, apresentará resultado, si nrw. 
fôr ·o fructo ·ela evoluç[to durante o curso elo pro~ 
gresso social. · 

E sempre que .nãb houver conformidade 
entre o estado social e ·aquella· cotnbinação ; 
:sempre que a r-eforma, inaugurada subitamente . 
por üma revolução ou impellicla longe ele mais, 
fôr ele um typo mais el~vaclo - cle q~w o exigido 

/ 



\ 

- 53 ::__ 
' .. 

'pelo caracter nacional, a. consequi:mcia sorú um 
regresso correspondente á desproporção.» ·· 
. Dó exposto se · cónclue que o · clooma do. 
unitarismo, conelemnado ·por longa e dolorosa 
oxpcriencia, nfw encontrará , oclw na conscien-
cia nacional : ú um par:tido fóra de combate. 

A luta futura vae travar-se enti·o os matizes 
extremos do federalismo : o actual, fundado no 
regimon elas legislações separ-adas, cujos. defei- . 
tos apontei, e outro mais racional, bas.eaelo na. 
uniclaclc de roeligos, na unidade do direitos, na 
unidade da magistratura, na unidade dó r@gimen 
municipal, 110 abaixamento elo censo , e final-
monte na plena descoptralisação administrativa 
elas pPovincias, garét1;1tiela esta simultaneamente 
pela oleiçrt.o dos governadores e por uma assom-
bléa hiennal, legtslativa e orçamentaria. 

Em breves termos, ou predominará o prin-
cipio da Unífw solicla e forte, e teiemos patria 
braziloira, 'Ou predominará o sentimento bair-. 
rista, e teremos o fracciooamento elo paiz em 
republiquetas som prestigio, assoladas por elis-

- cor·clias perpetuas e guerras ele conquista. 
O norte ele S. Paulo formarú novo Estado 

com o Sul do Minas ou este será paulist'a; Sergipe 
será bahiano,Alagoas Pemambuco, Espírito-
Santo.mineiro elo norte, o centro ele Minas será 
fluminense e Santa-Catharina ' rio-grandense -; .e 
sobrepuJ-a~1clo esse turbilhão ele calamidades, 
ouvir-se-ha o rude brado elo credor inglez, pou- · 
sanclo a formiclavel garra sobre todqs· ,a_s alfan-
clcgas. · ·_ 

Ta.es srw as dua-s fa.eos <ia situaçã.o. 
Esoolhei . 

·\ 
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Imparcial e sev e~·o na cri tica da organisa_çfw 
republicana como na confissão de meus.-pr oprios 
erros, adquiri o direito de apreciar som offensa, 
m as com extremorigor, os actos elos meus illus-

-tres aclversai.·ios . 
P ostado na brecha do forte, que ele pro- , 

posito abr:i no in tui to de mostra~· seu ponto fr-a-
co-, emquanto nã.o se reconstrue m ais solida mu-
r alha impõe-me o dever• de soldado a defeza da 
praça, de modo a impedir a entrada aos sitian-
tes . 

O que pretendem os monarchistas ?- A rE:s-
tauraçfw? Duvido que a consigam, quando vejo 
os seus 1aros publicistas occul tarem cautela- ' 
samente os nomes , sob pretexto de estar-lhes to-
lhida a liberdade de pensamento . 

Um a causa quo nfw tem defensores promp-
tos a sacrificar a vida , uma causa cujos chefes 
agachauos na sombra , á espreita ele successos fa-
voraveis , não se apoiam sobre 'forças ele .· cornb a-
te, cuj os soldados dispersos, cultivanuo oclios 
biS tereis e impotentes no soio de urna , sociedade 
inclifferente, rejubilam-se com as _angustias elo 
paiz ; uni.a causa t~í.o mal servida , sem enthusias-
tas , sem fanaticos, sem lutadores , ampar ada 
unicamente por esperanças inoffensivas , que il-
lüdeJ'l1 a raiva e .satisfazem o espírito a cada .erro, 

·abuso ou inexperiencia elo governo ; urna causa 
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·destas não inspira temores nem desperta v1g1-
lancia. 

· Se ha liberdade legal, mas falta de o·aran-
tias reaes, porque desertam o campo da bonra:, 
ou não rosistem á prepotencia, sustentando o 
seu di.rei to ? 

Que a constituição federal 1é a mais livre do 
mundo, fôra injustiça contestar ; mas tarpbem é 
certo nfto haver liberdade possível quando os ci- · 
dadãos n~to se colligam para exigir das autorida-
des o respeito á lei, ou para conquistar, ainda 
mesmo a despeito da lei, os títulos de uma 
nai; ão livre. . . 

Dizem que o povo é rnonarchista . 
Francamente nie parece que elle não é causa 

alguma, mas se é, porque não o sublevam, por-
- que não o commovem, porque não o aprovei-
tam~ · · 

Acaso esperam a sedição elas tropas~ 
Aclmi ttad'los. 
Ainda teriam contra si a unanimidade dos 

Estados, que não abdicariam de sua autonomia 
e nem se engodariam com as promessas ridícu-
las de uma federação nionarchica. 

Demais, não bastaria a força para manter 
o throno. Era mister não retrogradar um· passo 
na ·Senda das liberdades adquiridas, e harmpni-
sal-as com um typo de instituições, que evidente- • 
mente as repellem. 

Como pretendem arranjar esse mecapismo 
ele governo~ E' 'segreclo? Querem dar-nos o gosto 
ela surpreza ? . 

Promcttem remover subitamente as crises 
sociaes, aggravadas por uma nQVa erise revolu-
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cionaria, . reforma~do os princ1p10s · fundame~l
taes da scieneia economica ~ 

- Não saberiam responelei·. · · · 
Quanto a nós, republicanos,' conhecemôs bem 

a trilha a seguir. A constituição tem defei"tos, ha-
vemos ele corrigil-a ; todas as .·orises nos àcc·o-
mettem, n,1as estas vieram :elo ' imperio e have-
mos ele vencei-as. · 

Aos que argum~nt~i11 com. as actuaes eliscor-
elias civis, iriherentes : á · epocas ele transição, 
lembro que no reinado pacifico eld D. PedrÇJ II 
uada m~nos de vinte e duas revoluções eleva: ta-
i·ari.1 o paiz : oito em 1831, duas em 1832, duas 
em 1833, uma em 1834, duas em 1835, uma em 
1837' uma eni 1838, mfla em 1840; duas em. 
1842, uma em 1.844 e finahnente uma em 1848. 

Dé que pois s.e· adm iram ~ 
Confrontemos ·agora as constituíções anta-

o·onicas : . 0 
A ri;o'narchia hereditaria é o governo elo ac-

caso. . . 
. Ao. m.onarcha modelo póde succeder um 

despotà, um imbecil, um ambicioso ou um· fana-
iioo qu\3 arraste a nação ao abysm.o. 

. Font.e de crises periodicas, a . monarchia 6 
um governo de pr:iVilegios. Inviolavel, sagrado e 
irrcsponsp.v!3l, o rei funda em . torno de 'si uma 
série ele elynastias secundarj.~s, que só a evo.lu-
ção consegue abater. 

Ora, em ccmsciencia, digam-me se uma ins-
-tituição calcada ·sobre os moldes "ela oppressão, 

. nao faz estl~emecer de indignação a natureza lm-
. ' - ' mana_. . . . 

C01:pprebend~-se qua.11,to clla deve agi·ada.r 
I 

' ' .. ' 

.· ·. 



aos :poderosos, que -v:e,g.etam á sua somb:r.a e ex-
pl0ran1 a mull!ificeneia >regia ; .ao 1Ji>-0vo .a:me.rica--
no é- q-ue, ale cer,t<o, n~'Q· coHten,1Ja. .Q'tlando. if:all0· 
en;i. Ji>Oi\éo, subeníte:n<ilalilíl. a soiinm·a .das vmildiades, 
que realmente infl:uelilll Í1o mo\Zi-f11BJ.'Liiúl ;pohü~0. 

No systen1:'a uepu:b1icaao,, ao •CGH1trcurio, 0 p-re-
sidente resp0nde por seus a~,tos, .. e a lílaçil<i>. te1n o 
go;ver:m.o que quer. · 

Ptrefii•o smif!l:iner .por • C1ll~p>;a 'niüuJ:.1a ,a. ser 0 ·lu:d.i:-· 
8.rico ala sor.te, escravisacl.o a Ufi'"l ;p0der ·pe.rma--
nente, contra o qltal. não .posso ,rea:gllir sern. .col-. 
locar-me ;fúra da lei. 

O presidente é um delegad0 .ela rnaior-ia., @ 

rei un.1a .ÍiílJlfHDsi·çã:0 ulo accaso ; .a republica faz e 
educ-a cidadãos, ·a monarchi-a ,pnestippõe a SíUG-

. I1l.11>issã.0 da canalha. P0'rtanto., p,elo -lacl.o .da digm.i-
dade nacional e forrna ·me go~ern.o o .p:~iz 1ucr.cu 
alguma oousa ·COlil1 a ·1~e:publr1ea, ·qlile lhe , tll0B.:x.e 
quatroliherdayle.s rlin1ctamen-taes : 'a 1ih®:âa<ile .de· 
eséolluer o s~ ch.efe, a hher.dacle de aOI'l.scien--
cia, a . l:ibelclaGle de ·ensino ·e .a. Jibg:rclade .de 
imprensa;{e:11feix.adas 1:1.a :plena e .ampla liber<il.a,..-
·dre espiritaal .da escola positivista, ·que nes1e as-
sump.td enceru;a un1. ·syst.en1a con1!p1e;to ·e .riquis-
si:n1:o cabedal ·d·e · doutn~nas 110'Vas. 

E:v.identemente .a :leg.islacão :cl:t> ·:idill1;perio ~p
punha-se á. primeira pelos privilegias da d_ynas-

. tia, á segunula .pelos pr.iwilegios da ·igreja c.atho-
lica, á tenceina pelos l~riwâ.l~gios Gl.0 ensin0 oifficial 

· e .a quarta frnahneu-te ·pelo codigo 1~e11al. 
· linsisti:r.e·i sobre este ultinto ·ponto, ·do .qual. 

fazem os illustres ad·versarios grande alar.de~ 
orgulhando-se c\e uma liberdade que .tmnca,. 
senãó agor.a, exisü11 ·legalmente no B:r:azil. 
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Censurando um dia. a certo juiz a crueldade 
com que cerceou num pobre róo a liberdade da 
defesa: em pleno tribnn<ll do .iury, fui rudemente 
atacado por outro illustre. magistnulo, que, le-
vanclG impruclentm;nente a· qtwst~tü para o terreno 
político, accusou o r epublicanos ele abm;(!.rem 
da impren a . Transcrevo.aqLti u1n. trecho dares-
posta, que a 31 elo jnlhp elo 1887 dei pela.· colum-
nas ela Ga:=eta S~&l Jllinein" á. · ~m catilinaria injusta. 

« O oscriptor monarchico admirou-se elas 
JlO ·sa-s liberdades ·complrtas, túo completa , 
diz elle que até supportall1 o abuso dapalavrél 
.esrripta e 1'allada. 

Vejamos como elle comprehenclo o sonticlo 
da palavra liberdade. Em wn paiz cheio ele pri-
vilegias, explorado pela aristocracia c pe<tdo pm 
leis rcstrjctivas; em um p<tiz onde o Í11'0gresso 
encontra milhnres ele obstacnlos, onde n~LO cxif'tc 
rcsprito.ás coJL ricncias, onde impera o capricho 
dos góYernos : rm um paiz: çmcle o pgvo 11i1o vota, 
onde as provincius c os municípios :-;c estorccn1 
em -af.!,'onias e onde domin<.llJl instituic·õcs usur-
padorcs ele todos os direil.ns, n'cste pniz ha lihcr-
dacles completas ! ... Onde o~·tão ella::;·~ Com que 
fundamento o illustrac.lo 811Lc)gonista avan.ç.a essa 
heresia clamoro ·â ~ R_e fore-:->c ú imprensa~ Yc-

. jamo·. · 
A liberdnde só existe qna,nclo- gnranticlct zJOr 

lei, -quando arma o nos_so cli ,reito para gozal-a, 
quanclo, n~tO, 'enclo uma conccssttü generosa elos 
governos fic8 !:iUpcrior ao arbítrio. Ora existe no 

- no so codigo a pena ele vinLc annos ele prisüo 
com trabalho comrninada ao jornalista que se 
atreYer a provar a incapacidade physic.a ou mo-
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ral do imperador. Ahi está no que consiste a tão -
apregoada. libenlade de imprensa_ Dirá, -no entre-
tanto, o nosso advcrsario que o jornalismo in--
fl'inge a loi, e n~ta é punido . Sim, n1::ts a liberdade 

· não existo, porque 1Úlo é um di?·eito IJCL?·cmtJido, por-
- quo c:man~lft está ao arbítrio de um gabinete 

reaccwnano. 
A iJltrepiclez dos jornalistas brazileiros, zom-

ban~lo do codigo, prova sóiT)-ente a fraque-za clos-
govomos o a coYardia elo despotismo, que não 
tem a precisa coragem. para cumprir a lei oppros--
sora c su (Tocar as expansões do brio nacional-.>) 
· Mas eu sou _ susl5cito . Salvo os gryphos, são· 
de Josú ·de Alencar, sincero monarchista, os-' 
seguintes períodos : _ 

«A poderosa liberdade elo pensamento, 
garantida pela constituiç~o - brazileira; a -voz 
solemne e Yibranto elo povo n~to é çlo nosso paiz. 
A imp1:ensa o a tribüúa existem entro nós por 
?nem complcwencicL. I1 CL tolerancicL e (avo1·, di?·eito não. 

<< Escrov 'mes som previ.a cçnsura ou cor -
fisco por 1110 nos relevam somolhanté phantasia. 

<<E' un1. fologo para quo -a opini~to compri, 
miçla n~w suffoquo, clostruin.clo o saü1ete da op-
pressüo. Realmente ' o dospotisrno sobre a ma-
tel"ia b ruta cloYo ser monotono e charro ; o 
picante e.· tá mt roluctancia. . · 

<< ·E corre porventura a génte elo governo al- . 
gum risco por causa dessa condesc.enclencia quo 
usam com os espíritos inquietos~ 

- <<Nenhum por certo . A dose de liberdade de 
í1onsamento quo nos coube em partilha é minii11a, 
o muito inferior áquella que Napoleão III autor-:. 
gou <:lo povo francoz. Não so discute n'aqúelle · 
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' paiz mt'lita C'OU<sa que ennre nós está ao alcance 
de qualquer; ntt0 ha direi:to de exm:ne sobre as 
instituições. e· actos do governo .. >> (*) . 

Da comparação entre a legisl'a:ção monar-
-chica e é'll rep't'lblica:na resll!lta, pois, que a pri-
meira consagrava o desrpo&·i'Smo legal, embora o go-
-verno tolerasse a liberdade real ; a segunda 
·Consagra a liberdade legal, embora se <queixem os 
:adversaríos do despotismo real. 

N,o primeiro caso a h:berdade er,a um abuso 
·do e.scriptor, no- segtrado m.m di.reito sagraçlo ; a 
differença é· profunda; e si os jornalistas d'a-
quene ternpo conqllistavam a lib.e·rdade, violando 
jm.punemente a lei, como qualifJ.ca.r a conducta 
dos escriptores de hoje que, á sombra das garan-
tias constitucionaes, não tem a coragem do exer-
cício e defesa do seu direito? 

D'ahi se conclue que ait1!da soh o ponto de 
vista das liberdades sociaes, a republitca, a eles-
peito ele sua pessima organisasão administrativa, 
·foi um. p-rogresso e uma reivindicação. 

Quanto ás crises que nos affrcn~tam, já cle-
m·onstrei n'outra serie de artigos que ellas vie-
ran'l da monc11rchia e estão sendo exploradas 

· pelos inimigos, ela republica:. Ma:s que importa 
.a 'campanha de d:iffamação? · 

A-geração de calumni.aclores apaixonados e 
'impotentes na ferocidade de seus odios ha ele 
m.lergul'har-se nas sombras da morte·, e a repu-
1)lica, apezar de todos os solavancos, ha ele per-
manecer d·e pé. _ 

Abro aqui espaço a uma observaçã.o. Res-

(*) José ele Alencar-Ca?"tas do Erasmo. 
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peitei sempre a pessoa clo.S:r. D., Pedro li, mas 
depois que orexilio destacou em plena evidencia 
as suas qualidades ele verdadeiro natriota, , tive. e 
conservo .por sua memoria veneração sincera. 

De facto, eleve-se admirar a grandeza cl'alma 
cl'aquelle- monarcha infeliz, que, perdendo um 
throno, soube dominar paixões, a ponto de 
nunca pronunciar col.1ceitos pr.ejudiciaes á. or-
dem, á paz e ao credito ele seu paiz. Elle assistiu 
ás. leviandades do governo provisorio, ralado 
pela tristeza; e comprehencleu que deshonraria o 
seu nome e seria. o ultimo dos trahidores, se 
aproveitasse os abusos de uma época anormal 
para desmoralisar instituições adversas. 

Corresponcleu assim com um procedimento 
correcto á magnanimidade e ao respeito dos 

-revolucionarias que~ ao derribar a instituição, 
fi'zeram-lhe inteira justiça. 

Que qualquer cidadão em sua terra empre-
gue o maior clesbragamento ele linguagem contra 
o governo constituído~ que lÇtnce mão ele todos 
os meios para sus-tentar suas convicções, que 
calumnie , ru.ia ou conspire, ad.mi.tte-se; está em 
sua casa. Mas que impelliclo pela covardia e 
máos instinctos, arme na Europa sua tenda ele 
guerra., prorompa em injurias, exceda-se na tor-
peza ela linguage,m, e nas rodas financeiras ma-
quine infamemente o elescreclito de sua patria, 
para cev9r odios mesquinhos, oh! não ; isto· não 
se perdôa nem mesmo aos homens ele baixa 
esphora. 

Para esses reptis nojentos, que não vàlem 
a honra ele uma contestaç~w, só ha um qualifica-
tivo, o ele miseraveis. 
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QL'fem fôr imp.arcial e just? terá motivos dé 
lamentar d-esatinos, loucui·as e. dissipações elo 
gov~rno nesta phase transitaria ele anarchia e 
clifficuldades politicas; porén)., jámais contestará 

· com fundamento sério o · augmento ela prospe-
. riclade publica o a marcha progressiva das r <:m-
das. Juizo, juizo , tivesse havido juizo closcle O 
começo, a esta hora estaríamos nadando om 

. mar ele rosas: 
Vejan'los. 
O orç-amento elas ultim as- rendas ger aes, 

arrocadadas no domínio da monarchia, nrw 
excedeu de 180.000:000$000. 

Calculando a receita elas provÍncias umas; 
pel_as outras em 1.500:000$, algarismo excessi-
vamente L,voravel, temos para · as Yinte pi·ovin-
cias a somma de 30.000:000$000. · 

Em faltn, de estatística, tomando por base 
de compa.n1çrto a proYincüt do Rio ele · Janeiro, 
com um rnilhfto de balJit_çmtos e quarenta muni-
cípios, e dando a cada mtmicipio em termo 
médio 10:000$; calculo exagerado, porquanto 
bem poucas eclilid a.des ostentáva:m essa renda, 
temos quatrocentos contos para um milhrto de 
habitantes, ou 6.000:000$ para quinze milhões clq 
a'l mas. · 

Tudo somma.clo, dá para. o_ imporio urn a. 
renda total do 21G.000:000$000. 

Ora, a rcpublica arrecadou nõ ul,timo e?Cer-
cicio c0rca el o 210.000:000$, ou · quasi a renda 
total da monarchia. no seu perioclo mais pros- . 
pero,apezar elo ha.Ycrem passado par a os Estados 
e. mnnicipios grande parte das rend as ela União. 

Tomando os mesmos termos ele comparação, 

I. 
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c orçando agora a i;enda de cada um elos cin-
coonta municípios actuaes clo'Rio ele J aneiro em 
35:000$, valor médio, to.1nos l.75Q:OOO$·para um · 
milhão a e h abitantes ou 26.250:000$ para a po-
pulaçrto total do paiz. . 

Est~ calculo está longe -da re~liclacle·, por-
quanto ·só o:vrnunicipios ele Nithorehy , Petro...: 
poli· e Ca1~1pos rondem mais do ní.il contos: . 
. Ava liando en). 7.000:000$, a rocej tà média 
elo cada Esütdo, o que igual111cnto não é exage-
rado, visto como .só-os . trcs Estados de S. PmJo, 
H.ió o JVIinas, arrecadúnun ultimamente 70,000· < _ 

contos, chcgámos ao total· elo 140.000 contos 
para os Yinto Estados da UniSo . . -

Atiinp:imos, portanto, o total .de 376.250:0008 
para. a renda geral ela Re]11lblica e?1~ tL?n período (le 
anarchic~, isto é, quasi o dobro da,ronda ha quatro 
annos m'rocaclada em pe1'Ío(lo de pa;;::;~ 
. Esta somma avultada i1â.o apparcce, por -
causa elo systema de clcscóntqllisaç_ào que entre-
gou ao;-; Estados c municipi·os ·grande parte ela 

. rentla fcclmal. , . · . . 
Consiclera11do agoi·a que, á excepç1io ~los · 

impostos elo exportaç~to e impül'taç~tQ, todos os 
· -01:1Lras n~tó ·est~w sujeitos ~t YLiriações elo camb.io, 

ó força constatar um a'\·;;tnço vigoroso no curto 
espaço ele q:uatro ·<.umos, o que basta a .. este paiz 
um pouco ele, juizo e mui.ta paz_para vol-o attingir 
rap'i<lament0 uma prosperic1ado p1'oçllgiosa. 

~~ 
~-~ 

.. \ 

-· 



Não fecharei o presente estudo critico sem 
applicar o ferro'embraza sobre a éhaga mai-s ··vi-
rulenta, que actualmente corróe o corpo ela 
nação. 

O rrii1itatisní.o, eis o cancro da Republica. 
A historia ensina que as~ mudanças de insti-

tuições ou os golpes de Estaclo ·se operam sem-
pre com a inte.rvenção da força publica, ultimo 
reâucto· dos governos, onde penetra afinal· O· con-
tagio da revolta. 

'Dá-se ,então uma d·as duas:hypotheses; ou o 
domínio militar é rapido, como ·em 1831, assu-
mindo a Classe civil a governação do paiz, e nes-
te caso a soci@dacle entra logo na viela regular; 
ou aquelle doniinio s-e prolonga n?uma tentativa 
de pel,'petuidade e o· regimen insti tuido· degeúera 
em governo <de saseTna, áté que a reaGção, na-
cional restabeleeendo vigorosamente a suprema-
cia da ordem, 'force o exercito-esvairado a entrar 
em seu papel. 

Tal 'é infelizmente o' caso actual.. 
Não era de .adrnirar· que nos·prjmeiros tem-

pos o governo niilitar, caracterisado pela .violen-
cia de homens habituados ao commando e pela 
ausencia de conheoimentos políticos, subjugas-
se a nação á tyrannia d·a espada, mas a índole do 
brazileiro e os precedentes historicos faziam crer 
que essa época seria curta. 
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Acabrunhado por acerba desi llusão, ·pesa-
me dizer : o exercito, · contra os gloriosos antece-
dentes ele sua viela, tem abusado ele sua inter-
yen .. ção no m ovimento social, eüvolvenclo-se nas 
paixões parti darias, promovendo di scorcl ias civis 

. occupanclo posições alheias ~l sua índole e conh_e-
cimen tos scientificos , in vadinclo a ttribuições, 
violando a disciplina indispen ·a:vel ú organisaçfio 
militar, corrom1)enclo a rnis:;üo du goverrio, e 
·razenclo os nossos advoü:inriu::; dizerem in justa-
mente que ello proclamo tl a ropn blica pai·a sen 
goso exclusivo, e nüo impolliclo poln idóal subli-
mo de Benjamin Constant : a rogeneraçi:'tO ela 

/ 

patri a. · . 
E quando por effeito cl'esse abuso, além dos 

limites razoaveis, a sqciodade cle.smante1acla re-
bolca na anarchia, logo apparecem na imprensa 
protestos do militares , arredando do exercito a 
1·esponsabilidade el a situaçi=io, que lhe cabe em 
grande parto, descarregando-a exclusivamente 
sobre o povo. A culpc;t elo descalabro financeiro 
pesa mais sobre a classo ·civil , porém as pertur-
bações politicas o · consoquontes gravames são 
obra elas corporações armaclàs . Cito exemplos. 

O exercito, em relaç[to á populaçfw é úma 
gotta cl'agua no ocear1o; seus officiaes , com · 
excepções bem raras, não representam o tra-
cliccionalismo elas luctas republicanas, nem resu-
mem as aspir ações elo um eleitorado conhecido ; 
e , no entanto , dos vin te es tados da Unii:'w, um 
n[tO está organisaclo, dez sfto governados 'po.r 
militares e nove por civis. 

Alén1. da desproporç i:'w destaca-se um ~phe
nomeno eloquente. 

' \ -
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Os Estados presididos por civis prosperam 
em paz, n~io obstante· perturbados de vez em 
quando pelos' corpos ele policia ou b<~talhões 
fud~a~ . • 

, Em todo o caso Çt tnui.quillidaclo Llepressa se 
restabelece. . ' · 

Nos Estados, porém., presididos por militares 
a lucta sai1gronta se trava ao mais leve pretexto. 

O facto explica-se . 
O civil ama a paz, tem horror ao sangue, 

transige quanto poss! vel com as circumstancias, 
arreda os conflictos, conten1.porisa . para Yencer 
as situações melindrosas, e quando, pí·esento a 
convulsão nn, sociedade, abar!-.dona o poder, do 
harmonia com os tramites constitucionaes. 

O militar, n~o; em g.m·al assomado, impru-
dente e bellicoso, pouco so importa com as heca-
tombes, e radiante na athmosphera da polvora, 
ostenta orgulhosamente a fibra de guerreiro ao 
primeiro revós politico. , 

· Em yez de dominá-r as tondencins do seu 
temperamento susceptível,'. om vez . de contornar 
geitosamente os obstaculos que surgem a cacla 
passo no caminho do governo ou acalmar o · 
aclversarios por meio ela justiç.a, diplomacia e 
sagacidade, em voz finalmente de prover o afas-
tar os perigos, submettc o povo ás provas de sua 
energia indomita, provoca inopportunamento 
conflicto~ evita veis e accurnula os elementos do 
uma conflagraç[w geral. 
. Governár ó brigaT, ois ahi um dos iem·mas 
da actualidacle. . . 

O civil procurá apoio i1.9 p'ovo, o militar no 
quartel; urn emprega a prudeucia_,o -outro a força. 
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_ D'ahi resulta que a .paz é periodicamente . 
ameaçada pela indisciplina elos batalhões, cujos 
officiaes descontentes ou ambiciosos tül'nam-se 
ins-trumentos dos exploradores, quo conspiram 
para galgar o poder. · · 

Quereis fac tos~ Amazonas, Pernambuco,. 
Santa-Catharina e o Hio-Gr;lnclo <l presentam-n'os 
frescos , recentes , da ultima fnrn;1da . Em Manáos 
o genera l command anl o du distri etu, r epublicano 
aliás de gr<~nd cs seniços ao p:ll' ticlo, 1n·omoYo in-
directamonto a deposiçúo do ;.::ovornuclor ,e acolhe 
ele boa vontade a acclamaçiío de 11 1 n seu subal- . 
i.ei·np ; no R ecife o quartel da fmçn federal servo 
accintosamente de centro de operações a um. con-
gresso fa ccioso~ que instiga o general H.oberto 
a iniervir militarmente na política do Estado. 

Bastava da parte elo commàndante um pro-
testo firm e do impn rcialidado, bastava uma re-
eusa formal para afastar ünmediatamonte os 
sediciosos do quartel o suffocar o conflioto 
na sua origem; porém longe de proceder assim, 
o illustro soldado deixa7se bloquear pelas in-
tri gas partidarias, envolve-se nas lutas do Es-
tado o n'uma proclamaçiío compromettedora 
c:n~roga-se a co lllpotm1cia de resolver pelas armas-
a contenda suscitar~ a en tre os poderes legisla-
tivo o executivo o portcmcento á alçada elos· tri 
bnnaos . Nem m esmo o presidente da republica., 
a qnem competia a expedição de ordens e a res-
ponsabilidade de qnaJquer intervenção, linh a 
om face · da constituiçfto poder es tfto amplos; 
e é para lamentar que S. Ex. não tivesse im-
m ediatarn ente ori entado o comJ11andante do 
distri c to, ordenando-lhe completá abstençfto. ~r a:-
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cillante e tardo nas clelilJeraçGes, o mareclütl 
sacrificou o prm:npto restabelecimento da ordem 
e enfraqueceu ante a opiniã-o alarmada o pres-
tigio dô seu bom senso. 

Ao mesmo tempo a naçf'w estupefacta obser-
vaYa uma das anomalias elo militarismo. O braYo 
coronel Serra Martins que exercia simúltanea-
_mente os cargos ele deputado estacloal e com-
mandante elo um batalhrw federal(!), CQlloca-se 
em opposiçüo, leva até <-IS fileiras o fermen--: 
to elos odio. políticos, e <:1poiaclo na superiorida-
de do seu posto, fu lmina com ordem de prisrto 
o capitrt.o governador, que desobedeceu natu-
ralmente sob a protecç[to elas suas immuniclacles. 

Nüo param aqui as bellezas elo militarismo. 
Em-Santa Cathari11a o tenente Maclmclo dissolve 
o tribunal da Relaçf'w por haver dado uma sentqn:... 
ça clesfavoravel ao governo, anarchisa ajustica, 
ateia o facto ela guerra civil, oppõe-se ao desem-
barque ele um fLmr.cionario federal, annuncia o 
rompimento elas 1·elaçõcs ofllciaes com o Estado 
visinho, tudo isso a pretexto ele defender a auto-
nomia .. clo seu Estéldo, e para eumulo ele provoca-
ç.f'LO, dirige á irnprensa do' Rio nm telegranuna 
violento, no qual injuria o marechal Floriano, 
primeira patentr elo exercito e supremo magis-
trado dé\ repuiJlira, desafi;mclo-o para brigar, 
corno si este paiz fosse nm circo elo glacliadorE)s 
e o povo a carniç·a elas bayonetas. 

Parece que o clistinco official devia ser p1ais 
calmo e paciente. E' notavel que só os Estados 
presididos por militares estejam sempre ameaça-
elos em sua autonomia, ao extremo de exigir so-
luções sangrentas ; servindo-se ele expedientes 
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pacíficos, o paysano chega depressa a resultados 
mais seguros, sem necessidade de matar uma 
mosca. 

No Rio-Grande, onde o governador é civil, a 
em1Jn!1hada foi arranjada pela forç?- federal, e 
ha seis mczos lá troa nas campinas o estampido 
da metral11a, confrangendo a nação, que assiste 
horrorisacla ao morticínio de seus filho. . 
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. Lançan-do ag-ora a vista para o congresso, 
· o mi]itarismo offerece-nos o mesmo espcctaculo 
repugnante. -

Mais - de sc:::;sentá deputados e senadores, 
constituindo a quarta parte ela ropresent<tç~ta 
nacional, s~w oitlciaas ele renome nos círculos 
militares, ma::) que· até 15 elo Novembro ele 1889 
nunca se ~nvolveram nas lutas politicas, nem 
na direcção dos negocios publico_s. 

Em face dessa proporção assombrosa:; ante 
as scenas- cleploraveis que succeclem no con- · 
gresso, onde o direito de insubQrdinação illimi-
tacla é praticado sem roiJuço, oxtl'anha.m c1ue o 
poYo accuse o exercito ele estar comprom~ttenúo 
a sorte do paiz e cavando a ruína ela propria 
ins t ltui ção miLi tc.u; . 

Os mais violentos discm·.:;os têm s ido pro-
nunciados por officiaes jovens, ardentes, do 
patrioti~mo cou!prova.do . A' sombra ela :impu-
nidade garantida flelos privilegias parlamen-
tares, perdem elles a consciencia. da sua respon-
sabi lidade, desrespeitam as patentes superiores, 
excedendo:.se no direito ela critica, golpeam a 
disciplina _e rompem os laços da hierarchia 
n~ilitar, sem se lembrarem ele que mais tarde 
serão acolhidos nas fileiras pelas inimisades, 
preYenções e resentimentos dos seus s~1periores . 

Não preciso lembraí· as funestas conso-
tluencias d&.3tes attritos, frequentes en1 uma 
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elasso profúndamente rninadá p_elas injustiças 
nas promoções, pdos oc.lios, rivalidades e quei-
xas, llUe.. só a disciplina consegue conter; mas 
abaticla essa barreira indispensavel á organi-
::;aç[Lo d.e tropas regulares, manifestarn-Ele com 
torrivol .sanha as explosões daquelles bravos, 
cuja coragem, posta ê\0 serviço das paixões 
cegas, sacrifica o prestigio ela farda e a soliclfL-
riedacle elos corpos, cujo objectiYo é a ordem 
social. 

E n9 entanto, quando os verclad9iros amigos 
da força publica . lembram a: necessidade ele 
encenal..,.a no circulo de sua missrLO gloriosa, 
cru anelo algum bi·aziloiro tem a coragém de 
descantar as miserias de seu paiz, surgem logo 
os intrigantes cp.1e exploram esta situação c.leplo-
ravel, o· insiriuam á credulidade elos incautos 
que se pre·toncle dissolver as tropas_ regulares, 
como se a honra ela pa:Lria pudesse dispensar 
::;cus heroicos defensores. 

'A.ctualrncnte o inimigo do exercito é o 
proprio exercito. Sim; é elle mesmo quem se 
incompatibilisa com a nrflem publica, o diaria-
mente se clissolvé ao e1nhate das paixões polí-
ticas, corno. uccede aos partidos constitucionae. , 

· Com uma clifferença. Os partidos políticos 
\ .não sã.o ore:anismos permanentes ; refazem-se 

do::; clestro_ços., fundem-se, passam por n1ocliH-
caçõos ele program,ma .ou clesapparecem, con-
forme o curso elos acontecimentos, correspon-
dente a uma phaso social; a queda elos lutaclor:e;-
vonciclos n[LO prejudica o progresso e a marcha 
evolutiva da nação; novos chefes substituem os 
anteriores e o combate cõntinúa . ' 
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Em uma palavra; o povo é livre no limite elo 
seus direitos. N~w succecle o mosmo com o 
exercito, que é uma corporaç~w permanente, 
sem liberdade de acç~w, clirectamento sub ordi-
nada ao poder executivo responsavcl, e:m cuj a.· 
m~tos é simples instrum ento das garantias C011-
stitucionacs. Sujeita a obecliencia , encenada no 
cocligo ele regulamentos severos, creada e m an-
tida a custa ela naç_[tà para fins especiacs, a 
tropa n~totem o exercício da soberania, sob pona 
ele ameaça a ordem pu blicá. . · 

Introduzir , pois, no exercito um elci11ento 
dissolvente como a poli ticn , 6 mata-lo. 

. Tive raz~w quando apontei no militari ::;mo o 
peior inimigo ela republica, assignalanclo o abuso 
ela intervenção elos officiacs no mechanismo do 
governo, fóra da esphera de sua eàpacicbclc . 

Da excepçüo, admitida em todos os tompo::;, 
fez-SE) regra Ü1Yal:'iavel. Apresentarei outros 
factos; nuo argumento sem proYas . 

Um clistincto general, enviado ao sul como 
ernissario elo governo para estudar as causas ele 
uma revoluçào imrnincnte, encontra annunciada 
a oleiç[w no estado, deixa-. ·c inesistivelrnontc 
sccl Llzir pelo canto da sereia , e volta deputado 
federa l ; mezcs depois a rovohlÇ~LO, tratada com 
escarneo , arrebenta c campeia na fronte ira eles-
guarnecida. 

Est~w na moda o. espírito de classe c os 
laç s de camaradagem, muito louva\·ois, sem 
duvida, quando se trata ele quest-·es sc ientificas 
c prestigio ela collectiviclaclc, m ts sc1Í1pre fu-
nestas em assuml)tos par tidarins . 

Por exemplo, o c.lub mil itar e o club naval, a 
' 
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despeito dos seus protestos, transformar[to-se de-
facto em cl ubs politicos, que pretendem dirigir os 
àcontecin'lentos com. manifestações ora hostis, 
ora favoraveis ao governo. 

Se 0s nossos bravos officiaes de mar e terra 
conhecessem o·. mal que fazem ao ríaiz, não 

· dariam pub licidade ás resoluções.. de seus clubs . 
Suas intenções são detuq.n1das e os seus 

pronunciamentos, repercutindo na sociedade, 
aterram as famíli as, promovem a depressão do 

· cambio e causam prejuízos de millwres de contos 
ao commercio assustado, que descobre nos seus 
actos um symptoma de máo tempo ou o preludio 
da revolta latente. 

' Outros factos. 
· Um illustre almirante põe as immunidades 

de senador ao serviço da revoluçào e lá vae ao 
sul conspirar sem mysterio contra o governo, 
ameaçanuo até publicamente pela . imprensa o 
primeiro magistrado da republica. 

A' frente elas estradas de ferro, que encer-
rani os destinos elo commercio, o governo cal-
loca militares, muito distinctos embora, mas 
incompetentes para dirigir repartições alheias á 
sua especialidade . . 

Os resultados são patentes ; para não citar 
milhares de factos, aponto um : até hoje. apezar 
ela pequena safra ele café e depois do governo 
gastar milhares de contos com acquisição de 
material rodante, a estrada de ferro Central não 

· conseguio transportar os trilhos· da estrada de 
feTro Muzambinho, 'Cujo leito está prompto ha 
anno e meio. , . 

Em CQmmissões, embaixadas, ajudas de 
1 o 
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custo, ernpr.)gos, em tudo se imprime o sello d-o 
militari::)mo, em tudo so ~man-i festa SI- olygarcih a 

, de classe , a política ele exce pç[to. 
Nas ·promoções o mesmo abuso . 
Outr'ora o officiaf attingia os postos supe-

Tiores, depois ele encanecido no seniço publico, 
hoje os majores e tenontes-coroneis s[LO moci-
nhos de trinta annos. · · 

Quereis outros fa.ctos ~ 
Nas capitaes dos Estados os comrnanclante;:; 

de distri ctos querem ser os trumphos da situa-
ção e governar os goYernadoro ·. 

Se estes, sob a press~w ela respmrahilidado . 
de seu cargo, tem a lwmbridade d~ resistir a 
tantas ex.igencias, o general mostra lop:o a car-
ranca ; incontinente as paixões do partido opi)o-
sicionista a lvornçam, criam esperanças, estabo-
locen1 em . torno delle q_rna athwospltora ve-
nenosa, inicianc\o a c a m p ~mha da intriga e ela. 
calumni<1, até in tere::;. ·al-o na con-tenda poli tica 
e nbter a clcposiç;to elo dei-versaria. ·' 

A maís elo triJita mil contos sóbe o orç·0-
mento do rnin iste1:io ela guerra, o no_ontanto quo 
exercito possuímos~ O Rio Grande responde. 

Cinco milrcvolucionarios n1al armados, mal 
oxercit.1 elos, mal v~::; tidos, sem artilharia c par-
cos de recm·sos, fa-tig.am lta cinco mezcs cpünm 
milli(Hllens em uma campanha d0 guerrilhas. 

O governo não tinha cavallos, nem canhões, 
11em espingardas, n_cm rnuniç.õos, nem soldados; 
o exercito figurava só no orçamento, os ofllciacs 
e ~tavam entretidos com as lutas politieas. 

E os nossos Yisiubos elo Pr_ab a regalarem-se 
com aquelle espoctaculó na honteira! ... · 
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Isto nüo pode continuar: t:)rna-se qrgente 
nm paradeiro a esse regimen tumultuaria, que 
no.· precipita no éhúos. 

Ao soltar o brado de alerta, sauclo com effu-
, üo do alegr ia o reapparccimenlo de Ruy Barbo:-
sana imprensa ela capital, convencido elo quo a · 
cnragem, o talento e o civismo elo vigoroso pu-
blicista hi-".w de s8lvar a l~epublica, em cujo acl-
vcrtto ·salientou-se ., Ruy Batbosa ó actualrüente o 
ltmncm necessario. O va::;to cabedal de seus co-

-nheciinentos, posto em relevo por um estylo pri-
moroso, ha do arrancar o povo á inercia, m·ien-
tar o exercito e firmar a preponder<.mcia do go-
verno civil. Abvsrno insondavel se ras0o·a entre a 

, } 

política e a disciplina militar; n1-anifesta ~ncom-
patibilidade resulta ela oxperionci charia. 

Porque motivo o congresso nüo legisla sobrv 
o caso, de modo a acabar com as aspirações pe-
rigosas que deturpa.m os d''stinos da força publica 
e trazem suspensas vinte mil espadas sobre quin-
ze mill1í:'lcs ele cabeças~ Queremos um exercito 
de ·olclactos e uma esquadra de marinheiros ; si 
o paiz paga bayonetas e cc.1nhões para· vel-os 
apontados contra ô seu peito, o orçamento. mili-
tar ó a sancçfto do fatriciclio . 

Gastamos por ventura milhare::, ele contos 
com a esquadra para ficarem o navios á mercê 
das paixões polí ticas dos n1arinheiros ~ 
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Aca:so estão as machinas de guerra á dispo-
sição ,elo::; commandant~s para, em desaffrontas 
-de classe e saldos ele ·o<:mtas, bombardearem 
populações indE\fezas, levando o luto ao seio da 

:sociedade~ Na crise dos povos., nas grandes trans-
formações sociaes, quar:tdo o governo clivdrciado 
das aspirações 'nacionaes proeu.ra esn1agal-as 
com a força, j-ustifica-se a inter-venção militar 
em soccorro, dos opprimidos; mas n'uma situaçi1o 
regular, nas ·époc:as1'lormaes de g~veri1o, em paiz , 
11lgum ci'vilisado se tolera o processo de resolver 
por esse ·meio as ·questões paTtida:rias. 

A revolta é uma excepç?í.o (i:rue· 'não se póde 
'et'i'gi:r em systema; ·de outro modo para nada ser-
-viriam a constituição, o congresso e as urnas. 

Até quando se prestar~ta as vaidades mili-
~tares a ser instrumento.3 políticos das oppo.sições 
·parti:darias ~ 

Até quando os n.ossos offi.ciaes, distinctos 
pela bravura, pelo saber e pelo civismo, ·perrna-
llecerão embrulhados n'urn cipoal ele intrigas, 
·dilacerando-se mutuamente e dilacerancl0 a 
1)atria ~ ' · 

Até quando .lhes faltará a comprehensã.o do 
·seu pa pel,desvirtuado pelos exploradores paisa-
nos, que lhes despertam ·ambições elo poder, 
especulando com a fraqueza humana? 

Até quando serão victimas - alga.zes, victi-
mas elos corrilhos e algozes ela disciplina? 

Até quando durJ.rá essa formida:vel agitação 
da caserna, que ameaça a paz, suspende as ga-
rantias e sobresalta o credito? 

Não ouvem o trito lancinante ela patria, que 
s e extorce em conYuls1es de desespero? 
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Oh ! !Fugi h c:irrorisaclo.3 ela -poütica , ·essa 
n1ancenilhe.ira secluctora,em ctvja sombra .eno0n-' 
trais a perfl.dia, o voneno e a m0rte. 

De vez em quand0 · a naçilo passa pelo des- . 
gos-to de ler manifestos Ci.los of11ciaes e comman-
dantes de cor[lüs q,os seus camaradas, .conci tan-
d o-os a a bandonar a política e manter a ordem. 

'E~se favor que os offi ciaes inuti'lmente pe-
dem uns aos outros em nome elo patriotismo mais 
santo , constitue a obrigação elementar elo sol-
dado, a qual devera ser~lhe imposta pelo poder 
·executivo. 

N~to será com pedidos ,delicados e explíca-
ções clesneccssarias que se ha de coí1seguir a 
disciplina do exercito, m:;ts sim ~ com o brado 
-energico da autoridade que commanda e exige 
obediencia ~t lei. 

' Porque 1üo se move o marechal Floriano~ 
Entregue os bata lhões a officia:,s alheios á 

política, e elii:nine elo quadro ela força publica 
todos aq uelles que ,fazem demonstrações hostis 
ao governo, preferindo portanto a liberdade da 
carreira politi ca e a vida agitada das paixões 
sociaes á nobre c8rreira elas armas . 

N~'to lhes cabe cr scutir a legalidade ou ille-
galidade ele 'ordens, porque o responsavel pe-
rante o paiz pelo abuso e exorbitancia ela au-
toridade é o poder executivo. 

Que maior . 'prova c}e civismo poderiam dar 
os illustres of11ci aes com assento no conESrosso , 
elo que regulando a incompatibilidade elos mi-
litares em serviço activo para os cargos de elei-
ç~tO , afim de pôr um . termo ao tristissüno es-
pectaculo elas infracç.ões de disciplinq, ~ · Os que 

/ 
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ttüo quizor n fwar sujeitos áo ri gor d a lei exigida 
p la -,ü aç.rto pnblica, os que sentem em si a 
libra dt' c tntli ~ tas c proferissem trc1zee ao go-
YC' l'tt 1 eonr lll' o elas sua ~ aptidões, tem um 
l ' 'tn '( lio Ül ' il : a1Jando\1em uma carreira , o-vi-
tlt' nk m 'ntc inet1mpaLiY l com suas aspirações 
h' ~ . .('Í I ill\U S . 

' Lei tiL' c .· ' P üo ó 1 'Í odiosa. Os militares 
w\n tlt ' Yt' lll l ' l' m nis·dir •itos que os magis tra clo-:i 
p uuu· ~~ 't l;.td<"t qu "" por nnti,·os de menor 
intptwlt nc i;.t , P-C' adwtn in nmpatibilisados par a 
\ ~ ·:.rp:t s !h liti l' t1S p r ::tLWnto a co,lÇ'~LO m oral, 
pl\' \'l '"'ia pd: t l •i t'IH r •L ç·úo ·1qnellcs .~ e junta da 
pal'lc I s ,,m 'i· cs <1 t t ssihib d;,.1d0 da coacção 
t\l<. h't.-ul. 

F;l\<l i~·l ;' lnH..:H{-. 1 ;:;eu d~Yer -o prcsil1t. n te ela 
'<'P tllica . t' it'r;'l <1 seu l<1d 1 n.3 Yenladeiro:S HÜ-
r~. ','A ,' 'l t' h l'lh.' ·l~ S::--l' ciYil do p·:riz, llUE' awbos 
fh's 'i~l t 11 ~-...l<r m 1 '.-l'rc:i! de s .ld <.1Llo.;:: '"<1-
loa--.o:-:;os ( i~ciplit ado' o1· l·•iro2. mnro quanto 
tk·h'::>' H a 'n i·ic ( n c· I lt·io c Lla metra-
lm 

e1rono1 a-
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n ojo das baterias o o mar UJ O n as evoluções da 
lll8Jlfl bra. 
_ . N~o será is to mais provoitm:o que deixar o 
v~tso ele guerra anodrece11elo n a c1uietação elo an-u ~ 

coradouro? 
Na.da el o n ovo tenho di to que ll~lO esteja con-

s ubstanciado na ordem elo dia do bcnemerito ge-
neral Pego, ao assumir o commando da guarni-
n ição elo Rio Grande . · · 

Dcnnncia.ndo com ale-vantado patriotismo a.· 
conscquoucias tenivcis da política no seio elo:· 
c01:pos armados, attribuindo a anarchia geral do 
paiz ú intcrvonç~w inclebita ela força no que não é 
de SLHt com petenci<1', c concitando seus c·ama-
radas anuo <:ilimcntarern <1.· lutas intestinas, S . 
Ex. bom o clisse em oi1tros termos : fclize·· o~· Es-

- t<:lc~o~ que nüo têm batalhõos federaes, são o;; 
umcos c1ue prosperam em paz.. 

O se u brado foi Oln·ido; e a ficl_elidadc que 
se tom observado' nos corpo ·· da guarniçao 
durante a g·Ll ClTCI, civil que infelizmente tlagolla 
o Rio-Gr <mdo, c1~1:1ónstnt ' cabalmente a possibi-
lidade elo conscrtnir-se a disciplina elo exercito, 
sem mocliik<tr '-' :-;c:ns elemento. cons.títutiYo "' ; 
ba:-;ta que llw:..; cl um commandante~ ela e:-;tatura 
do general Pego, alh ios ús lu tas políticas. 

Ao terminar clírijo 1.Jlll 8ppello ao p8iz. 
Temos a rcpublica, temos _tudo ; mas falüt-

nos tudo-porque nos falta a paz . _ 
Comquanto exist:1m nas primeiras paicnte:--

da fon:·,a arrnacl a veteranos carref.radns de S<:lr-
viços á Patriu, cari:.lctero irnmaculados c c8pa-
cictacles flll e honrariam a nossa galeria de 
estadistas, n;ío . com·ém de fórma alguma suf-
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fragar os seus nomes na pi·oxima eleiçfw pre-
sidencial. . 

Ninguem lhes dcscÇJnhece o direito, m as 
julgo in pportuna qualquér candidatura militar 
no momeuto om que a situação, filha da revolta, 
exil].·e um ponto final. -

' O Brazil tem o destino em suas mãos ; urge 
r e-isti r ao feudalismo· de classe, subrnettenclo o 
regimcn presidencial á prova do governo civil. 

E pOl' tocar. neste assumpto le.mbrõ que o 
c.ongr~s-o já honrou um distincto 'cidadão com 
os ~cus suffragios para o ,cargo de primeiro 
nwgi - trado da rcpublica. 

Si pelo criterio, desprondirnento, orientaçfw 
onergin, , Prudente de Moraes era naquelle 

t 1upo o·homem cap<lZ do inaugurar uma situa-
çã regular,suas qualidades não mudaram, e eUe 
'ontinúa a ser o depositaria da confiança pu-
blica . 

E1 1 Estados pacíficos e prosperas como a 
Bahia e Minas, não é difficil encontrar o vice-
presidente da repulJlica, igualmente civil, afim 
de evitar a instabilidade possível elo governo· 

Em proY"Íto seu e da força armada, é indis-
p n a v l que o povo opponha um dique ás pre-
tenç~ e -,i ui tra , que arrastaram o paiz ao abys-
mo da anarcbia . 

Seja sua di isa : tudo em favor do militar, 
·m.as tudo contra o militarismo. 
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O PROJECTO SOLON E O "PAIZ, 

Estavam escriptos e::; tes artigos, quando 
rompeu nu lho de J anoÜ'o a q uostão elo milita-
ri ~ mo, provocada por uma reunião do Club 
-aYal. · 

Interpretando o pensamento do paiz, o ge-
ucral Solon aproveitou a occa. ·ião, e apresentou 
na camara um projccto, aliás benigno, regulando 
a incomnatibilidacle dos militares para os cargos 
politicos"'. 

Recebido a principio com certo enthusia. mo, 
foi logo depois atacado até me. mo por offi cia e ·, 
ç1ne cl'antes haviam pregado a incompatibilidade 
da política com a disciplina elos corpos ar-
mados. 

E se projecto, egando li, cahio sem clís-
cusstw após uma manifestaçtw hosbl elos es-
t udantes ela Esco la Militar. 

Desgraçada republica, representada por um 
congresso de covardes !. . . . 

l1 



Aguar.üa~ra ou os fundamentos elo parecer 
ela commiss~ t o pcw a fazer algu ns reparos no 
nwd > por qn e tom sido encaminh ada esta dis-
cnssii o, llltl-' o segr edo cl' aquolla casa do con-
n'l'\~sso obriga-m e a voltar ao <:.1ssumpto. 

_\ llo rcLm clo , ha ·tempos, a questão do milita-· 
ri~tnn O Pai;;, illustr aclo org üo da imprensa flu-
rnirh'n;:;e CJTtittin proposições inoxactas c pouco 
s in c ' 1'<18, poi. n iío ó admissivel inquina r de in-
cnn 'ti !.t tc:ioll<l l o pr ojccto Solou, sem ao 1 ues mo 
fL'Ill]lO pcclir a r c ,·pgar,.J.o elos Arts . 30 c 31 c.la lei 
n . ~~;> d ' ·"~G d J a tteiro ele 1892. 

"'i o pr incip io das incompatibi liclaclos 6 at-
r nh. tt) l' i da consti t. niç rt o; si, como pcn aO Pcúz , 
Plle Yin la <1S disposiçíJes dos ..:\.rt ~ . 26 e 70 §lo elo 
pado fe 1cra l porque r :tzão aquelle org[tü ab riu 
um-1 ex "pc:Jn p;.;ra os rn il itc1r os em serviço 
u ·hn•. n~io dd•ncle u igualmontD os clirc itns dos 
m ·1 g·is-r,Hlo~, !u .uquL'iros e funccionarios ele toda 
n t'SiWt'it . p<U'[l ns q ua es f wa m ·1s urnas t ranwdas 
i~t:flltuo:rmu•ute ) 

1 orqn' mo in) cn tfío crimino2o 1 n congro -
:so cnss .. ) 1 L s diplornh ~ de Yiccnt,; de Souza c ou-
ta·q:s eid:. thns li'g"Í limmnentl' el i to~ , porquanto 
lh) eo wei.o d 'O Pai :: , só s;';n inel ~iYei:s o.~ ci-
dat ~w.3. n:!o alistnYcis'r "" 

E , p( r Yt'nl ura, tomou a ·iwda follw . a d -
[t~z.l d'~-.que! '3- cidt.H.htcts, "sbulhaclos dr seu, di-
I'l?~h'Js? En h "ll-"'-t: tlc ür!ignaç-iíc.. . qtwmlo o::; Yin 
j_WÕY<Hlo::: de aspirm· ú um~1 cad ira na r.:-prcsen-
it:;:e~:io nncion~ll , 

_ _.as o t~ilemmn : Lu principio das Ülh'( m-
P•'-':]liiidades dtitor-:lcs Pre ou nüo fPl\' a c "~nsti
~l!lnv.,:-,~o. i ft~ ·t" .:-1 não t' m111 neee~sitladc ÜH. 'di-
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n :rvol ela onlom :-:;ocial, O Pai;; o.-;tú na obrigação 
do se r nhorentc , pedindo o l'O onlloci;nonto dos 
<liroi to~ cll>S ll1 rlllcl <-1tarios <lo povlÍ e a 1·cvogaç;:ío 
elo~ Al't::l. 30 o :·1l ch lei cleiton1l. 

Se 11 ~~w fére , ::;e o;:; mini::;tros, clirechNs ele 
::; ccrcLari~s, governadore:-:; ele E.st.ado::S, ~ljLI'l<:m~,e,.; 

• g·ciwr<l. ~::> do exercito e ;:n·mac.la, SL~ os· conm.lan-
~la:1t _•s ck distrietos núlitarcs, de p(llicia o mil ícia 
no .:; Estados, so as autoridaclh3 policiaes c os 
ofllc·iacs elos corpos ele policia e de u>ilic.i.<t, se: os 
m embro;:; do poder j udiciur io federal, se os ma-
gititl'<Hln~; estac1un.os ern exorr·i('io, se os fnnecjo-
n arios dcmi,.;s ivois , se tocla cs.:;a lf*i üu de Lrazi-
1 iro ·, tJo brdí:ikiros c.:umo ().-; rn ili tare.s de wrra 
e mar, n:1o podem sem abandono dos CRrgos ;:;r;is 
m eze:-:; sntcs da eleiç.iío, ser -.-otaclrjs 1'lara o;:; 
lt;gcn·es do :-:;emH.1or ou deputado oude e;:t:i a 
odio:·iclnc1c- do proj.edo Sololl :-:;p~undn o fliWl o 
official é reformado ou p Tele a :::ua pa.tent1·, só 
dcpqis de .eleito, isto é, ~ern correr como o. pa~·
sanns o nsco de akmdoné1r os scn: po;:;t ,~, ante:· 
de kr umn componsacfto :-:;e;.::ura do saérificjo ~ 

De inclu. tria, ou p;:n·a esiíeeular ernu o c-:;pi-
r ito de d1.1.·~e, ou por o;:;t(•ntar;ão de liberalismo 
demag:ng:ico , ma incolt crent~, tern se désY1r-
tuaüo .n llvnsamcnto patriotir·f, dos militare~ 
. nLrnC'fti·ndo o projectn SuJou ú;· ronura.:> da 
rctLori,·a oii do so:ülisma. 

O caso é sim ]jles ~ só tem um ponto d0 Yista 
vcnlctdeirn . Ou a disripli11a m1itar é incampatir:el 
com a~ funcçi cs pnlitif·.a:· nn nãr . 'e é incompa-
ti-.-e! como o.· facto;:; o clcmonstram c a dw:>. ·e 
ar mad:t o reconhece p~lo-;. -eu:· orgãO'" rna.i: 
compctr~ntr.~s, o projcf'to Solou é uma nece::r-



;-; id :1 d' t't'n l t' pnlpitant ', alta proYa de ei,·ismo, 
qtH t'tH'Ihll"i,.;a n~ uspira.çl!cs elo: verdadeiro:-; 
~u lli ,l.!,·n~ dn t''\.nt' i to ' da m arinha. 

' 'i'il' ;-;(' di~t· ttl t• <tljui u capacitladc ou inca-
pnl'id ·tdl' dn~ mi litm·c:; p ar <l as funcçüc~ elo 
· ~·~ \' 1\'ltn JH'lll s ull :-; san cxclu-·i, ameu tc os 
' \'ti lp 1tlns ti;\:,. ~lillic nltL1tlc:::. com qu' lutamo~, 
i~t~ St'l'h 1111\\1 snn 1it· '; o qnc c~tú em di: cnssfto 
1 n rumflltiibilufmk 011 iJU'OIIIJ)((fibilidaclc da di:Sciplina 
udlilm· •t 111 t cxct't'ici d<l;,; funcçõe · politi-

"\ lt'' lt' ft lT 'nn a ptüemi a está de~
hw·•~l \, :\'n~m·m nimh t'lllltt':.;ron n capacidade do 
mn~··i~t ··u n p·u--1 t ~ )\- ·rnt : 'ntretanto a lei 
~ t"~)« •·~ -n wrompntinl. ~ 'm que pnr Í<:~o a 
'm•~ 'H~·• m a nHl~ i.o: ratUI"l leY·nua:::-sc e, car-

~ I ~ 
~-·~'n::=;. 

~\~\ ~·nntimrin. '\ tn<l~:~is num·a ·1pplaudiu a 
• '~, t~~ ',_ l''lnlt' t' m·u 'm. ·1 r :3peir·1l ilidad<' de 
-:,:.ttil.~~ ' ;;L :::.. '· ·i wnmp· ti ·e 1; o t~ t~r O"' -eu--. 
~tin.~"un~\.,.. IC~mn~uueional..':::- ronp. rtd \ c )Jllt pen-a 
:~~~á:.,~ l!m ~~ ~~õ~~(,·w dt• n h,·~,n: t'" incompa-i ·e queut 
~ll~Dil'lt -:-::rc•-n·, n:::..U li t'. ~llh'l \'Ol I ari·unenfe -~ pt·i··a 
«E' 110 tnn:;~ ~·~·~·U,.b -=-~'mnm d-.· di 'X"Bh. ' t:'lll b •nefl i da 
cc~Jr'l{!•t'nnn. ;::..,())ICÕ~nB • 

• ~~OJlf'c<.n.., -::-.n ~-a ~ i-:-::eiplirm e ~b poliaie 1 ~~""' p em 
.]ullnn.tl<;lllt .- t'nl!ll ft)Jit w·u~~. ;:. · ~o Bm '~nu<ln o ·1om "lil.u· o 
rrJ c1t ti ~b f(·ro,;;!Jit'l('~~)) m~t nh" m~ ncri<ll si ·it. ipi 
rdl;;u .,:..qulb.J(tbll: lliirJil~lll('5itct'll ftll.'.!!.!!4ll. B nll.mti;; ~~(~ ' "'11.' • m: • e e<ii:Sill 
:--··lil!l!., 1(1) jjlHPll~]lt~IC'Üilb . ._ llij\ rUU :::O '("Di<'O. UO]llD. ;;~Uil"'DÜ-'.U!O Fio 
· t"JJ;.,:rtJJltllllu.co : ci\ IC"i(l)llftllctl· :· U~t_il.•ft;;'.l -;;b~~e iinll(('únnpa~i ~~ o 

ll<iU.w.rt:;lJrcllcMr;, ti.l.J lJJJbQfilin : fur-.ii;;ltll nn o ~nnm'•o·;;Jtriicc". 
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fundos go lpes com a Ü1t1~n·enção dos militares na 
política, mas conclue quo seria offen:;i1 (L uma lei 
qualquer re~'lÜanclo a materia, e quo se deYc 
deixar ú nossa clistincta ofTicialidacle elo terra o 
mar o critel'io da abstenção pohtica . E' boa. Ma. · 
ent~io porc1ue n~o ·leva a doutrina ú:-; ulLil nas 
conclusões~ 

Si pocle-:-;o obter a abste 11ção por meio do sim-
pio:-- exlwr L1 ç õe:-; elo camarada a calltarada, como 
tambem pensa o illustro capit;to dq m ar e guerra 
Thco tollio de Carvalho, .- i, na opinião do bravo 
marinheiro, a prohibi ç2w por lei é 1J1n esbltl!to, wn 
cri!He, o ~ Arts. 30 e 31 da lei eleitoral cleYcrn 
igualmente ser r eYogaclos para o · magistrado-,, 
ministro o fnnccionari os, ao.· quae ·, por for~a 
da mesma logica, ficaria a liberdade ela abs-
tenç.ão, quando ele commum accôrclo s" couYen-
ce ·~·em do mal quo fazem ao paiz com a sua 
inteevenção nas contendas política:·. E ··i alguns 
rocalcilrarcm? Cabo na c.abeca de al.Q:uem a 
theoria elo consenso unanime da. cla:-:;··es? Oh . 
Neste argumento cstampa-;:;P f'Jll rheio a firrura 
elo 1nilitari:-:;mo . Prega-se platoJticmne~lte a ah::;-
t enção c a ineompa.tibili~ade ma~ quandn 
alguem cogita du alcançar realmente a consa pelo 
unico pmccs:--o rc~ular ew uma sociedade orga-
ni;:;ada quo 6 a lei, cahew-lhe em eima e 
propõem p_roces. os ex.ccpcionac:-- impossiTeís. 

Comedia ri sível comedia? ... 
O Foi:: espera a solução practiea da quc_tão 

na proxirna eampanha eleitoral. Deu~ o ow;a 
ma:S creio que S8 enp·ana redondamente . 

Rejeitado o projer:to. ·olon yenmos a chus-
ma de candidaturas militare~ (1ue hão de Yíngar 
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nos Estados, patrocinadas o(fiGialmente pelos go-
vernadores militaras, com profundo desgosto 
dos· seus camàraclas e -de quantos commun-
gam as ieléas do Sr. Dr. Carlos ele Sampaio. 

O ' futuro ha ele ·demonstrar que a verdade 
e ·tá com o Club Naval e os de-fensores elo projecto 
Solon. · 

.. 
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Philosophia do Direito 

I 

A coacçfio por par to do Estado é um prerlicad8 accidcntal 
elo ci.i rei to. 

li 

O clireito não legitima o dnello. 

Ill 

E' inadmissível o divorcio. 

Direito Publico e Consti,tuciona:l 

1 

:\a oq~ani ·· a(,'ão fed erati ra de E:tado..·. a soberania n.w;:ídl!!' 
exclus iramente no Es ta<lo :Federal. 

n 
E-;tado tem por fim manrer n direitQ e facili ar o de~ 

. em-ohímento cultural da sociedade. 
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li I 

E' con veniente a dualidade de camaras. 

IV 

Em prinClplO, a revisão constituciona·l, em 11111 pait. clemo-
cratico, não devo ser limitada sinão pelo recu nh ecim onto ne-
cessario dos «clireitos elo homem ». 

v 
Tud~t\'Üt , e m vi rtude do systema ri o re vü:ão adoptado pela 

nossa lei constitucional, é jnstificavel n restric<,;ãn conbcla no 
art. 90 § 4. 

VI 

.A liberdade profissional garantid a pelo art. 72 § 24 da 
constituição, não é incompati vel com a exigencia ele prova de 
capacidade. 

Dir·eito Internacional e Diplomacia 

I 

Só om casos excepcionaes pode-:>e leg-itimar a interven ção. 

II 

A jnrisdicção criminal ele um Estado não se extende a 
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Llm e·xorcito extrangeiro qn c, com o cloYido consentimento, so 
ache occupando parto elo se u ter ri to rio. 

III 

A simples rlcscoborta de um tcnitorio, embora seja nello 
collocaclo nm embl ema <]_nalquer, não ó titulo suffic iente para 
legitimar a acqui::;ição por parte do um Estado. 

rv 
Om agente dipl omati co não tem direito de asy lar mal-

feitores. 

v 
A immunidado da j1trisdicção dos t ribunaes locaes não ó 

absoluta. 

VI 

Um E stado pode~e recw;ar a receber agentes cliplomaticos. 

Historia do Direito e principalmente do Direito Nacional 

I 

No rlireito germanico as leis eram essencialmente possoaes, 
ao passo que no direito feudal predominava o caracter terri-
torial. 



II 

A invasão sarracena não proclnzio moclifica~~ão no direito 
da península iberica. 

nr 
As leis patrias têm sempre assegurado a rep~wação elos 

rlamnos cansados por viOlação das leis CI"iminaos .o civis. 

S. Paulo, 25 de Agosto de 1897. 

Reynaldo Porchat. 



"' DISSERTAÇAO 

POSIÇÃO JURIDICA DOS ~STADOS f~D~RADOS 
PERANTE O 

ESTADO FEDERAL 

A necessidade de precisar c0rtas idóas, sobre as quaes 
vemos reinar a mais larnontavol confusão, a respeito ela natu-
reza do Estado federal, suggerio-nos a escolha deste assumpto. 
pa:ra dissertação. 

Com ofl'eito, ostabeloci.do, não ha muito. o novo regimen 
peJo qual se modelou a organisação politica brasileira, nota-se, 
em geral, entre políticos, o me~:;mo entre muitos juristas, com-
pleta carencia de conhecimentos sobro algumas noções qne, pelo 
sou car~cter de novidade, ainda não têm constituído objecto do 
~ledicaclo estudo por parte dos competentes. 

Dabj, uma timidez manifesta, e um vacillar cons~ante na 
enunciação de conceitos attinoutes ás clifficulclades que se le-
vantam no campo do direito federal. -l-

Eis porque, pare·cenrlo-nos opportuno qualquer traba!h~, por 



~ 

~~~:?-· 
{!? 4 ..... ~ .... 

+em 

seja, sob re este ramo ela:; matarias compo-
cnrso juriclico, resolvemos traça'r algumas linh as com 
determinar a posição exacta dos Estados fedcmclos 
elo Estado fed eral. 

.AI primeira que tão que surge neste estudo, o qno con-
stitue, pode-se dizer, a base de toda a theoria sob ro o Estarlo 
federal 6 a de saber-se onde assenta a soberania, isto 6. si ell a 
existe ó nos Estados particulares que o compõe, si dnpla, ou 
dual, como dizem outros, encontra-se não só nesses Estados 
como mbem na União federa l, OLL si reside exclusivamente 
nesta c mo entidade compl exa formando um verdade iro Estado. 

O mteresse com que se tem discutido este ponto , 6 justi-
ficado 1 ão só pela sua importancia prática, porq uo ó ela deter-
minaçãt precisa da soberania que decorrem os direitos e de-
veres c1ps Estados e da União, como ain da porqu e, de lados 
opposto\, hão disputado com ardor pensadores da estatura de 

r J effersob, Oalhoun. Tocqueville e Zorn. E -foi mesmo em vir-
@ .u.~ ....... - tude d~s sentim entos produzidos pela propaganda oxaggoracla 
-:..~ do .o.. · do fnnd

1
aclor da States Rights School, em prol da soberania elos 

<!a-f-,~ , ..... Estados particulares, que rebentou na America do No rte a ce-
~~«- ,.,._.,.r- leb~e gtterra de secessão 1 a mais sanguinolenta, c a mai s mi-

ã.. ~f- .s- · nosa elos tempos mod ernos, na phrase de Sumoer 1\Iaine. (1) 

~h u<>- ~ceu-. Da:> tres theorias expostas e sustentadas por ossos nrninen-
Ai,. a...J.,.c,..o~-.. ,., · · · • · tes escr ptores, a pnmeHa affirmando qne a soberama, por se r 
fi, Çtg.~ ; ect ... necessariamente indivisível, só existe nos Estados federados, e 
~o'eo.c.fo.-. rJG:t?q.. ele mod algum no Es~ado federal, a segunda estabelecendo qne 
~ .... "' ~':!t"~ · é nec'lssaria a parWba ela soberania, e que, portanto, não só 
-...: .,. . /~e~- ' 
16~ 1ft r a p.J.·4.ta.. 
~ 'J""'~ I?LttZ.' _ (') Sumner 

/ pag. 351. 
.Maine - Ess. swr le Ooutrwern. Popttl. (Trad. ú·anc.) 

f.·~--·• r ...... cb- ~ 
7 ~ 

~dk~ /·~fi~.-:-

~.(~ l). uJ~ 

~-
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e&te é soberano, cnruo tambem o é cada um dos gstaclos mem-
bros, e a terceira asseverando que só a União federal possue 
a soberania que é, por J·ua natmeza in di visível, impartilbavel, 
parece-nos que só esta ultima se alicercoia em solidos funda- ·f ~.D. l·...,~-ú,..., 

a..•c o.-.. d.e · 
mentos jurídicos, sendo que, por isso, vai conquistando os es-
píritos c11ltos, sinão na .America, pelo menos na. Europa, e par-
ticularmente na Allemanha. 

Entre nós, ai nela se torna perigoso, ás vezes, enunciar uma 
verdade destas, perante alguns políticos que, imbui dos . das elo-
quentes lições de Tocqueville, se aprazem em terçar pela fa-
mosa «soberania dos Estados». 

Para demonstrar a proceclencia da ultima tbeoria referida, 
evidenciando, ao mesmo tempo, a jnteira falsidade das duas 
primeiras, em face dos principias do direito, bem como perante 
as constituições fecleraes mai s importantes, mister se faz, antes 
de tudo, que demos aq ni uma noção jurídica exacta do que 
seja soberania. 

Deixando de parto as velhas indagações sobre as fontes 
ela soberania, conforme as procuravam os sectarios elas quatro 
escolas . principaes que se disputavam a verdade, a escola theo-
cratica~ a legitimista, a liberal e a radical, trataremos apenas 
ele indicar precisamente a sua natureza, tal como ó estabelecida 
pelo direito. 

Para Bodin, foi a soberania considerada como o sttmmwn 
imperiwm, a sttp?"erna potestas, isto é, o poder supremo e per-
petuo da Repubjjca. 

Mas essa definicão, envolvendo uma idéa por demais abso-
1 
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luta, nãe se compadece com os princípios da sciencia, por isso 

1 
que, como diz Bluntschli , (2) «o Estado representativo moderno 
não conhece semelhante poder, e a indepencl encia absoluta não 

, é deste mundo. O proprio Estado, em seu conjuncto, não 6 
omnipotente: os direitos dos outros Estados o restringem no 
exterior, os de seus membros e elos indivíduos no inter ior». 

Para acceit.:tr-se como verdadeira a noção do Bodin, seria 
' reciso limitar-se aquelle suprêmo 11odeT, porque: si, de facto: 

f 

Estado, como a mais perfeita org-anisação politica de um povo, 
ossue sobre seu tenitorio um poder superior, não sendo pos-
ivel existir acima dell8 qualquer outro pod er bnm aoo, todavia, 

pão lh e é dado agir ele modo arbitraria, creando direitos e cl e-
h res, segundo ás exigeocias de sna vontade~ não : na organi-
, ação elos poderes publicos, como no estabelecimento elas leis 

di spensaveis á garantia dos cidadãos, elle precisa attend er ás 
Jlecessidacles geraes, cuj a satisfacção se impõe como condição 
i·uprescindivel á coexistencia dos indi víduos o ao rlcsonvol\'i -
1 ento ela sociedade, tem de obedecer ás circurostancias procln-
~iclas pelos effeitos das leis biologicas e sociaes, em um a pa-
l vra, deve exercer a sua actividade dentro dos l i ~11itos intrans-
poníveis traçados pelos princípios do direito. 

Assim entendid a, a soberania pode ser considerada co mo 
o mm s elevado poder do Estado, como a fonte elo q uc clocon em 
t1 dos os seus direitos sobre os indivíduos e as coll ectivirl ades 
i1,lferioros que se acham no mesmo territorio. 

'l Do mesmo modo que a capacidade jnriclica do individu o 

11 (') Bluntschli - Th. de L' État. (Trad . fran c.) 2.a ed. pag. '135. 
Lastania - Politiq_IIC Posil•h;c. (Trad. fran c.) pag. 285 : «A so berania 

ll''Cional, sendo um direito, não pode em principio, desv iar-se da justiça on 
d~ condições que consLiwem a vida, o progresso e os elementos ela sociedade. » 
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comprehende todos os se 11 s direitos, assim a soberania, affir-
mação da capacidade jurídica el o Estado, comprebencle todos os 
direitos publicos, ou, syntheticamente, ell a é 0 proprio direito 
do Estado na sua mais elevada expressão . (3) 

O clistin cto escriptor mod erno Le Fur, em sua excellente 
obra ultimamente publicada, (4) dir., de maneira explicativa o 
clara, qu e «a soberania é a qualid ade em vü-tude ela qual a 
forma de organi sação humana a mai s elevada, o Estado, possue 
ubsolutamente a inclepend encia em frente de qualquer outro 
poder human o, e, relati vamonte, em torla a extensão el e um 
tenitorio determinado, o direito el e mamlar sobre toda pessôa 
phisica ou moral que se ache neste territorio, donde resulta, 
para ell e, o direito el e fixar livremente sua propria competencia 
em relação u essas pessôas, dentro dos limites elo principio su-
perior el o direito». 

E', pois, na determinação livre de sua competencia, que 
se encontra o criterio pelo qual se pod e ver a manifestação el a 
soberania sobre um terr.itorio dado. O Estado que definitiva-
mente não tiver a «Competencia da competencia», rKompetenx 
Kompeten:r.) segundo a breve expressão dos auctores allemães, 
não pode possuir a soberania, ou, mais correctamente, perde o 
caracterí stico essencial de um verdadeiro Estado. (5) 

Firmada assim essa noção, de modo a podermos bem on-
tondol-a, sem arriscados exaggeros, co mprohen rl e-se que , por 

(") Orlando. - P.rinc. di Dú·. Costit~~'?'.,Ío?u~le. 

('') Le Fur ~ Étc~t Fédéml et Conf. d' Étc~t. 
(") Os membros componentes de um Estado federal , que recebem o 

nome rle Estados, na maioria das constituições, não mcreceOJ esse nome pe-
rante a scicncia jmirlica. Falta-lhes o r equisit.o essencial do Estado: a so-
berania. ~ ,()_. / ' · /7. _. ,. ""' A . , -. v,- (/~ "'<-"M. ~ ./7~.,.. ~~-;'.f....,..,.,. ...... _- (.'. "-<«-4 .... 

~ ra.l- ,- e!~~~ e-o.~~,~,....._, eu. e-'"~-.. ................... _.,... . I'L,;t...d-.;.:,-;;;;:;, __ 
' , t 

/c;dD t~~o.~-r;e> a d ...... <Dft..''~ :~r ~~cJ .. UJ..<''>~ I ~,.t';;<!"eu.t$ p/' f 
-tc.odt-1""~ · .. ' ~ a..-.., ~~c....., M-:l,ç......__ . 



1sso mesmo que 8 indispensavel ao Estado soberano, uma coni-
pleta inclependencia de qualquer antro poder humano, segue-se 
que é manifesta a indivisibilidade dn soberani a, pois, em um 
só territorio, que é um dos elementos constitutivos do Estado, 
é ' de todo impossível a coexistencia de dois poderes soberanos. 

Com effeito, fragmentada a soberania pelos diversos indi-
viduas ou conectividades inferiores do Estado, a consequencia 
fôra que cada uma dessas entidades possuiria apenas uma parte 
della, e, então, nenhuma constituiria de per si um poder so-
berano ; mas, neste caso, a falta de uma auctoridade suprêma, 
ga.rantidôra das relações juridicas entre esses diversos membros, 
produziria a desordem na sociedade, e, em virtude da únpossi-
bilidade de qualquer forma , de governo, o anarchismo surgiria 
como um acontecimento fatal. 

Demais, a partilha da soberania ó incorrei liavel com a 
unidade necesBaria á personalidade jurídica elo Estado. l-

O fraccionamento claquella, arrastaria, ipso facto, a des-
truição deste. 

- Imperium, nisi ~mum sit, esse múlwn potest, já 
dizia Cicero. ( 6) 

«A unidade é condição necessaria de todo bom organismo, 
escreve Bluntscbli. A divisão da soberania paralysa e dissol-
ve: ella é incompatível com a saude elo Estado. » (7) 

Convém notar, porém, que, si a in di visibilidade é requisito 
essencial á soberania, comtuclo, não é contrario á sua natureza 
que ella vossa soffrer algumas restricções especiaes. Assim como 
os individuas podem, por meio ele certos contmctos, estabelecer 

l"J Cicero.- De Rep. L. 1 C. S. -
( 7) Bluntschli. - Op. eit. pag. 43(j, 

._ 'r J- f;.__~< .-,.L#:;:-;;:_ j~ V..C...:.d.,ch.. .d.tc ~ .._,J.:d,_ tJI,_ ~ ~ J$A a • 

~~~~ t.' ~ o ...._ . ?-/3~UL-- aC. btJ "~ f.ku- 1 -. ~ -.A~~~ 
~t.õ<' ......., ~ C'Lc d..~ ~r z.-~~ ~de-&. 

~.() .- 0 ~~ .... ~,.(AL .._ ;L.fVt. t:<~ ~UCJ Cl~• A -r u('á...~ -

,~-· b+d.. • 0 ,.(h , ~, ~~ ~~·,(., ~ bfAOL ,;.-~ 



limites, fazer restricções ao exercício de seus direitos, sem por 
isso perderem a sua capacidade jurídica, uma vez que taes 
contractos presupponham a livre manifestação ela vontade, po:r 
parte daquelle que Sé obriga, do mesmo modo o Estado, que 
é por sua vez uma personalidade j m·iclica, pode traçar certos 
limites: certas restricções á sua soberania , sem que por isso 
perca essa qualidade, que é a fonte de onde dimanam todos 
os seus düeitos, uma ver. que taes limitações sejam determi-
nadas exclusivamente pela sua propria vontade. 

Nas relações internacionaes, sempre multiplicadas pelos 
progressos da civilisaçâo, pullulam abundantes exemplos disso, 
quer encaremos as varias convenções em materia de commu-
nicações postaes, telegrapbicas, etc., quer consideremos os dif-
ferentes tratados de paz e de protectomclo que muitas Tezes 
são feitos com intuito de evitar graves perigos. _1f._,_;, ~ 

Mesmo nas relações internas, attenclenclo a melhores vau-tl<-,,c. 
tagens em sua organisação política, muitos Estados têm cer- r 
ceado, até certo ponto, a sua soberania, garantindo: pela propria 
lei fundamental, alguns direitos ás collectiviclades publicas in-
feriores . 

Todas essas delimitações, porém, que parecem quebrar a 
unidade da soberania, em nada alteram a sua snbstancia, por- :::... /lA-< CL-t ~ 

ll . . t h- l ~ <A. (2...<-o que, quaesquer que e as seJam, mteroas ou ex ernas, ao c e 
sempre .ter por base a vontade suprema· do Estado. Este tem..e' ~~ 
o dever de obedecei-as, desde que ellas sejam voluntariamente~~~..,._;;; 

L "V1.,._,..1") "b 
ostatuid as, pois, as regras jurídicas tambem se applicam ás re- ~ ~~-
!ações do Estado com as outras personalidades, e determinam .{Z!u,_~ 
sempre o c~1mpri.mento das obrigações assumidas. Mas é claro 
que, antes de estabelecido o vinculo obrigacional, elle tem a 
plena liberdade de acceital-.o ou recusal-o. 



Postos estes princípi os, o conhecida a natureza juridica ela 
•
1 oberania tanto quanto baste para podermos nos guiar com 
, gmança no estud o do assnmpto acima inrli caclo , passamos 
agóra a resolver cléfiniti vmncn te a questão. - . 

Si é exacto que na confederação ele Estados, (Staatenbwul}, 
estes conservam a sua intei ra soberania, a qnal, por isso mes-
Jho, não existe no poder central por elles organisado, como na 
Allemanba de 1815 a 1866, na Snissa em differentes épocas 
,tó 1848, e nos Estados Unidos ' de 1778 a 1787, dá-se jnsta-
1 ente o contrario a respeüo do Estado federal, (Bnnrlesstacd), 

nele só este tÉm do o poder soberano, ficam os Estados mem-
bros privados completamente delle. 
I As icléas erroneas qne germinaram e \'Ícejam entro nós, 

spbre a necessid ade de uma soberania dividida, ou melhor clu-
plice, em toda organisação federal de Estados, são devidas quasi 

-a~,._~; que exclusivamente, á influencia poderosa de dois estimados 
4 ~ ~- uctores, cujas obras são constantemente consultadas pelos lei-
e.,~ h P..~i res brasileiros. São elles: A. de Tocq nevillc em sua «Dg LA 
~ , ,_ N 4.D ....... .,. w .. _ 

,_j;. J,.:..? , lo 6"""-
JmOCRA'l'IE EK Ar..rf.:mQm: •, e J. Dubs em . cu «Dnor·r PuBLTU n~e 

r A Co:xFÉDÉRA'l'IOX SnssE». ~ o..ÁJ,.-;;;;.._ 
"- . Nos E_ stados Unidos, onde v_ amos aprender as mais sub-·r"r (.'t10 ~~q. 
""-+"R-..t::.·LO- "k si anciosas lições el A direito federal, onde o eminente CJu;e(' J~tS-
<!_ • tice Marshall foi um elos mais estrenuos defensores dof' direitos 
~ "'-<-<-""-" ""n 

c a União contra a propaganda infatigavel ele J efferson, ainda 
J a cscriptores que, ele certo modo , confundem as noções sobre 
esta materia ; deve-se, poróm, nota r que algum;, dentre os que 

ais scientificamente cultivam o direito, como o ahalisado Tbo-



h1as Oooley, (8) já não fazem côro com os apregoadores da 
pretensa soberania dos Estados. 

Na Allemanba, onde os estudos jurídicos se aprofundam 
sempre de maneira notavel, não purleram tueclrar as iclóas ele 
Seydel, que, como Oalhoun na Americn, sustentava a soberania 
elos Estados federados, desconhecendo a elo Estado federal, e 
Jogo a theoria verdadeira foi se extendenclo pela maioria elos 
juristas, cujas opiniões vão sendo já bem acolhidas em França. 

Na Republica Argentina, Estrada, em suas li ções professa-
das na Universidade de Buenos Ayres, reconhece que a Oon-
stüuição attrib uio ás províncias o seu verdadeiro caracter: «ellas 
são centros organicos estabelecidos para administração e go-
verno geral da Republica; são provín cias, não são Estados; são 
subdivisões el e um Estado e não en tidad es soberanas, nem, p\lr 
conseguinte, partes contractantes el e uma alliança dissoluvel. (9) 

No Brasil, onde poucos annos conta de vida a forma re-
publicaua federativa, pela qual as antigas provü1cias, fascinadas 
com a somrna ele liberdades que lhes foi concedida, se julga-
ram com poderes soberanos sobre os seus respectivos territorios, 
é mistl?r que, pelo menos, os cultores da sciencia jurídica não 
clescancem sobre as noções falsas que se vão accumulanclo, e 
consagrem alguma attenção á natureza deste assumpto que tanto 
nos interessa. 

O emerito Ruy Barbosa, o jurisconsulto que mais tem es-
cripto, entre nós, sobre questões de direito federal, não se tem 
deixado embabir pelo poder elos Estados. 

E, em um de seus luminosos artigos, di z positivamente 

(8) Th. Cooley. - General Pri-lwiples o( Constü. Lcuo 2." ed. pa.g. lü. 
(') Estrada - Noções de Di·reito Fedeml. (Tr!1cl. de R. Octavio) pag. ü7. 
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qtte, sob a nossa organisação politica, «uma das faces sob as 
quaes se apresenta a perversão elo senso constitucional, é a 
aJ incinação das prov1ncias, evadidas á contralisação do hontem, 
substituindo o principio salu tar da autonomia fedorati vn, pela 
funesta illzosão da soberania elos Estados. (1°) 

A importancia pratica clesta materia é incontestavo l, e 
triste prova di sso nos offerece a historia dos Estados Unidos. 
Basta-nos dizer com Giacomo Grasso, referindo-se ao grand e 
Estado Americano: «ll sovmno e ~m solo ,· e il ,qiorno in mri 
ne f1.o ?"erocata in clubb1;o lco socrcmità, la ,qzoerra forse pú'r, 
sunguinosa che s·iasi mcâ combatuta, ne revenclicà z,~ volontà 
suprema. (1 1) 

Para demonstrar-se a verdad e da theoria por nós acceita, 
de qn e em qualquer Estad o federal, e co m especialidade no 
Brasil , sómente elle possue a soberania , e de modo algnm as 
co lloctivid ades publicas que u compõe, é suffici ento que verifi-
qu emos a frág"il posição dos sustentad ores da theoria contraria, 
quasi sem pre em desaccôrdo com as idéas por elles mesmos 
eounciad••s, e atteotemos um pouco para as principaes organi sa-
r;ões políticas federativas, ttws co mo so nos 11prosonta m nn Ame-
ri ca e na Europa. 

( 10) l~uy B~rbosn- Artigo I sobre Impostos lnteTc:;taducws publ. no 
.Jornal uo Cornmercio. 

- O presidente da Republica, dr. Prudente de Moraes, entre os prin-
eipi os <[ lle se c0mprometteu a observar no governo, estntuio em seu ma-
nifesto, o seguinte : «Execução fiel do regimen\. livre e democrn tico, aclopt;~do 

pch Con ~titniçilo ele .24 el e FeYereiro, firmando e mantendo eRcrupnlos:unente 
a autonomia elos E stados, harmonica com a sobeTanin cl:c U nião, e a inue-
pendencia e mutuo respeito dos poderes instituídos co ll1o orgams dessa so-
berania.» 

I ' \11 ) G. Grasso. - C'os tü~txione degl•i Sl. Uit•ü·i (1804) p. 25 . 
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A doutrina de Calhoun e J efi'erson, defensores ardentes cio" 
States Rights, affirm and o que só os Estados conser vam a so(;-
berania, a despeito de serem partes constitutivas da União fe-
deral , 6 tão flagrantemente antinomica aos princípi os c á rea-
lid ade visível dos factos, que se acha hoje co mpletamente r e-
pudiada por qua11i todos os aucto res. Baseando-se no púncipio 
de que a consti tui ção 6 um tratado, e não uma lei, estabelecem 
elles que os Estad os, achand o-se vinculados por meio ele um 
pacto, são e perman ecem soberanos; o govern o federa l, sendo 
um a et·eação rlestes, os seus orgams não podem pretender ne-
nlmma aucto rid ade sobro os Esta dos, pelo que, não têm di -
reito el e annul ar acto algum por qualquer dell es prati cado. 

E, em conseq uen cia de sua dott trina, dodu.zem que os 
Estados particu lares podem annul ar as leis fecleraes, quando as 
jnlgarem üppostas á constitui ção. e podem separar-se el a União, 
quand o assim o entend erem conveniente , isto é, têm o direi to 
de n ullifi cação e o de secessão - duas armas perigosíssim as 
contra a unidadE> ela orga uisavão poli tica do Estad o federal. A 
«Confederação el os Estados do Sul» co ncluida em Mo otgo mery, 
qu e perdurou ele 1861 a 1865, foi um exemplo terrível elos 
resultados funestos de tal til eoria. 

Por ontro lado, a doutrina. expof' ta por Tocquevill e, re-
pousa n o presupposto ele que o Estado federal fund a-se tambem 
em um tratado, reconhecen do, entretanto, que este, uma vez 
executado , se t ransform a em lfli , e que essD lei 6 a consti-
tuição federal. Os Estados, acceitando-a, perdem todo o direito 
de secessão, e a resp~ ito de tud o quanto ell es attribuem ao 
poder cent ral, as leis federaes são superiores ás suas proprias. 
Todav ia, a~cresce nta el le, em suas respecti vas espheras, exclni-
uos os determinados objectos de competeoci a federal , os Esta-

2 . 

... 
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dos permanecem soberanos, e, por consequencia, não dependem, 
de modo algum, elo poder centraJ. (1 2) 

Differentemeote ele Tocqueville, entende Dubs, referincln-se 
á constituição federal suissa, que ell a tem uma natureza mixta : 
é e111 parte um contracto, quando determina as relações entre 
as diversas soberanias na confederação, (13) e em parte uma 
lei, quando regula detalbadamente o organismo elo Estado fe-
derativo e os direitos e liberdades do povo; dahi conclue el le 
que «as associações organicas de Estados são caracterisaclas pelo 
facto de possui rem todas em si uma dnpla s~bemnia: soberania 
tlos l!;stados particulares e soberania ela Confederação. (1·1) 

Pelas noções já conhecidas sobre a soberania, faCJl mente 
se rleprehende qne nenhuma dessas theorias se harmonisa com 
os princípios elo direito publico. 

Das constituições federaos existentes, não ba uma só que, 
juridicamente, possa se r cons.icleracla um tratado, ou um pacto 
on tre Estados. Sob o ponto el e vista hi storico. é verdade qne 
alguns Estados, cleoejosos de viver em uma organisação politica 

I 

mais npropriada aos seus interesses. têm estabelecidu, por meio 
de um pacto, o proj ecto el e formação ele uma perso nalidade 
jurídica superior, onde se rea li se a fusão de todos elles em um 

('") A. de Tocqueville. - De lct Dcmom·atie cn .Llmm·iqzw - 17 ed. 
( " 1) A Suissa, a.pezar de ser um Estado federal, ainda conserva. o no-

me de Confederação Suissa. 
('") J . Dubs - L e Droit Public ele lct Oonféclémtion Suisse, 2.c part. 

(1879). 
- Aclams et Cunniugham reconhecem que os juri stas não acharão 

muito exacto o termo - dupla soberania, - visto não pod er haver «em nm 
E stado siuão um só poder snprêmo on soberano ». Pretendem, porém, justi-
fical-o, por ter sido o seu nso consagrado na Snisr;a. - [,a, Oonferléntt?:on 
Snissc (18DO) pa[~- 27 . 
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Estado federal. Ahi estão, para exemplo, os Estados U nid os 
da Ameri~a, e a Confederação da All emanha elo Norte, feita 
Imperio da Allemanha em 1870. Mas, em nenhum desses paize~~ 
as respectivas constituições têm o caracter jurídico de um tra-
tado. No momento em que nasce o Estarlo, que ó o objecto 
do paclo anteriorm ente concordado, este clesappareco para dar 
logar á constituição que, promulgada em nome elo Estado fe-
deral , surge como uma perfeita lei, a lei fundamental el a nova 
organisação política, á qual os Estados, não mais soberanos, 
elevem obediencia. Os laços contractnaes que anteriormente 
existiam, apagam-se, desfazem-se, por já haverem produzid o o 

seu e:ffeito, e, a todos os indivíduos e co ll ect.ividades que se 
acham no territori o do Estado, impõe-se a regra superior ele 
direito cuja manutenção, cuj a moclificaçfio ou abrog-ação não ele-
pend em mais, de. ele então, sinão ela vontade elo Estado federal. 
As relações deste para com os seus membros, não são ignaes 
áquellas que se originam de um tratado, mas são relações de 
dominação e de subordinação simplesmente reguladas pelo di-
reito publico interno. (15) 

E studando a natureza da constituição norte-ameri cana, a-
quella que, pelas circumstancias que rodearam o seu nascim ento, 
mais t em despertado a attenção elos qne a julgam um simples 
pacto, o sabio Story (16) reruta vigorosamente os argumentos 
todos apresentados nesse sentido, e com firmeza, su~tenta que, 
já pela analyse de seu texto, já pela sua form ação historica, 
já pelas relações existentes entre o poder federal e seus mem-
bros, não se a pode reputar como contendo aquelle caracter. 

(' 5) Le Fur - op. cit . 
C") Story - CO'!mnenta1·ies on t!w Const. ol the. United States -

5th ed. vol. 1 c. III. 
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Permitta-se-nos a transcripção elo seguinte trecho, qne é 
um a prov eitosa li ção sobre o assumpto: 

«Por nm pacto (a compact) », doütrina o notavel csc riptgç 
«não que remos dizer nrn acto de so lemne assentimentn dn po 1·o 
a uma forma rle governo, (sobre isso não existe cl11 r i da): porém 
sim , um contra cto imponilo obriga~~ões mutuas, o supponrlo a 
subsistencia permanente de partes: que têm clirr-> ito indep.en-

den te para crear, fiscalisar e julgar de suas ob ri gações. Si um 
pacto deve ser julgado neste ultimd sentido , rleve sel-o, ou 
porque contem em sua letra clausulas com esse fim, ou porqu .. e 
abi se acha naturalm ente envolvid o pe la n ature;~,a e objeoto de 
um systema de governo. 

Não se encontra na let ra da Constituição, clnnsula algnnHl 
suggerindo ser Glla um pacto,_ou pormittindo, de qualquer modo, 

que seja interpretada como tal. 
Pelo contra ri o, empb aticamente o preambulo apresenta-a 

como uma lei so lemne, e estabelecimento de um govern o. A 
sua linguagem é: «Nós, o povo dos Estados Unidos decretamos 
e estabelecemos esta Oon:>tituição para os Estados Unidos da 
Arnerica» . 

O povo clecn;,tct e estabelece, não contracta e estipula entre 
si. O povo dos Estados Unidos, não o po vo distincto de um 
Estado particular, com o povo dos outros Estados. O povo de-
creta e estabelece uma constituição, não uma confederação. A 
clistincção entre uma constituição e uma confederação é bem 
conhecida e comprebendida.. . A primeira é uma forma per-
manente de governo em que os poder~s, uma vez outorgadm;, 
são irrevogaveis e nãu podem ser retomados ou retirados á 
vontade. Quer formada pur um só povo, quer por diversas so-
ciedades ele povos em sua capacidad e pol ítica, uma constituição, 



embora nascidh de um accô rd n, nma ve7. r atifi cada, torna-se 
obrigatori a como uma lei ou decreto fundamental. As obvias 
cl educções qu e podem ser tiradas, e que com effeito o tem sid o, 
elo facto de consid erar-se a constitui ção como um pacto en tro 
os Estados, são qu e ell a age entre e ll es co mo simpl es tratado 
ou couvent,:iin. quo ... cada Ji;staclo tem di reito de julgar por si 
em relação á natureza, ex tenção e obrigação d.o instrumento, 
sem ser de modo algum limi tado pela interpretação do governo 
federal ou pela lei de um outro Estado. Essas do utrinas vão 
ao ponto de reduzir o govern o a uma mera confederação rl e 
Estados em quanto l!Jes agradar, e apresentam, desse modo, o 
ex traorclinari o espectacul o de um a nação que existe so men te ao 
a rbí t ri o de cada um a el e suas partes constitutivas ». 

A opul enta jurispruclencia americana tem se mpre enten-
did o por essa forma, e a Suprema Côrte assim o decidi o nft 
sentença com que julgo u o caso Cull och v. Ma ry lancl. «A Con-
venção que archi tecton a Co nstituição», di sse ella, «foi co m 
cffeito, eleita pelas legislaturas dos Estados. 

Porém o instrumento, quando sahio de suas mãos, era um 
simples projecto, sem obrigação ou pretensões a isso. Foi elle 
r elatado ao Congresso, então existente, dos Estados Unidos, com 
um pedid o para que fôsse stibmetticlo a uma con venção de ele-
legados escolhidos, em cada Estado, pelo respectivo povo, com 
a reco mm endação ele suas legis laturas para o assentimento e ra-
tificação. Ad aptad o esse modo de proceder, foi o instrumento> 
pela Con venção, pelo Congresso e pelas legislaturas estacluaes 
subrnettid o ao povo. E' dessas convenções que a Constituição 
tira tod a a sua anctoriclacl e, e, desde que foi acceita, perrna-
neceu corn o co mpleta obrigação e limitou a sober ania el os 

Estados ». 
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A constituição americana 8, portanto, como todas as outras 
que fôram o resultado de um accôrdo entre Estados anterior-
mente soberanos, cousa niuito differente de nm tratarlo ou de 
um pacto; é uma lei suprêma que estabelecendo a orga nisação 
política do Estado, extende o seu domínio por todo 0 territorio, 
e opera chrectam ente sobre o povo, quer considerado em seu 
conjuncto, quer em agrupamentos de Estados federados. Com 
maioria de razão, pode-se dizer isso mesmo a respeito da con-
stituição brasileira, bem como ela do MexiCD, qlle nasceram em 
virtude da transform ação de um Estado unitario em Estado fe-
deral. Sobre a natureza destas, parece-nos qu8 jamais pairou 
a menor duvida. .A.s províncias que vivi am dominadas sob o 
peso de aper tada centralisação, só. pnder am gosar das ]j herda-
des concedidas, quando formou-se o l~stado federal com o esta-
belecimento de sua constituição. Esta, na qualidade de lei su-
prêma, é que determina o molde no qual se cJe,'em calcar as 
constituições dos Estados particulares; e os orgams do poder 
federal, por ella mesma creados, são os fiscalisadores constantes 
d0s actos por aquelles praticados, a fim de forçai-os á obe-
diencia devida, no caso Je possível transgressão a qualquer elos 
preceitos geraes por ell a traçados. 

Mas, só essa idéa de :fiscalisação no exercício dos poder~s 
ele um governo, ensina Story, encerra virtualmente a negação 
ela supremacia desse governo a respeito eLe seus poderes, su-
premacia proclamada, entretanto, pela constituição federal. (17) 

Que importa que algumas constituições, como a d:t Suissa, 
artigo 3.0

, declarem, em sua linguagem, as mais das vezes de-
feituosa, que os Estados, ou Cantões são soberanos? 

(17) Story op. cü. 
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P ois não são ellas mesmas que, pelas limitações feitas aos 
poderes dos Estados, destróem, nihili fi cam a afamada soberania 
com que os presenteiam, apenas de nome, para satisfazer ou o 
seu amor pelas tradições, ou a sua vaidade política ? 

P or isso, Oooley, comprehendendo que o termo «sovereignty, 
~n i ts f~dl sense, imports the s~tpreme, absohtte, and uncm~

t?·ollable power by whirh any inclependent state is governecl, 
chega a confessar que, não obstante terem sido os Estados 
chamados soberanos na Declaração da lndependencia, nunca ti-
veram estrictamente esse caracter, porque, relativamente a al-
guns dos mais altos poderes da soberan ia , estiveram sempre 
sujeitos á censura de uma auctorirl ade commum, e jamais fôr am 
separadamente reconhecidos como membros da famíli a das na-
ções». (18) 

A «dupl a soberania» que Dubs pretend e enxergar na or-
ganisação denominada Estado federal, não se compadece nem 
mesmo com a noção que elle proprio nos ministra do que seja 
soberania. 

Di z elle qne a sua esseneia consiste no clú·eito ele l·ivre 
dete1·minação poli tica, el e maneira que, onde este faltar , não 
pode existir aq uella. (19) 

Mas, - perguntamos - onde está esse direito de li vre 
determinação nos Estados particulares? Quem será capaz de 
affirm ar, peran te os textos das constituições, que elles possuem 
tal direito? 

P ois não é exacto que elles não têm o direito de escolher 

( 18) Cooley - Genentl Prine. eit. pag. 16. 
(1°) Dubs - Op. eit. 2.e part. pag. 36. 
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a forma el e se L1 go \·et·no, a qual lh es ó imposta pelas respecti-
vas constituições Jederaes? (20) 

Pois não é certo que não podem elles, quasi todos, con-
cluir certas convenções, quer entre si, quer com potencias ex-
trangoi ras , sem que seja m ell as levadas ao conhecimento do 
poder federal, para approval-as ou rejeital-as. si accorcles on 
não co m os preceitos constitncionaes? (21) 

Pois não 6 verdade que, em geral , são elles abso lutam ente 
prohibiclos de fazer convenções de caracter político? (22) 

E, partí culan nente, na Suissa mesmo , os cantões não são 
obrigados a submetter á approvação elo pod er ferleral certas leis 
importantes, como sobre liberdade de imprensa:; não se sujei-
tam á vigilancia do centro sobre a administração da justiça, 
cxecu\~ão de leis mi litares, e até sobre manutenção de estradas 
e de ponte que intereRsam á Confederação? (23) 

Onde está, então, o direito de livro determinação políti ca 
invo ado por Dub ? 

Na monarclna franceza. havia certas províncias que po.d iam 
r ecn nr eu oncurso á auctoridade central qnand o es ta orde-
naln a arrecadação de nm imposto ... 

( ~") Y. C:'on st. bmsileira a1't. ti. 0 u. '?, do E stados U mdos a r l. I\ T scc. 
l V n . .! .• suin 1 urt . 6.0 b) argentina art. 5, m xicana art. 100. A Alie-
manha só, [az excepçii a e. t-,1. r gra .. 

(") \~. 'onst. hrasileir:1 art. 65 comb. 
uidos a.rL I s~c . .X. n. 3, Sltissn arts . 

art.. no. 
com art. ~ n. 16. dos Estndo 
n, argentina :H'l. 107, me.>.i cnna 

(2~) \ . onst. bmsilnirn nrk ()5 ~ 1.0, sui , nrt . 7.", nrgE>ntina. m·r. 1 ''. 
N o ~fexico, os Esttulos niln potlcn> concluir t1~1 tndos on a1Ji.mças entre -i ou 
eom exh~n1gt>iros snlyo o cn ~Cl do lign pam gnenn eouiJ-:.1 los barbaro' (v. 
>~rL LU). 

(~'' \ . nu L suis&! al·ts. 30, 3'7 5- , 110. 
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Na Hespanha, algumas províncias tinham o direito ele ar-
gani ar alfandegas especiaes ... 

As colonias inglezas de self government possuem amplos 
Podere sobre seus teryitorios, onde agem com grande liber-
dade a respeito ele seus negocias ... 

Entretanto, ningnem ainda . e lembrou de chamai-as so-
berana, . . . 

11"o regimen federal no rte-americano, quando um E:tado 
decreta uma lei contraria aos preceitos constitucionaes, o cida-
dão le ado no momento em que ella fôr posta em execuç&.o, 
tem o direito de recorrer ao 1 npremo Tribunal que pode de-
claral-a inválida. E' conhecicto nos E~tados nidos o processo 
intentado pelo chim Ho .Ah Kow. que conseguia da Córte a 
conde~mação de um carcereiro ao pagamento de perdas e dam-
nos, ó por lhe haver cor tado os cabellos na prisão. quando: 
entretanto, e e funccionario tinha agido em obedíencia á ordem 
emanada da auctoridade rle • '. f'ranci._co. no Estado da Cali-
fornia . (24) 

~o Bra iJ , o 1 'upremo Tribunal f eder-al, enrre as sua:· im-
portante~ attribuições1 tem o poder de jnii!ID' innocen e e man-
dar pôr em liberdade um cidadão qne tenha sido condemnauo 
como crimino""o pelo j lllJ e tadual. ('!'") 

~ão ; di!!3mo francamentJ: os Estados federados não :!Jão 
soberano : elle~ têm sempre acima de si cle~·ado~ :flobranceiro. 
o E: ado íederal fL"Cali-ando os . e-os ac: o;; pam que não u!m-
pas:-cm a linha de compe encia que lhE$ foi 3:3\$-f"niDailil. 

("'J Bryoo - American C'&mmr~mr.eallll 3 '-"il. •- 1 p. 331. 
f""J Y. ar.. . ·t da C;)rum. lffl<;l[::nL .Ih JhO.liDll IIJ<.."llllll)l\lll <fll ru1 nmo Tl!'Ú 

btmal mou d~e pod~";r n:lari•ameute :rJ.O jjmy do E..tiliOO de . P~ a;!l 

procesro que aqui líuba liK:ado til!~-
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A theoria de Proudhon sobre a natnreza elo Estado fe-
deral, não pode ser acceitavel; ell a vai de encontro ao direito 
publico, e cabe deante dos tex tos das constituições existentes. 

Definindo a federação, diz elle que é um contracto synal-
lagmatico e commutativo, para um ou muitos objectos deter-
minados, mas cuja condição essencial é que os contractantes 
se reservem sempre uma parte de soberania e de acção maior 
do que a que abandonam, ou, em outros termos, é uma con-
venção pela qual um ou muitos chefes de família , uma ou 
muitas comm unas, um ou muitos grupos de Estados se obriga m 
reciproca e egnalmenhl para um ou muitos objectos particula-
res, cujo encargo é attribuido especial e exclusivam ente aos 
delegados da federação. (2G) 

Mas, "eis ahi nma definição que não encerra os requisitos 
ela logica. O seu defeito fundame11l al, que a destroe comple-
tamente, é não estabelecer a differença especi fi ca elo objecto 
que pretende definir. Essa convenc,~ão, ou esse contracto feito 
entrA Estados, sem perderem a sua soberania, dando incum-
bencia a seus delegados relativam ente a certos « objectos par-
ticulares», é cousa que pode abranger variadíssimas especies 
de associações políticas. Das pala\Tas contidas na definição in-
dicada, não nos é dado concluir que se trata de di z.er o que 
seja um Estado federal. 

Das idéas expostas por Proudhon na citada obra, percebo-
se 'que elle confunde inteiramente um Estado federal com uma 
confederação de Estados. 

Assim é que não hesita em affirmar que uma confede-

('6) Proudhon - D~t P.rincipe l i'éd6mtij' (1868) - pag. 46 e 52. 



ração (21) (refere se ao Estado federal suisso) não é precisamente 
um Estado, mas um grupo de Estados soberanos e indepen-
dentes, que aqnillo que se chama auctoridade federal, não é 
um governo, mas uma agencia cread'l pelos Estados para a 
execução commum de certos serviços, etc. Dahi deduz elle 
qne a separação de uma minoria dos Estados é de pleno di-
reito, cl esrle que se trate de uma questão de soberania canto-
na!, deixada fóra do pacto federal. (2B) 

Vê-se pois. que esse auctor, reduzindo a quasi nada o po-
der federal, e tirando mesmo á federação o nome de Estado, 
torna-a fragil, facilmente quebrantavel em sua unidade, de modo 
a não poder mais ser consirlerada como o melhor regimen po-
lítico de um povo civilisado. Admittir as idéas de Proudhon, 
é negar a importancia, o valor, a propria vida do Estado 
federal. 

Tocqnev ille mesmo não se poude esquivar ao reconhecimento 
de que nada vatle a pretensa soberan ia dos Estadvs, e, forçado 
pela imposição dos factos que se realisam na America do 
Norte, escreveu: «Mas todos estes Estados que eu tenho en-
carado como independentes, são obrigados, entretanto, a obe-
decer, em certos casos, a uma auctoridade superior que é a da 
União. » (29) 

E' só · esse poder federal que pode praticar verdadeiros 
actos ele sobcran:a, aos quaes todos os cidadãos e Estados par-
ticulares devem obediencia, respeitando a lei constitucional 

( 27) • Con(édé1·ation» - Alguns escriptores francezes, e entre elles 
Proudhon, empregam muitas vezes indistinctamente os termos - fé<lémtion 
e eonf"écléTation. 

('8 ) Proudhon op. C'it. p. 49-50 not. 
1'9) Tocqne,·ille op. cit. pag. 193. 



« .Al di sopt·a di tutti indistintarnentP- i 'vari g1·2tppi d'in-
dividui costituenti lo Stato j'edemle » di:;: com razão Erl uard o 
Oimbali, «vi e 2m potm·e, vi e ·un .rJove:rno che li considem 
t2ttti come zm sol popolo, come un solo Stato, non soltanto 
nei mppm·ti internaxionali, cioe nei mppm·i1' cogli StaN, stnt-
nie?·i, ma anche nei lo1'0 mpporti interni, cioe nei mpport'i 
tm Stato e Stato delta Stato f'eclemle ». (30) 

E' dessa alta posição em que se acha collocarlo, que ell e 
exsrce livremente o direito de determinar a sua competencia, 
- o criterio segnro pelo qual se manifesta a soberania dentro 
de um territorio. Em Yi rtude dessa faculdade, o circulo de 
suas attribuições porle ser restringido ou ampliado, conforme a 
sua vontade, embora para esse fim lhe seja indi spensavel re-
formar a constituição. 

Ten1os ouvido dizer que a reforma constitucional é nm 
acto de natureza toda particular; que só se realisa quando o 
povo, ou o conj uncto dos Estados, resolve por meio de tll'n con-
gresso especial, modificar por accôrclo commum, as instituições 
que o regem, suspendendo, nes.'le momento, o governo existente ... 

Entretanto, basta um conhecimento superficial elas consti-
tuições fecleraes que existem, para perceber-se logo qne si as; 
revisões constitucionaes não se efl:'ectuam repetidamente, e re-
querem alguma lentidão no seu processo. em vista das diffi-
culdades de que se as rodeiam, para garantia de uma certa 
estabilidade que devem ter as leis fundamentaes, todavia, não 
nos parece que possam encerrar qualquer caracter de anormal 
excepcionalidade. Ao contrario, todas as constituições estabele-
cem o meio legal para se fazerem taes reformas, sem que se 

(' ' 0J Ed. Cillll~:di - {,o Statu ~;ero ll ~ln it Dú·itto intenutxiionalc pag. 188. 
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dê a menor perturbação na ordem juridica do Estado, e todas 
ellas attribuem esse direito á Un ião federal, ou, como nos Es-
tados Unidos e na Republica Argentina, a orgams especiae3 que 
agem em nome dessa mesma união. (31) 

O facto de os Estados particulares tomarem parte directa 
na revisão, qner pelo direito de iniciativa, quer pelo de appro-
vação elas emendas, em nada altera a s ttbs tancia da soberania 
do Estado federal. pois ~1lles, assim procedendo. o fazem fun-
dados unicamente nos arti gos ela constitui ção deste, e, por con-
sequencia, na vontad e elo proprio Estado federal. (32) 

Demais, esses direitos que lh es são assim garantidos, con-
stituem o meio clirecto pelo qnal, além ela sua representação 
no senado, ell es, como orgams ela fede ração, participam da pro-
pria substancia ·da soberania do Estarlo fed eral. E' esse um 
elos traços essenciaes, inherentes a essa forma el e Estados, e 
que principalmente a distinguem do Estado unitnrio. 

O Estado federal pode, por consequencia, pela maneira 
ex posta, determin a r li vremente a sua competencia, ao passo 
que um RÓ Estado particular não tem a faculdade n0m de ex:-
tenrl er a orbita de attübuições qu e lhe foi demarcada, nem el e 
evitar que o poder central dê maior amplitude á espbera de 
sons proprios di rei tos. (83) 

Além . di sso, em virtude do importantíssimo papel que el es-

('") V. Const. brasileira arL. rJO, dos E . U nidos ar t. 5, suissa arts. 11 9, 
1 ~0 e 121, a llcmã art. 78, mexicana art. 127, argentina 30. 

e2) Le Fnr op. eit. 
("3) A lgurnas constituições garantem certos direitos aos Estados, mesmo 

no caso de rm·isão; mas esses direitos ga rantidos se bn seam na propria lei 
federal, e representam, por isso, restricções feitas volun tariamente pelo Es-
tado federal :i ~ ua propria sobemnia. A possibilidade destús restricções j :i 
iicou acima explicada. 
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empenha o Supremo Tribunal, em certos Estados, no julgamento 
dos conflictos que entre elles se levantam, incumbe-lhe, por 
sua vez, determinar as competencias, resolvendo as duvidas 
que lhe são apresentadas. 

A respeito da Suprema Côrte, diz 'l'ocqueville, que ella foi 
invêstlda do direito de decidir todas as questões de competencia. 
E, então, receioso pela sorte da soberania dos Estados que ell e 
tanto defendêra, exclama contrito: «esse foi o golpe mais pe-
rigoso vibrarlo contra a soberania dos Estados. Ella se achou 
assim restringida, não somente pelas leis, mas ainda pela in-
terpreta<;ão das leis; por um limite conhecido, e por um outro 
desconhecido; por uma regra fixa, e por uma regra arbitraria. 

A constituição tinha, na verdade, posto limites precisos a 
soberania federal; mas cada vez que esta soberania se achar 
em concurrencia com a dos Estados, é sempre um tribunal 
federal que eleve pronunciar a decisão». (34) 

Mais uma ve:r., pois, manifesta-se, nitidamente a verdade 
que sustentamos, isto é, que a soberania só pertence ao Estado 
federal. 

Determinada a natureza das collectividades publicas com-
ponente:; do Estado federal, bem como a posição jurídica que 
occnpam em frente deste, comprehende-se agora, sem necessi-
dade de desfigurar as noções tecbnicas elo direito, como se faz 
a partüba das attribuições conferidas aos Estados federados, 
e como se harmonisam perfeitamente com os princípios jurídi-
cos aquellas limitações com que o Estado federal lhes cercêa 

("') A Tocqucville op. cit. p. 248. 
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os pocieres, e quê constituem para com 
dade essencial ao todo organico, cle \·eres ineluct< 
primento impõe-se pela força das necessidades. 

Fôra baldada tarefa procurar-se uma base in ~~ , 
a q na! deva assentar a di stribuição das competenCla:.~·lilliijjilfll!l' 
poder central e os elos Estados particulares. 

Differentes no espaço e no tempo as condições em que 
vivem os povos, graças ao se u dive rso gráo de cl esenvolvimeuto 
cultu ml, não encerram todos os ag rupamentos que se tornam 
org-a ms form adores el e Estados, capacid ade egual para regerem 
os negocias que mais el o perto lhes interessam. 

De mais, tendo em consideração as experiencias já feitas 
por aquelles Estados que de ha muito vivem sob o regimon 
federat ivo, é natnral qu e os outros, ao estabelecerem os deline-
amentos el e sua constrncção política, vão desde logo fazendo 
as modificações que se mostrarem vantajosas. P or isso é que, 
omqnauto nos E stados-Unidos. os Estados particulares gosam 
de importantes direitos, tão Yastos que têm por vezes produ-
zido serias difficuldad es aos poderes federaes, como por exempl o, 
no celebre incidente ítalo-ameri cano ela Nova Orléans, - na 
Snissa, a tendencia geral é para ampliação da colllpetencia fe-
dera l, o n o Brasil como no 1\tlexico, em virtude de sua origem 
unitaria, as attribni<;ões estaduaes são consideravelmente limi-
tadas. Relativamente ao poder de legislar so bre o direito ub-
stantivo, que no prim eiro desses paizes, foi deixado aos Esta-
dos, observa-se um movimento extensivo da competencia da 
Uniã.o nos outros que apparecêram depois, onde a. vantaaens 
incontestaveis da unificação ·do direito vão se imponr1o de modo 
nota\' el. Assim, na Ropublica Argentina, lá está o artigo 67 
n. 11 da constituição, na Allemanha o artigo 4. 0

, na m sa os 
3 
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artigos 64 e outros, no MAxico art. 72, no BrasH art. 34 n. 23. 
Si em uns, se caminha a largos passos para a unidade legis-
lativa, onde já se apontam monumentos como o cocligo civi l 
allemâo e o codigo fed eral sui sso das obrigações, em outros, 
como no Brasi l, se acha francam en te estabelecido o systema 
de um só direito nacional. 

Do modo vario pelo qual as constituições federaes, attfm-
dendo á circumstancias complexas dos respectivos paizes, a mo-
tivos de pura tradi ção hi storica, têm feito a di stribui ção el as 
competencias, Cllnclue-se que não 6 possirel indicar seguramente 
quaes as que devem pertencer exclusivamente ao Estado fede-
ral , e q uaes as que possa m ser concedidas aos Estados part i-
culares. Só o que n os é permi ttido fazer, para não nos enre-
darmos em difficuldad es w venci v eis, ó di ze r, em termos geraes, 
que, na discriminação das attJibuiç.ões, el eve-se attencler ao cri-
teria da necessaria integridade para a conservação, vida e in-
clepeoclencia do Estado, resenando á Uuião todos os poderes 
de interesse geral , que se mostrarem incli spensa,·eis para que 
ell a nã.o perca a sua soberania nas relações in tern as e externas . 

.A maioria elas constituições, na impossibilidade el e taxar 
ex plicitamente cada um elos direitos conferidos aos Estados, 
cl ecln i'U que, nlém dos pri ncipaes que se acham estatuíd o~. elles 
conservam todos aquelles que não tiverem sid o attribuiüos ao 
poder central , ou que não lhes tenlla s ido negado exp ressa mente. (~5) 

Em co mpensaçãn, para evitar os abusos que rl ahi po<leriam 
resul tar, e para cercar el e garantias o fnnccionam ento elos or-
gams fedemos, encerram ellas sempre uma clausula pela qual 

( 36 V. Coust. brazileira a r t. 65. § 2.0 dos Est. UniJus t·n•cnd:t X, suissa 
nrt. ;1. 0 , argentina arl. 104, tucxica na art. 117. 
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deixam á União o direito de rlecretar as leis necessaria,: ou 
co nveni entes ao oxe rcicio dos poderes que lhe competem. (36) 

E' esssa a clausula rJeoominacla pelos norte-americanos--
a cla~tsulct elasticct - a respeito de cuja intE'rpretaçào profun-
das questões se levantaram, dividindo-os em dois g rand es par-
tidos politicos. 

Assim, indicado, em largos traços, o systema que deve 
ser seguido para a di stribui c;ão elas competencias, em um 
r cg-imen federativo, julgamos não ser necessario fazer a ana-
lyse elas attribnições rese rvadas pelas diversas constitnições 
ao poder federal, taes como as de legis lar sobre moedas, pesos 
o medidas, naturali sação, etc., não só porque nm estudo desses 
nos levaria a alongar demasiad o este modesto trabalho, como 
ainda porq uo, afastando-nos ela rota delineada, deS \'iar-nos-ia 
elo objecti >o a que nos propuzemos. 

Ao lado dos direitos q ne lhes são concedidos. têm os Es-
tados certos deveres que lhes são impostos, cujos principaes, 
como uma conscquencia da falta de soberania, tambem consti-
tuem, segund o Le Fur, (3 7) differenças visíveis entre o Estado 
federal e a confederação de Estados. 

Taos deveres, que são os mais importautes pelos efl:eitos 
que delles decorrem, se referem ás limitações seguintes: a) os 
Estarlos não pod em, por sna propria anctoridade. annnlar uma 
lei federal, b) não !JOdem em caso algum separar- se da união 

( 36) V. Const. brasileira art. 34 n. 33 , dos Estados Unidos a.rt. 1. 0 

secc. 8 n. l8, argentina art. 67 n. 23, mexicana art. 72. A const. suissa, 
no art. 3. 0 dispondo spbre o fim da Confederação, concede a esta immen-
!iOS poderes. A respeito, d iz Dubs, que desse artigo se servem por >eze 
«pa1·a fa-;:,er wn JJOltCO ele cont1·abcmclo », 

(a') Le Fur op. cit. 
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c) não podem resolver os oonflictos havidos Clner entre si, quer 
com o Estado federal , d) não podem se oppôr ás decisões do 
poder federal que tem o direito dl;, si tanto fôr preci so, fm~ol
as executar por meio da força. 

- Com effeito, o direito de md/.ificação, - qno ó aqnell e 
pelo qnal nm Estado confederado julga em ultim a instancia. os 
conflictos de competencia levantad os com o pod er central, -
de, apparece inteiramente desde que se trate do um membro 
do E:stado feclond. :\'este caso, o geral principio regulador 6 
a prcdominancia da lei federal sob re a estadual. (H8) - Bun-
de recht bricht Landesrecht -- dizem os allemães em phrase 
conci a. Por is o, ompre qne nm tribunal do Estado particn-
lar pronunciar decisão contraria á validade on npplicação ele 
lei federal: 6 permittido recurso para a auctoridade centra l quo 
dirá a tlltima palavra sobre a questão. «Â escala 6 quadmpla », 
diz Ruy Barbosa, traduzindo elegantemente a lição do Bryce: 
,,a constituição forlera l, as leis federaes, as constituições de Es-
tados, a lei ' destes. A successão em que acabo de entlmeral-
as, exprinH'-lbc a jerarchia legal. 

nrlo antagnni mo entre a primeira e qualquer das ou-
trfls, cntr a seo·tmda e as clnas sub equente , ou entre a ter-

ira n quarta a anterioridade na 0 Taclaç1io indica a prece-
den ia na an toriclad -. Uma vez manifc ra a collisão. e á ipso 
f'acto r sol \·ida. À lei mais fraca cedo á uperioridade ela mai 

for "· 39) 

t ss) Y. 'oust. brasill'ira a rt. 5!) § 1. 0 dos Estndos nidos art. \ I n. :2 
alle1uu an. :?. 0, ~uissa art. 118 ' :.. rlas disp. tmns., ar aeut ina 31. mexicana 
1 :..ô. 

("'') Buy Bnrbo~a - Act. Iuconsliturionat•s. 
- Kcnt's - Ccnmumtarh•s (1,.9:.) yol. 1 png. 314. 
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A solução por essa forma é a unica possível; si assim 
não fôsse, ficaria offenclida a soberania ela. União, que seria 
posta na contingencia ele não poder executar as suas leis, uma 
vez q ne não se pnzesse do accorclo com a bôa vontade elos 
Estados. (~0) 

- Do mesmo modo, o direito el e secessão - que é aquelle 
pelo qual o Estado confederado pode separar-se ela Confedera-
ção, quando julgar atteotatorio ele sua soberania qualquer acto 
por ell a praticado - não co mpete a um membro do Estado 
federal que é obrigado em todo caso a guardar a posição em 
que o collocou a constituição federal. 

«No State has a right to decla1·e an act ol the l edeml 
go·venmwnt invalid. No State has a 1·i_ght to secede lTom 
the Union. The only m.dho1·ity competent to decide finally on 
the constihttionality ol an act ol Congress, oT ol the natio-
nal execntÚJe, is the redeml judicirwy. 

Foram estes os princípios que, segundo Bryce, (H) ficaram 
estabelecidos desde a. guerra civil de 1861 a 1865. 

Eram, pois, juridicamente verdadeiras as celebres palavras 
ele Lincoln, na mensag"lm ele 4 de Julho ele 1861: Os Estados 
têm o seu status na União, e não têm outro status legal». 

A . inclestructibilidacle ela União garantida constitucional-
mente, não pode ser atacada pela acção de um Estado, e, 
quando este. por acto violento, pretender fraccional-a, perde o 
caracter legal ele Estado, dá-se uma perfeita revolta, e ao con-
jnncto dos individuas rebeldes, o poder federal, nma vez ven-

( 10) P~trecc-nos, portauio, incorrecta a phrase de Boutmy quando diz que 
as constituições dos Estados são a base do edificio de qile a federal é unica-
mente a corôa. - Di?·. Gonstitucion'l.l (trad. de L. Mendonça) pag. 109. 

('11 ) Bryce -- The Anwrican Gommonwwlth 3.0 ed. v. 1 pag. 337. 
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ceclor, pode punir confcJrme á gravidade da ofTensa. A pena 
infligi da aos << Estados do Sul ela America», é um exemplo im-
perecível na hi storia, e com esse tremendo desastre político, 
tombou combalida, por nm golpe profundo, a exagg-eracla dou-
trina dos States Rights. 

Ainda para segnranc:;a ela estrnctura politica el o Estado, 
cumpre aos seus membros , dado o caso de um confl icto entre 
si, ou com o poder central, subrnetter-se á decisão proferida 
definitivamente por uma auctoridade federal. Todas as consti-
tuições o têm assim estatuído expressamente, attribuindo essa 
importantíssima funcção ao sup;emo tribunal fed eral, salvo, 
quanto a este ponto, a All emanba, onde tal compctcncia é dada 
ao Bwulesrat, quando as questões não versem so bre direito 
privado. Com esse grande pod er, encarregado de harmoni sa r, 
pela interpretação elo direito, as coll ectiYiclades interiores, obri-
gando-as a permanecer na esphera ~lemarcada de sua compe-
tencia, fica prohibido o uso da forc:;a entre os litigantes, pri -
vados, por consRquencia, do direito de guerra. Alg ttmas con-
stitPições, e eutre ell as a brnsileira, além elo systema indi cado 
para so lução elos pleitos interestad uaes, ainda contêm disposições 
especiaes impondo aos Estados a prohibit;ão do uso das~rmas. (42) 

«0 poder de decidir as causas entre dois Estados» di z 
Hamilton, (43) é essencial á paz da União. O horri vel qu adro 
das dissensões e das guerras civis que dilaceraram o imperio 
germanico, mostra qual foi o poder desta instituição para fazer 
cessar as desordens e dar a paz ao imperio. » 

A posição elevada de uma auctor idacle jndiciaria manten-

("
12

) V. Const. brasileira art. G6 o. 3, suissa art. 14, argentina art. 109. 
(""') O Fedemlista (trad. portugueza) 3. 0 vol. pag. 172. 
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do a paz entre os Estados, é nma elas mais extraord1narias 
invenções que tem havido em instituições governamentaes. 

Por esse meio, as ardentes questões que, entre mi lhares 
de indivíduos, inflammam as paixões po líticas, vão morrer cal-
mamente no recinto sereno de um tTibunal de justiça. Toc-
queville como que deslumbrado pelo_ valor e importancia da 
Suprema Côrte norte americana, escreveu esta significativa apre-
ciação : Quando o porteiro, adeantando-se para os degráus do 
Tribunal, pronuncia estas poucas palanas: - «Ü Estado ele 
New-York contra o de Ohio », - ente-se que não se está no 
recinto de uma côrte ordinaria !» (H) 

- Mas que importnncia teriam, para garantia ela ordem 
social e politica, essas grandes faculdades do poder federal, si-
não possuísse elle os meios necessnrios para fazel-as respeitar 
por todos os Estados? 

Eis porque a estes incumbe o dever de prestar obediencia 
ás decisões emanadas da União. Expresso em algL1mas con-
stituições, (45) o direito de recorrer á «execução federa l», (Bundes-
exekut~·on) ~ no caso de necessidade, é uma consequencia que 
fatalmente decorre da soberania. 

O Estado federal, na sua proeminencia, debruça-se sobre 
todos os membros que o compõe, bem como directamente sobre 
os individuas que se congregam en1 sen seio; e, ao lado da 
acção protectora da harmonia nacional, devem existir os meios 
coercitivos indispensaveis para que, no exercício das fnncções 

t4
.
1

) 'J'ocqueville - op. cit. 
- - Ainda, ha pouco, o nosso Supremo Tribunal federal rejeitava nma 

exccpção de incompetencia, tendo diant~ de si, como partes litigantes, o Es-
tado de Amazonas e o ele Matto Grosso. V. sentença de 23 ele Junho de 1892. 

( 45) V. Coust. brasileira art. (3 .0 § 4. 0, suissa art . 85 n. 7, allemã art. 19. 
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de suas auctoridades, não sejam estas embaraçadas por obsta-
cuJos de qua lqu er ordem, e possa tornar- se efficaz a supre-
macia elas leis nascidas sob o imperio ela constitui ção federal. 

Dabi, essa ramifi cação de r epresentantes do poder central 
que, extendendo-se pelas div ersas circumscripções particulares 
são encarregados de fazer effectivas as ordens federaes. 

Entre essas limitações, as mais importantes para conser-
var-se inalteravel a €lstrnctura do corpo politico, outras muitas 
existem, tendentes todas a garantir a estabilidade da ordem 
social, e a facilitar o desenvolvimento progressivo do Estado. 

Deixamos, porém de analysal-as, porque não o exige a 
natureza do estud o que aqu i viemos esboçan do. 

Com as. idóas expostas, que nos parecem ser as verda-
deiras, sob o ponto ele vista puram ente jurirlico em que nos 
collocamos, não se ded nza que sejamos infenso ao poder dos 
Estados. Ao cont.tario: queremol-os grandes e opulentos, e, 
por isso, é qu e desej amos vel- os em inquebrantavel harmonia, 
sob a força avigoranto da União. 

-. «Quando o povo americano », di sse Carlier, «qniz ser di-
gnamente representado no exterior e organisar fortemente no 
in terior interesses de uma ordem elevada, creou um poder novo, 
cujas prerogati v as sabiamente determinadas, foram um desman-
telamento parcial da so berania dos Estados. (4ü) 

Só assim se realisará, debaixo das formas complexas do 
regünen~- federativo, o notavel phenomeno politico ela maior li-

(' 0) Ca rlier - La, Repu.Miljue Llmb·ioai·ne (1800) T. 3. pag. 120. 
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herdade possível dos Estados federados, ante a unidade ex-
celsa da soberania que constitue a grandeza de um Estado 
Federal. 

Este trabalho está imperfeito; sabemol-o. Necessidades de 
outra ordem obrigaram-nos a não dar-lhe o desenvolvimento 
correspondente ás exigencias do assumpto. 

A' douta CongTegação, solicjtamos excusas pela nossa in-
competencia. 

São Paulo, 25 de Agosto de 1897. 

Reynaldo Porchat. 
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REPARAÇÃO 008 ERROS JUOIGIARIOS 

di s'ngit de proclamer que l'homme 
injustement condamne ou mêrne injuste-
ment poursuivi adroit, d'abord, ace que 
son innocence soi t dans tous les C..'lS re-
connue, et, ensuite, à ce que le preju-
dir.e, qu'il a SOllffert soit, s'il y a lieu, 
répal'é>. 

B ÉRENGER . 

I. Generalidades.- II. Distincções suggeridas.- III. Criterio geral da nossa 
legislaçã o.- IV. Lacunas existentes. - V. Legislação comparada.-
VI. Lei franceza de 8 de Junho de 1895.-VII. Conclusão. 

I. O Estado para fazer valer o 
violado na ordem criminal, não basta 
os delictos. 

direito, quando 
sómente punir 

O prinCiplO da clefeza social, que geraln~ente os 
escriptores apo ntam como o fundamento d0 direito re-
pressivo, eleve ter maior amplitude, porquanto não se 
pode comprehender a efficacia d'essa defeza social, em 
face elo clelinquente, sem a reparaçao elo mal, por 
meio dos clifferentes remedios indicados pela therapeu-
tica criminal. 

O que fica dito pode ser cousa antiquada e vul-
gar em materia de direito em geral, mas não é cousa 
corrente, irrt:futavel, por todos reconhecida. 
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Innumeras sao as questões suscitadas acerca do 
importante assumpto. 

Assim, uns entendem que a reintegração do pa-
trimonio da victima pertence exclusivamente ás leis 
civis (r) como se o assumpto tambem não interessasse, 
mm de perto, ás leis criminaes. 

Outros que essa idéia «vaga e incerta» conduz á 
confusão de reparação do mal social com a reparação 
do mal individual ( 2) quando esses factos são in ti mos 
e connexos, embora distinctos perante o problema pe-
nal. 

Outros emfim como Worms que, proclamando o 
principio da irresponsabilidade do Estado, assim se ex-
primia: «Les citoyens que ont contracté avec les so-
cietés, auront obtenus d'elle ce qu'elle pouvait donner, 
qu'ils en attendaient, en envisageant ses erreurs éven-
tuelles comme des cas fortuits, des cas de fórce ma-
Jeure, et ne lui en demandant pas plus compte 
que l'article I 3 8 2 ne permet de demander des com-
ptes à l'auteur d'un fait, même dommangeable, qui se-
rait arrivé sans sa faute » (3). 

(r} Dr. Silva Co:;ta «Monographia sobre a satisfação do damno cau-
sado pelo delicto • Direito. 1879. vol. 18. pag. 369. 

Contra esta opinião assim se exprime o illustrado Snr. Dr. João Vieira 
de Araujo na «Exposição de motivos• acerca do projecto n. 250 de 1893 que 
substitue o Cod. Penal ao actual-« .. . . ou a indemnisação do damno será 
como regra, funcção do juiz criminal provocado pelo ministerio publico ou, 
de oflicio, ou será uma illusão como tem sido até aqui, mesmo para offenJi-
dos não desprovidos de recursos pecun iarios . 

Destacar um processo do outro, separar os juizos, regular pelas nor-
mas geraes do direito civil, applicavel á vida economica normal, os actos 
criminosos, fraudulentos da vida ecouomica anormal é fazer obra inutil e pre-
judicial aos interesses patrimoniaes do individuo ou da sociedade, atacados 
pelo crime contra o qual, até agora, teem sido impotentes n'es te ponto, as 
sancções puramente penaes. 

(2} Ge01·ge Vidal. Principes fundamentaux de la penalité. pag. 183. 
(3J Por occasião da discussão da lei franceza de 8 de Junho de 1895, 

sobre a reparação dos erros judiciarios, o jurisconsulto Guerin sustentou, no 
senado, que a responsabilidade do Estado é inadmissível em direito publico. 



-Pertencemos ao numero dos que consideram a 
reparação do damno ex-delicto e do damno resultante do 
erro judiciario como «um-succedaneo da pena» no reflec-
tido pensar de Spenser, como uma necessidade de ordem 
moral e social, como uma das mais brilhantes crea-
ções jurídicas. 

Il. Em muito importa, porém, fazermos as se-
guintes distincções. A reparação do damno causado 
pelo delicto ou pelo erro judiciario, tanto se distingue 
da satiifação como esta se differença da indemnúação 
do mesmo damno. 

Em nosso humilde modo de pensar, cada um 
d'esses termos, em direito, tem a sua accepção pro-
pna, a sua significação technica. 

Vejamos: 
-a) A satisfação do damno tem por fim exclu-

sivo o ponto de vista subjectivo e moral, s6 se refere 
ao conceito, á reputação ou á honra do offendido. 

Diverso nao deve ser o nosso modo de pensar 
se reflectirmos que, ha mais de um seculo, já escre-

-Laferrz'ere sobre o assumpto, escreveu: •La responsabilité qui peut 
iucomber á l'Etat ne peut être regie par les principes que sont établis dans 
le code civil pour les rapports des á particuliers; cettc responsa-
bilité n'est oi générale, ni absolue; elle a des régles speciales qui varient 
~uivant les bcsoins du service et de la oecessité de concilier les droits de 
l'Etat avec les droits privées• . 

Toda theoria de Laferriere se resume no seguinte, como diz Guerin : 
<lorsqu'uo acte confme à la souveraineté ou se confond avec elle, il ne peut 
pas entrâiner la responsabilité civile>. Berlet •De la reparalion des erreurs 
judiciares>. pags. 29, 33 e 91. 

-Garofalo, que aliás é panidario da reparação, na sessão de 21 de No-
vembro de r 885, do Congresso de AnLropologia Criminal de Roma, assim ex-
primi o-se: • L e sentiment de jusrice uous porte necessairement á soubaiter 
que tout dommage causé par lc delit soit largement et promptcment reparé, 
soit par l'ofTenseur, soit par l'Etat. Eh bten ! Messieurs, celte aspiration o'est 
seulement ideal, mais elle constitue une utopte». 

Desnecessario é dizer que o em inente criminalista se referia á repara-
ção em toda sua extensão, á reparação absoluta. 
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via1 com justa razão, o jurisconsulto inglez, a quem a 
celebre Convenção conferia o titulo de cidadão fran-
cez: «offrir á un homme d'honneur outragé le prix 
mercenatre d'un insulte, c'est lui faire un nouvel af-
front » (4). 

Para tal fim não parece procedente a distincção 
de injuria legal e lllJUria moral, suggerida pelo Dr. 
Mendes da Cunha, porque a offensa é uma, uniça-, in-
separavel, indivisível. 

A satisfação do damno gyra n'uma esphera mats 
elevada, visa o effeito moral que nem o duello pode 
p roduzir porque este não passa de uma reparação 
material desigual, de natureza differente das offensas 
moraes. 

As operações da justiça, em materia de honra, 
devem assemelhar-se ao curativo das feridas produzi-
das pela lança de Achilles, as quaes não saravam se-
não com o toque da mesma lança. Devem participar 
da mesma natureza da offensa moral, como a admoes-
tação, as explicações em juizo, a leitura de sentença 
ao delinquente ou pelo delinquente, a publicidade da 
m ma e outra penas congeneres que dão uma supe-
rioridade moral e cornpensadora ao offenclido sobre o 
offensor. 

s penas de ordem moral, infligidas pela França 
illustrada ao trahidor (?) Dreyfus, exemplificam exacta-
ment a n sa di tincção e attestam a procedencia das 
nos as ideia sem embargo do que aconselha um aba-
li ado criminalista: <z Le legislateur ne doit pas abuser 
de ce p ines parce qu'elles ont deux défaut e sen-

(-J.) J.!rlmi" Bentlwm. • Trnité de legislation civile et penalc • . Trad. 
pnr Dumont vol, 2, 1 ngs. o, b. TO+ e 122. 

- •L'honueur ue se chiffre pns cn argcnt>. 
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tiels. d'être inégalement ressenties et d'être destruc-
tives de la dig nité humaine (S)· 

Considerando-se a questão sob este aspecto, po-
de-se dizer que existem alg umas disposições a respeito 
em nossa legislação criminal; entre ellas esta, art. 3 2 2 

do Cod. Pen., assim expresso : «As injurias compen-
sam-se ; em consequencia não poderão querellar por 
injuria os que reciprocamente se injuriarem». (6) 

-A rehabilitação ou a reintegração do condemnado, 
em todos os direitos que houver perdido pela con-
demnação, quando fôr declarado innocente pelo Su-
premo Tribunal Federal, em consequencia de revisão 
extraordinaria da sentença condemnatoria (art. 86 do 
Cod. Pen.) é tambem uma satisfação dada pelo Es-
tado que ass1m restitue a boa fama e conceito ás 
victimas dos erros judiciarios. 

--b) Dá-se a 1'ndemnisação quando a parte lesada 
fica plenamente satisfeita com as vantagens materiaes 
offerecidas pelo damno causado. 

Entre muitos, os crimes con tra a propriedade, 
como o de furto, especificado no art. 330 do nosso 
Cod. Pen., se prestam a uma indemnisação além da 
pena imposta. 

N a generalidade dos delictos desta categoria, o 
delinquente por meio de uma contribuição pecuman a 
paga integralmente os prejuízos causados. 

(S) R. Carmud «Precis de droit criminel» pag. 287 . 
(6) Bentltam enumera algumas especies de satisfação aceitaveis como 

por exemplo, a restitutoria (quando o delinquente restitue a propria causa 
sobre que recahio a acção do delicto); a attestatoria (attestação legal da ver-
dade contrariada pelo delinquente); a honoraria (cujo fim é restabelecer ou 
manter a par te da bonra atacada pelo delicto). 

S imultaneamente com a repa ração ou com a indemnisação pode ser 
p ed ida a res tituição a qual, Haus1 em seu tra tado de D ireito penal, pag. 300, 
ass im de fi ne . «Par res titution l'on entend, en général, !e rctablis•emen t de 
l'état des choses anterieur au delit». A simples restituição já é uma perfeita 
stisfação; a pr ivação da cousa por certo tempo ou a destruição ou damni-
fiacação do seu valor nada tem com a satisfação. 
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A indemnisação olha para o passado e a satisfa-
ção só tem em conta o futuro. Esta refere-se a uma 
causa de inapreciavel valor como o credito e a honra; 
aquella só comprehende bens susceptíveis de compra 
e venda como tudo quanto forma o nosso patrimonio. 

A indemnisação garantida no art. 3 2 elo antigo 
Cod. Crim. e art. 260 § 5 o e 291 elo Cod. do Proc. 
Crim., posteriormente revogados pelo art. 68 ela lei 3 
de D ezembro de I 84 r, era a consagração da doutrina 
exposta, sem todavia estas disposições fazerem distinc-
ção alguma como as que ora suggerimos. (7) 

As nossas leis ~riminaes, muito pouco têm adian-
tado a respeito de tão importante assumpto; n'ellas, 
apeP-as existem linhas geraes vagamente traçadas pelo 
leg-islador sem ser garantida a effectividade da indem-
nisação. 

Ha mais de dez annos que exercemos a profis-
são de advogado e jamais tivemos um só caso de in-
demnisação do damno ex-delicto, nem ainda soubemos 
haver sido agitada, em nosso fôro, questão alguma 
nesse sentido. 

Este facto basta para attestar a inefficacia e w -
sufficiencia da lei criminal, que a respeito nem prevê 
a insolvabilidade do delinquente. 

E' certo que o art. 69, lettra b, do Cod. P en. 
determina «a obrigação de indemnisar o damno » como 
um dos effeitos da condemnação elo criminoso, logo 
que passe em julgado. 

(7) O ar t. 32 do Cod. Crim. do I mperio era assim expresso: «Em 
todo caso não tendo o delinquente meios para a satisfação, dentro em oito 
dias, que lhe serão assignado;;, será condemnado á prisão com trabalho pelo 
tempo necessario para ganhar a quantia da satisfação.> 

Art. 68 da lei 3 de D ezembro de 1841.-•A iodemnisação em todos 
os casos será pedida por acção cül. >-Confira-se co1n o art. 799 da Conso-
lidação das leis civis. 
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Essa obrigação, porém, 
pela coacção da lei criminal 
art. 70 do Cod. cit., « ...• 
reito civil.» 

longe de ser prestigiada 
é, na conformidade do 

. regulada segundq o di-

«<sto quer dizer, portanto, que o offendido deve 
intentar uma acção civil se quizer assegurar-se da re-
paração que a lei platonicamente lhe faculta ....... . 
o que rarissimas vezes far-se-á effectivo, porque o of-
fendido prefere sempre renunciar o seu direito -a des-
pender tempo e dinheiro para reintegral-o. » (8) 

E' o caso de se dizer com os alvarás de I 8 de 
Janeiro de I 765 e 28 de Setembro do mesmo anno: 
«Remedio que chega tarde, de ordinario não apro-
veita. . . . . proloquio que o vulgo traduz por outro 
não menos expressivo do «asno morto. . . que não 
nos occorre á lembrança.» (9) 

-c) Dá-se a reparação quando o Estado ou o de-
linquente compensa o erro judiciario ou o damno cau-
sado á victima, por meio de cousas equivalentes. (Io) 

Como se vê a reparação só se refere a factos 
irremediaveis, cujos effeitos funestos nem a satisfação, 
nem a indemnisação podem extinguir. 

(8) Dr. Rodrigo de Andrade, <0 dam10o ex-del icto.» Artigo publicado 
na •Academia> de 22 de Agosto ultimo. O mesmo professor acrescenta: 
•Se nos fosse licito indicar uma reforma susceptivel de applicação immediata, 
pediriamos aos nossos legisladores que no projecto, actualmente em elabora-
ção, incluissem as sabias disposições do velho codigo criminal de r83o. O 
antigo legislador comprehendeu perfeitamente que a satisfação do damno ex-
delicto devia ser regulada pela lei penal e que ao ministerio publico cumpria 
promovei-a de modo efficaz. 

(9) Muito diverso é o que se dá no direito civil; ahi nada ha mais 
assegurado do que a indemn isação do damno causado. Differentes são os 
remedios que o offendido tem para lançar mão, podendo até pedir a caução 
do damnu porvir para premunir-se contra prejuizos emergentes. Corda Telles, 
«Doutrina das Acções,> pag. 216. Tez~,-;eú·a de Freitas , •Consolidação das leis 
civis,• arts. 798 e seguintes . 

(ro) D esnecessario será dizermos que para haver reparação, indemni-
sação por parte do delinquente, é preciso que este tenha, com mteira liberdade, 
praticado o mal ou sciente e voluntariamente (dólo) ou por descuido ou ne-
gligéncia de certas precauções (culpa). A exclusão do alienado ou do irrespon-
savel na reparação do damno é tambem de toda justiça. 
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A reparação, não satisfazendo inteiramente á parte 
lesada, não passa de uma verdadeira compensação ou 
resarcimento, ao passo que a indemnisação consiste no 
integral pagamento e a satisfação no restabelecimento 
da dignidade offendida. 

Especie de reparação é o dote a que fica obri-
gado o agente do crime de estupro ou de rapto, por 
força do disposto no art. 2 76 do Cod. Pen., corres-
pondente aos arts. 2 r 9 e 2 2 7 do antigo Cod. de 
1830 . (r r) 

A reparação do damno ex-delicto é tão justa como 
a reparação do damno causado pelo erro judiciario. 

Este assumpto tem merecido attenção especial 
dos leg isladores de todas nações cultas ; e é digno do 
estudo de quantos se interessam pelo progresso e 
aperfeiçoamento das nossas leis criminaes. 

111. O criterio geral da legislação criminal do 
Brazil em materia de reparação do erro judiciario, en-
contra-se no art. 86 do Cod. Pen. e no § 2 .0 do mesmo 
art., e no art. g, secç. III do Dec. 84 8 de r r de 
Outubro de r 8go, o qual organisou a Justiça Federal 

A primeira disposição citada explica que «A re-
habilitação consiste na reintegração do condemnado 
em todos os direitos que houver perdido pela con-
demnação, quando for declarado innocente pelo S u-
premo Tribunal Federal, em consequencia de revisão 
extraordinaria da sentença condemnatoria.» 

(1 r) Esta especie de reparação, d iz o Dr. Silva Costa na monogra-
pbia citada, não se pode confundir com a multa jnstamente porque esta é 
uma pena de ordem criminal definida pelas leis. In omni dispositione, hoc 
estregulare quod omni verbum, quantumvis modicum, debet de aliquo operari. 
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A segunda disposição estatue que «A sentença 
de rehabilitação reconhecerá o direito do rehabilitado 
a uma justa indemnisação, que será liquidada em exe-
cução por todos os prejuízos soffridos com a condem-
nação.)) 

Finalmente a terceira,- o Dec. n. 848, firmando 
a competencia do Supremo Tribunal, declarou expres-
samente que o recurso da revisão dos processos 
criminaes e em que houver sentença condemnatoria de-
finitiva, qualquer que tenha sido o juiz ou tribunal 
julgador - «é facultado exclusivamente aos condemna-
dos. )) (r 2) 

Attendendo-se para a lettra destas disposições, que 
tanto se prestam ao confronto, claramente se vê que 
o legislador brazileiro sómente cogitou da reparação 
do erro judiciario proveniente da sentença condemnato-
rza, com exclusão dos outros damnos causados na 
ordem criminal. 

O principio adaptado foi o da reparação aos con-
demnados e não ás victimas de outros erros judicia-
rios, como são os absolvidos, os despronunciados, os 
detidos preventivamente e outros. (r 3) 

IV. Firmado o pnnc1p10 de que o legislador 
criminal do Brazil apenas teve em vista reparar o damno 
proveniente de sentença condemnatoria, nenhuma du-

(J2) A Constit. de 24 de Fevereiro de 1891 no art. Sr assim dis-
põe : « ÜS processos findos , em ma teria crime, poderão ser revistos, a qualquer 
tempo, em beuejicio dos coudemnados pelo Supremo Tribunal Federal, para 
reformar ou confirmar a sentença. 

(I 3\ Já vimos que na forma do art. lí9 a obrigação de indemnisar o 
damno resulta da « Condemnação do crúmúoso logo que passe em julgado » 
O legislador não podia ter querido para o Estado o que evitou para o indi-
víduo que, como parte n'um processo crime, tambem deve reparar o damno 
causado, uma vez absolvido o supposto criminoso ou querellado. 
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vida restará quanto ás lacunas existentes e relativas 
aos absolvidos, aos despronunciados, aos perseguidos, 
aos detidos preventivamente e outros ( 14). 

Interessantes questões podem ainda ser sugge-
ridas a respeito, demonstrando não só a difficuldade 
do assumpto como a deficiencia das nossas leis. 

Apresentamos as principaes. 
-a) Todo o erro deve ser reparado? 

As sentenças dos conselhos de guerra, pelo facto 
de emanarem de tribunaes especiaes, no caso de erro, 
devem se confundir com as proferidas pelos tribunaes 
civis? 

Para a reparação criminal militar em nada influe 
a desigualdade que existe entre as penas de direito 
commum e as militares que são especiaes, e destitui-
das inteiramente do caracter infamante? 

Sobre este ponto tem-se dividido a jurispruden-
cia de differentes paizes, não conhecendo nenhum 
julgado dos nossos tribunaes firmando o principio que 
deve prevalecer. 

-b) A reparação assegurada pelas nossas leis tem 
o caracter de obrigatoriedade, ainda no caso em que o 
condemnado, por sua conducta ou precedentes dê mo-
tivo ao erro judiciario? 

Exige-se entre nós que se prove cumpridamente 
a innocencia elo condemnaclo? 

(r4) A . Ber let em sua monograpbia «D e la repara tion des erreurs 
jud iciait es» traz a seguinte nota : «La doctrine avait toujours, sous l'empire 
du code de r8o8 et avant la !oi de r 867 , déclaré la r evision inapplicable 
aux jugements et arrêts correctionels . Elle ava it même essayé de justifi er 
cet te r estriction aux arrêls criminels . Legrave1·end (t. II, p. 735) l' expliquait 
ainsi : «D es pcines correctionnelles , qui n'ont «aucun caractére infamant, ne 
p euvent provoquer l' emploi de cette mesure extraordinaire dont le but est de 
r éparer, dans des cas detenninés les erreurs poss ib les de la justice e t de sus-
traire á la peine, et surtout á l'infamie, lcs condamnés á l' égard desqucls il 
y a eu erre:>r r econnue. (V . dans le même sens BouJ<,<ntignon , t. II, p. 350 
et Carnot, t. III, p. 234) L a question s'é tait même posée de savoir si l'ar-
ticle 443 était applicable aux sentences des conse ils de guerre> 
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Na hypothese de fazer este a apologia do crime 
ou do delicto, pelo qual foi condemnado erradamente, 
como autor ou como complice, tem em face das nos-
sas leis direito á revisão e sua consequente repara-
ção ? (I 5) 

Não será tal reparação que não se 
de incluir no generoso e platonico art. 
Penal- uma cousa revoltante? 

pode deixar 
70 do Cod. 

- c) Na hypothcse da sentença condemnatoria ha-
ver sido calcada sob falsos depoimentos ou a deten-
ção preventiva realizada sob falsas denuncias, ainda · 
assim é o Estado obrigado a reparar o erro de seus 
tribunaes ou de seus magistrados? (I 6 ). 

Acaso alguma lei criminal do paiz prevê esta circum-
stancia, quando se pretenda fazer effectiva a reparação as-
segurada no Cod. Penal? 

O art. 86 do Cod. Penal, garantindo a indemnisação, 
embora em termos genericos, por ventura exclue esta hy-
pothese? 

-a) B2seando-se a acção de indemnisação no 
mesmo fundamento que tem o offendido de dar queixa 
e na forma do art. 3 24 do Cod. Pen. podendo esse 
direito ser exercido pelo conjuge, ascendentes, descen-
dentes ou irmãos, ou quem tiver a qualidade para re-
presentar a mesma parte offendida (407), nenhuma 
duvida restará quanto á competencia d'estes, para in-
tentar a mesma acção de satisfação, indemnisação ou 
reparação. 

(15) A lei aus trí aca de r6 de Março de 1892 é muito explicita so· 
bre este ponto . A sua disposição é assim concebida: «<l n'y a pas bien d'ac-
corde sur une indemnité au condamné qui a été la cause intentionelle de sa con-
damnation injuste ou qui a omis de faire opposition á uu jugement par de-
faut». 

(16) E' certo que existe uma cer ta responsabilidade para a: magistra-
tura e até o Cod . Penal nos arts. 207 e seguintes pune a prevaricação, a 
peita, excesso de autoridade. Com as penas estabelecidas está porventura re-
parado o damno causado ás victimas ? 
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Esse direito hereditario tão resguardado e tão 
garantido em face das nossas leis, estende-se ou se 
transmitte áquelles que renunciaram á herança ? 

Constituindo o patrimonio do morto, tanto a re-
putação, o nome ou a honra como os bens materiaes, 
a exclusão da herança material importa a exclusão de 
herança moral ? 

- e) Ainda quanto ás acções ex-de!icto pergunta-
remos: --a despeito da terminante disposição do art. 
3 I do Cod. Penal, onde está expresso que «a isenção 
da responsabilidade criminal não implica a da respon-
sabilidade civil» contrastando com a divergente jurispru-
dencia sobre este ponto no passado e no presente (I 7) 
-são essas acções independentes '? 

Constituem ellas antes materia de processo do 
que da lei substantiva? 

Se não nos enganamos os projectos dos Cods. 
do Proc. de S. Paulo e Minas admittem esta duvida. 

Eis as disposições do projecto paulista: 
«Art. g-A acção civil para a satisfação do 

damno causado pelo delicto, compete ao offendido nos 
termos do § I.0 do art. 2 .0 ou a seus herdeiros e sue-
cessares contra os delinquentes, cumplices ou seus her-
deiros até o valor de seus bens herdados. 

Art. I o.- As d'.las acções podem ser intentadas 
isoladas, simultanea ou successivamente. 

Art. I I.- A acção civil, porém, deverá ser in-
tentada separadamente da acção criminal perante o 
juiz competente; mas ficará suspenso o seu exerciúo em 
quanto no fuzio criminal não Jór prcjêrzda sentença con-
demnatorzá difinzliva. Cessará jMianto a acção civil 

( 1 i) Vide o Acc. do Tribunal d<! Justiça de S. Paulo de 20 de Fe-
vereiro de 1893. 
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sempre que por sentenJa crz"11zinal defi7-;_z"tiva ficár exchúda 
do _facto ou da autorza ou da cumplz'cz'dade. 

Art. r 2. Quando a acção criminal preceder á 
civil, nesta não mais se questionará sobre a existencia 
do crime ou quem seja o seu autor ou cumplice. 

Art. I 3· A renuncia da acção civil não obsta a 
acção criminal; não assim a composição ;udicial sobre 
o . damno que extingue irrevogavelmente a acção penal 
em que não cabe acção publica». 

-0 projecto mineiro estatue: 
Art. I o. A acção civil para a satisfação elo 

clamno causado pelo clelicto, compete ao offendiclo ou 
seus herdeiros contra o delinquente ou seus herdeiros 
até o valor elos bens herdados. 

Art. I I. A acção será proposta no fôro civel 
perante o juiz competente. 

§ I. o Se preceder á acção criminal ou .for pro-
posta ao mesmo tempo ficará suspensa até o dtjinitivo 
;~gamento desta. 

§ 2.0 Se for posterior não será licito agitar-se 
de novo questão já decidida na acção criminal. 

· Art. I 2. A renuncia da acção civil não obsta a 
acção criminal; mas a composição sobre o damno r 
sultante do delicto importa renuncia da acção criminal 
ou do direito ele auxiliar o ministerio publico. ~ (r 8) 

Em ambos os projectos, aliás identicos, se esta-
belece uma preponderancia da acção criminal obre a 
civil, levando-se a autoridade da cousa fulgada em ma-
teria criminal a uma decisiva influencia sobre a acção 
civil. 

(r 8) O Snr. Dr. J oão L uiz Alves, em extenso estudo sobre 25 c.Obri· 
gações ex-delicto > pub licado, no «:Monitor Sol Mineiro ~ da Campanha em z..g. 
d e Novembro de ! 895, critica as disposições acima cimdas dos projectarl -
codigos, fazendo o mesmo confronto. 
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V. O princ1p10 da irrevogabilidade da res fudt:-
cata pro veritate habetur, em materia, criminal, está 
inteiramente revogado pela legislação moderna. 

A disposição contida no art. 8 I da Constituição 
Federal e citada na nota. . . . . deste artigo, é a con-
sagração do sabio preceito que tão bem attesta o 
progresso da humanidade. 

Quasi todos os povos cultos admittem a repara-
ção dos erros judiciarios, principio esse, pela primeira 
vez, publicamente expresso pelo celebre jurisconsulto 
inglez Bentham, como bem observa Dalloz em seu 
Suppl. ao Rep. Responsabilité. n. 3 77· 

Conforme diz Berlet á paginas I43 e seguintes 
de sua monographia, por nós citada, póde-se classificar 
os paizes que admittem a reparação nas tres catego-
rias seguintes: I .0

) Paizes que concedem uma repara-
ção pecuniaria aos condemnados, aos absolvidos e 
despronunciados; 2.0

) que só concedem esta reparação 
aos condemnados; 3.0

) que não concedem nenhuma 
reparação. 

-As nações que indemnisam sómente os con-
demnados são tres, a França, a Austria e Portugal. (I 9) 

O artigo primeiro da lei austriaca, de I 6 de 
Março de I892, é assim formulado: «Celui qui, á la 
suite d'une action punissable poursuivie d'apres la loi 
penale, a été condamné definitivement, a le droit de 
demander à l'Etat une indemnité proportionée au pré-
judice matériel que sa condemnation injustifiée lui a 
fait eprouver, si, á la suite d'une revision de la pro-
cedure, intervient un ordonnance de non-lieu ou un 
reget définitif de l'accusation et, en géneral, dans tous 
les cas ou il y a posterieurement acquittement. La 

(19) Cod. Civil portuguez de r.• de Janeiro de 1868, lei de 14 de 
Junho de r884 e Cod, Pen. de r886 art. 126. 
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reclamation n'est pas admise si la condamnation n~
sulte d'un fait intentionnel clu condamné ou si en cas 
ele condamnation par contumase, il a omis ele former 
opposition.» 

Comparando com a lei franceza de 8 de Junho 
ele I 89 5, diz Berlet: «La loi française laisse aux tri-
bunaux le soin d'apprecier si les condamnés sont 
dignes d'obtenir une reparation. Elle est également 
plus liberale que la loi autrichienne sur deux ponts: 
elle ne exige pas une condamnation clefinitive du de-
mancleur en revision ni un prejuclice materiél (à part 
l'exception du paragraphe 3 l'article 44 6 du cod. 
d'instruction criminelle. 

Par contre, la loi autrichienne se contente d'un 
non-lieu ou cl'un acquittement intervenant apres une 
revision ele la procédure tandis que notre article 446 
ne permet cl'indemniser que le condamné dont l'in-
nocence est reconn ue. 

-As nações que abonam uma reparação pecu-
niaria aJs absolvidos e aos clespronunciados, além dos 
condemnados, são a Suecia, Noruega, Dinamarca, Ba-
viera, os cantões suissos de Berne, F ri burgo e N euf-
Chatel. 

A lei suéca de I 2 de Março de I 886, em seu 
art. 1.0

, assim estatue: «Lorsqu'un individu aura été 
a7'"rêté comme inculpé cl'un délit et que la poursuite 
intentée contre luí aura été abandonée, ou qu'iJ aura 
été acquitté, il pourra lui être alloué ou, à son dé-
faut, á sa femme ou à ses enfants, à la charge de 
l'Etat une inclemníté jiour la suppresúon ou la restric-
tion de ses moyens d' existence provenant de la prz·vatz'on 
de la liberté qu'z"! a subie, s'il resulte de l'instruction 
que le delít pour lequel il était poursuivi n'a pas été 
commis, ou qu'il a eu pour auteur un autre que le 
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prévenu ou que de toute façon, il n'a pu être com-
mls par lui, et que, dans les deux derniers cas, il 
n'y a pas lieu de le considerer comme complice.» 

O Cod. norueguez de instrucção criminal, promul-
gado em r de Julho de r887, é assim expresso acerca 
do assumpto; «§ 469 Le Tresor doit un indemnité a 
celui qui aprés avoir subi sa peine sera reconnu inno-
cent. Une indemnité est due également á celui qni, 
aprés avoir subi une detention preventive, a été ac-
quitté ou en faveur de qui une ordonnance de non-
lieu a été rendue, la prevention n'étant pas suffissam-
ment établie. Si l'ordonnance de non-lieu a été pro-
noncée pour ce motif que l'action ne tombe pas sous 
le coup de la loi ou bien que l'on se trouve en pre-
sence du faits non réprochables, le tribunal aura à 
se prononcer sui vant les circonstances sur la question 
suivant: y a-t-il lieu à indemnité ?» Paragrapho 4 70: 
I1 n'y aura pas lieu à indemnité, si l'accusé lui-même 
a donné lieu à l'accusation, soit par sa faute, soit en 
essayant d'égarer l'instruction ou d'influencer les te-
molns. » 

O Cod. norueguez não concede a indemnisação 
s_enão ao condemnado reconhecido innocente. 

A lei dinamarqueza de 5 de Abril de r 888 se 
assemelha em tudo ás leis da Suecia e da Noruega; 
essa lei somente tem uma innovação-o recurso con-
tra o juiz culpado de abuso de autoridade, de negli-
gencia ou ele falta inclesculpavel. 

O Cod. Penal elo cantão ele Berne, além ele 
adaptar os rr.esmos princípios, estende o direito ele 
exigir uma reparação «au prevenue dont l'acquittement 
n'est dil qu'á un doute et meme á l'inculpé beneficiant 
d'un non-lieu fondé sur l 'insuffisance eles preuves. » 

Os cantões de Friburgo e Neuf-Chatel admittem 
a reparação com pequenas restricções e assim tambem 
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o de Vaud (Cod. do proc. de I 8 so) que apenas exciue 
d'ella os absolvidos. 

-- O Mexico não indemnisa aos detidos preven-
tivamente, mas sim aos absolvidos. O art. 344 do Cod. 
mexicano é assim expresso: «Lorsque l'accusé pour-
suivi d'office serà acquitté, non par suíte de l'insuffi-
sance eles preuves, mais apn2s avoir justifié de sa com-
pléte innocence au sujet du délit qui lui était imputé 
et auquel il n'aura pas donnée lieu par sa. conduite 
anterieure à la poursuite, la sentence definitive le 
proclamera d'office, et si l'accusé le demande, le juge, 
aprés avoir entendu le ministere public, fixera le mon-
tant eles dommages--interêts que lui seront alloués. Les 
dommages--interêts, dans ce cas, seront payés sur le 
fond commun eles indemnités (20) si les juges ne sont 
pas responsables, conformément à l'article 348, ou si, 
l'étant, ils sont insolvables.» 

Em outros paizes, como a Inglaterra, Allemanha, 
Belgica, Hungria e Italia, o importante assumpto tem 
sido objecto de diversos projectos de leis como de 
discussões interessantíssimas em todas sociedades scien-
tificas da E uropa e em diversos congressos de an-
thropologia criminal, notavelmente o de Roma, em I 88 5· 

Na França o principal promotor da lei 8 de 
Junho de I 89 s, cujo inteiro theor damos em seguida, 
foi o eminente publicista Bérenger que, em um dis-
curso pronunciado no Senado em 9 de Fevereiro de 
I 894, assim exprimia-se: «il s'agit ó.e substituer à la 
fiction légale si douloureusement démentie de temps 
à autre par les faits, ce g ranel príncipe, plus conforme 
à la conscience et, dans tous les cas, d'une haute por-
tée morale: qu'aucune regle ne peut être placée au-

(20) Este fundo commnm é formado da terça parte das multas e de 
uma pequena parte do salario pago aos presos pelo seu trabalho. 
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dessus du devoir social~de rendre exactement la JUS-

tice á tous, particulierement á ceux-dont l'infortune 
est assurement plus pitoyable qu'aucune autre,- qui 
ont eu !e malheur d'être frappés par une condamnation 
injuste. 

Il s'agit ele proclamer que l'homme injustem ent 
conclamne ou même injustement poursmvi, a droit, 
cl'aborcl, à ce que son innocence soit dans tous les cas 
re~omme, et, ensuite, à ce que le prejudice qu'il a 
souffert soit, s'il y a lieu, reparé. » 

VI. Um dos monumentos legislativos ela crimi-
nol ogia moderna, em materia de reparação elo erro ju-
cliciario, é a lei franceza de 8 ele Junho ele 1 8g 5, cujo . 
inteiro theor nao podemos furtar-nos ao prazer ele 
dar em seguida: 

-Loi du S de Juin de 1895 c: sur la revision eles procCs criminels ct los indc mn.i-
tés aux vkLim es d 'crrcur judicinires .» 

Artlcl e uniquc. J,c chapitre 3 du liYI'C rr, Litro m., du Codc d ' instruction c rimi-
nelle est remplacé par le chapHre suivant: 

Chapitre nr. Art. 443. J.Ja. l'C\' ÍSion pourra être clemandéc Cll matiCre cdmin elle ou 
corrcctioncllc quelles que soicn t 1:1 jurisdiclion qui aii stalué ct la pein c qu i ait. é té pro-
noncée i 

1.0 L01-sque, aprCs un e cm'l.damnat ion pour homicidc , eles pi (·ces sc>ro11t repr~sen
t~es propres à faire naitre de suffi sants indices sur l'cx.i stcncc de la ·prc tendue vi ctirnc de 
1'homicide ; 

2.o Lorsqllc, apn)s une conclanmal"ion pour crimes ou cl cli ts , un nouvcl a.rrêt ou 
jugemcnt aura conclnmn l5 pour le mf:me fait un nutre nccusé ou prevenu ct que, les clcux 
condamnn.tions ne pounm t se concilicr, lcur cou tr::l.dict.ion SC I'll. la prcuvc rle Finnoccncc de 
J' un ou de l'aut.rc co ndan mé ; 

3. 0 I Jorsqu '11n eles te 111 oins cntendu s aura ét.é posléricuremcnt tt Ja. condamnnlion , 
poursuivi et contlarn né pour faux. têmo.ignn ge con trc l'nccusé ou le pre,·cnu , le temoi11 
ainsi condamn é ne ponrra pn s être cnlcndu clans lcs nou,·caux dcllals ; 

4. 0 Lorsquc, nprCs un e co nclnmnation , un fai t vicnclrn à se proclu.i re ou à se re-
veler, on lorsq ue eles pil:ccs iuconnucs bors lcs déhals scront rcprcscn l(oes de na lure á é ta-
blir Finnoccncc du conclamné. 

Art. 4-!-1. Le droit de clcrn anLlcr la rcvi s ion nppar ticndra clans lcs troi s prcmiers cns: 
Au minis tre de la justicc; au condamné ou en cas d 'incapacité, á son représcntant 

legal ; 
Apres la mort ou l 'abscnce à ccla.rée clu conclamné, :\ sou conjoin t , à ses cnfn.n ts, 

à scs pnrcnts, à scs léga lail·es un iversels ou à türe Ulli''ersel, à ceux qul en ont reçu de 
lui la. mi ssion expresse. 

Dans le qualri éme cn s, au mini s tre rl e la justicc seul , qui s tn.tu era apres avoir pris 
l 'avis cl'une commi ssion cornposée eles directcurs de son mh1i s LCre et ele trois magis t;rats de 
la. Com· de Cassation, annuellentent clésigués par cllc et. pris eu dehors de la chambre cri-
minelle. 



La Cour de Cassation , cbambre criminelle, sera sms1e par sou procureur générnl, 
en ver tu de l'ordre exprés que le minis tre de la justi ce aura donné, soit d 'offi ce, soi t sur 
la reclamatiou eles parties dans le délai d ' un au à da ter du jour oU celles-ci auront connu 
le fait dounant ouver turc à revision. 

La demande sera n ou rccevable si elle n 'a pas été inscrito ao mirústere de la jus-
ti cc ou introcluite pa r le miJl is tre, sur la demande des parties , dans le delai d'm1 an à. 
dater d u jour oü cell es-ci auron t couuu Je fait donnan t ouvert,urc à revisio,n . 

Si l'arrêt ou le jugement de condamna.tion n 'a ]laS éte cxécuté, l'executiou sera 
snspendue de plein droH à par ti r de Ja transmission de la demande par le nlluistre de la 
justice à. la cour de Cassation. 

Si le con damné cst en éta.t de detention , Pexécntion pourra étre suspendue, sur 
l'ordrc du mjni stre cle la jus tice jusqu' á ce que la com· de cassation ai t pron oncé et ensuite , 
s' il y a lieu par l'al'l'êt de cette Cour statuan t sur la. rccevabi li té. 

A rt. 445 . En cn.s de recevabili té si l 'affa.ire n 'cs t pas eu état, la Cour procéclera di-
rcctcinen t ou par commissions rogatoi rcs :\ toutes enquêlcs sur le fond , confron ta.tion , rc-
connnissaucc cl' iclenti té , in terrogn.toires et. moyens p ropres à met.lre la vérité en evjden ce. 

Lorsquc l 'affairc sera. cn étn.t, si la Cour reconna it qu'il peu t. êtrc procéclé :í de 
n ouveaux débn.ts contra.dicto.i rcs, ell c annul era. 1es jugemen ts ou arrêts et tons actes qui 
fera ien t obstacle à la rcvision i cllc .fixera les quesUons qui devron t être p osées e t ren ven a 
les accusés ou préveuus, selon les cas, devan t une Cour on un tr ib unal au tre que ceux qui 
a uron t p rimi tivemen t connu de l'affa irc . · 

Dans les a.ffa.ires qui den·on t être soumises au jury, le p rocm·eur général p rl:s la 
Cour de renvoi drcssera un nouvel ac te d 'accusa tion. 

L orsqu 'il ne pourra être procédé de nou\•oou à des debats oraux con tre toutes les 
parties, n ot:a mmcn t cu cas de llécés de con t umace ou de défaut d ' un ou de plu sienrs c-vn-
dam nés, d 'irresponsnbiliLú pcnale on cl'excusa.bili té, cn C..'lS de prescrip tion de l 'action ou 
<le ceUe de Ia peiu e, la Co ur de cassa tion, apres avoir con st..1. té expressément cette impos-
sibili t:é, statuera a u foud s::ms cassa.tion p téalablc, ni ren voi, en p resencc eles par tie5 civi les 
s' il ~ · en a a.u procCs et des curateurs nomm és pa r ellc à la mémoire de cl.tacun eles mor ts i 
daus ces ca.s, elle annnlera seul ement celle eles conda.mnations qui avai t .été injustemeut 
pron on cée, et dcchargera, s 'il y a lieu, la memorie eles mor ts . 

Si l'annul a.tiou de l 'arrêt à l'égard cl ' un condnmné vivan t n e laissc ricn subsister 
qui puisse être qualifié crime ou deli t ancun renvoj n e sera prononcé. 

Art. 44G . L 'arrêt ou le jugemen t ele revision cl 'olt rés nl tera 1' jnnocence d'un con-
clamné p ourra sur sa demande lu i a llouer des dommages-intérêts, à mison du p réjuclicc que 
lui n.m-::L c..1.usé la eondamnation. Si la viclim e ele l'erreur judiciai re est décédée, 1e droi t de 
domander dcs dommages -ü1Lúrêts a.ppar tien dra., clan s les mêmes con di.tions, ;\ sou conjoin t, 
:\. ses ascendants et clcscen dan ts . 

li n 'appa rti endra a.ux parcn t s d'un degré plus éloign é qu 'aut:..·ult qu'i ls justificron t 
d ' un p rüjudice matériel rcs ulta n t p our eux de Ja. con damna tion . 

La demande sem. recevable en tout état de la procednre en revjsion. Les clo mmages-
intérêts all oués seron t i\ l a charge de l 'Etat, sanf son recours con tre la par tie civ11c, le 
dén on cia teur ou lc fa.tLx. temoin par la fa utc desquels la con cla mnation a ura été pron on cée. 

Il s seron t payés comm e frais ele justice criminelle . 
Les frais de l' instance cn revision seron t n.va.n cés pa..r le dP.ma.ndeur jusq u'á l 'arrêt 

de rcceva.bililé i pom· les frai s postérieurs à cet arrêt l'avan ce sera fai tc par le 'l'résor. 
Si l'a.rrüt ou lc jugement cléfin5tif ele revjsion pronouce une condamnn. tion , il mettrn. 

á In. charge clu con cla mné le rembourscmeu t ele frnis cn vers l'Et.a t ct envers les demandcm-s 
en revjsi.on s'.il y n. lieu. Lo clemaudeur en rev.ision qui succornbera dans son instau ce 
sera concla mné à tous fm is. 

L'arrêt ou jugcmcn t de r evision cl 'oü résu1tc 1'innocence cl' un con damné sera affi-
ch é da.ns la. vjlle oü a été pronon cée In. condamnation, dans celle oü s iCge la jm1scUction de 
revjsion , daus la co mmu nc du lieu oü Ie crime ou le deli t aura été commis, daus cclle d u 
clomici le de la victi me ele l'errem· jucü ciai re, s i elle est clecedée. ll ~ern. inséré d'office an 
Jou.nwl O(ficicl et sn. p ubU caLion dru1s cin q journaux , au choL~ du clem::mdem·, sera en 
outrc orclonnée, s' jl le requicrt. 

J.. .. cs f rai s de la pu blicHé ci-dessus p révue seron t à Ia charge du T róso r. 
Art. . 4-±7 . Da ns tons les cas oU la connaissan ce par les par ties de la con cla mna-

tion ou des fa its donnan t ouverturc :\ re,ision scrai t a ntérieure ;) la p réscn te loi , les eleJais 
fixés pour l ' in trocluction de la demande co urront. à partir de sa p romulgation. 
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VII. O que havemos succintamente escripto, 
embora abordando questões assás conhecidas pelos 
criminalistas patrios, nao deixa de ter sua opportuni-
dacle e alcance pratico. 

Assim pensamos porque sendo as nossas leis cn-
minaes insufficientes para reparar o erro judiciario, 
conhecendo nós diversos e recentes casos tanto no ex-
trangeiro como em nosso paiz ( 2 I) identicos aos 
de Lesurque, Calas e Doise, que tantas vezes são 
invocados em nossos tribunaes ·- tudo quanto s: escre-
ver . a respeito é em favor da realisação e efficacia do 
principio de reparação criminal, tão afagado e defen-
dido pelos espíritos philantropicos e humanitarios. 

Além disso, tratando-se de reformar o nosso Cod. 
Penal, como se vê do projecto n. 2 50 de I 893 da 
Camara dos Deputados, o momento é sem duvida al-
guma opportuno para se ventilarem questões como a 
que nos servio de these, a qual merece acurado estudo 
elos especialistas e competentes na materia. 

Contribuir para que o Brazil acompanhe o mo-
vimento da opinião illustracla ela culta Europa, tam-
bem se levantando em prol de uma idéi3. tão nobre 
quão generosa, como effectivamente é a da reparação 

(zr) Em 1877 foram condemnaclos á morte e alliviados na pena de 
galés perpetuas os pretos J oaquim e Camillo, escravos de José Maria Ribeiro de 
Carvalho, como autores elo barbaro assassinato de seu senhor em Itajubá 
(Sul de Minas). Aggravanclo-se a enfermidade de Camillo, este, prestes a morrer 
contou em confissão ao virtuoso P. Paulo Emilio Moinhos de Vilhena, na 
cadeia da Campanha, que seu CO!llpanbeiro era innocente. O facto foi publicado; 
e posteriormente levado ao conh ecimento de tres chefes ele policia, sem suscitar 
providencia alguma. . . . 

Só mais tarde o ex-imperador ao visitar Ouro Prelo, em 2 de Abril 
de I 88 r, e a requerimento elo Senador José Pedro Xavier ela Veiga, mandou 
res tituir á liberdade o pobre preto . 

-0 Dr. Gustavo Penna, no Paiz ele 15 ele Abril ultimo, narra o 
celebre erro judiciario dos ttibunaes da Italia, acerca ele Jorge Canzoneri, 
conclemnaclo a galés perpetua em 1882 e cuja inocencia só foi reconbecicla 
em Julho elo anuo passado ... depois de 14 annos de soffrimentos na Peni-

tenciaria de Porto ferraio da ilha d'Elba !-
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elos erros judiciarios, que tanto enaltece a nova escola 
penal ( 2 2 ), tal deve ser o o bj ectivo ele quantos se 
interessam · pela integridade ou exacta applicação da 
justiça social, como pela sorte dos infortunados que, 
no abandono do carcere, na indifferença e execração 
ele todos, raras vezes encontram quem lhes traga a 
palavra elo conforto, o ramo da esperança, a noticia 
da liberdade! 

S. Paulo1 3 ele Novembro de I 8 9 7. 

Lento Calhcdratico da Faculdade. 

(zz) Garo.falo, em sua monographia intitulada «Riparazione alie vil-
time dél deli tto' escreve a pags. VIII: «Spetta alia nuova scuola positiva il 
vanto di avere considerato la r.iparazione come uno' degli oblietti precipui 
de lia repressioue ; di a ver messo muanzi i! principio· che il delito nato da de-
litto sia cosa ben diversa da! delito che ogni a ltra causa abbia prodotto; di 
avere sostenuto che la funzione dello stato non si a.rresti già ad una generica 
condanna rlel colpevole ai danni e interessi ma che esso debba costringere all'-
adempmieto il riluttante, e adoperare . a .tale effeto ogui piu energico mezzo >. 
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_ Necessaria dicantur1 eaque paucis . .. 

~ enhuma presumpção tivemos em escolher p ara nossa di!:'-
sertação um dos assumptos-mais vastos e complexos da sciencia 
economica. 

Ha mais de um seculo notaveis publicistas se têm dedicado 
ao estudo da momentosa questão da troca internacional -
nenhum delles porém tem chegado a uma s_olução satisfatoria 

Desta ingente luta travada pela intelligenci'l humana, tem 
entretanto ~urgido principias como o de laissez faire, /aissez 
passer ·que arvorado em bandeira exclusiva do uns, cercado da 
idolatria de oy.tros tem contribuído para incalculavel prej uzio 
de certas nações como a nossa que, por não ter um desenvol-
vimento ou antes uma educação industrial na altura de sua pro-
ducção material, continuara a ser por largos. annos· tributaria 
do estrangeiro e dependente de tod-as suas eventualidades eco-
nomicas e vicissitudes politicas ( I). 

D'ahi o intuito, a opportunidade e utilidade pratica da nossa 
dissertação que, _ u,ma vez merecendo a attenção dos mestres e 
lida pela mocidade, contribuirá. em ponto de vista relativo, para 
essa patriotica propaganda ou antes divuLgação de certos conhe-
cimentos de que dependem import;~ntes reformas exigidas pelo 
progresso do paiz. 

(I) Entre nós o exclusivismo da expa ns:to prod11ctiva é attestado" pela pre-
ponderancia de algtms productos de exportàçãÕ sobre outros. Basta consi-
derarmos a lJl:oduéção agricola de São Paulo em I 89-z, cuj o valor offiGia-
foi de 252.597:902 269 e onde o café figura entre outros productos na re.:: 

.[ação de 98 "lo (noventa e oilo po1· cento); na praça dó Rio verifica-se quasi 
que a mesma relação. 

(' 
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Subordinando materiaes tão vastos ao plano synthetico que 
adaptam< s, resumindo difficilmente tudo que nos afigurou de 
maior valia em- relação a theoria do commercio internacional, 
comprovando nossas asserções, especialmente no que diz respeito 
ao Brazil, pela estatística que mostra os meios de augmentar a 
felicidade dos povos- escrevendo finalmente a nossa disser-
tação indispensavel para quem se abalança a temeraria mas 
gloriosa empreza de um concurso, não pretendemos nem mais 
nem menos do que disse o poeta latino n'esta admiravel gene-
ralisação do espírito humano com referencia ao esforço e trabalho 
individual: 

Rem bene, si poteris, si non quocumque modo rem. 
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I. A TROCA INTERNACIONAL E A CONCORRENCIA 

~ 

L' échange est I' ârne dn meca-
nisme social. 

FouRIER. 

~~ d . . . 
~m to os. os tempos a screnclf!. economwa tem 

estudado as relações dos factos economicos, expondo 
as suas consequencias ·tanto na or.àem social, como 
na ordem internacional. 

Escriptores contemporaneos, ele grande conceito 
entre nós, já assignalaram brilhantemente a asser-

.ção nas relações ,sociaes ele individuo para individuo, 
parecendo entrever que o mundo moderno se asse-
melha em tudo a rude viela primitiva em que não 
havia para 'o homem, descanço nem tregoas, em que 
era preciso continuadamente combater, espreitar, pes-
quizar os passos elos outros e disfarçar os proprios, 
em que finalmente cada um era um concorrente senão 
um inimigo (r). 

Sem nos deter no exame d' essas condições, ele 
suas causas e effeitos, assignalaremos apenas que a 
face d'ellas promovendo o equilíbrio ou harmonia, se 
erguem poderosos elementos creados pelas !eis moral 
e política, bem como pelo espírito de solidariedade 

(I) Novrcow: Polit. ilztemat. - DAlllETT: Intredut . à feturle de t Rr/Jn. 
Polit. - MAX NORDEAU: iVms. Convmt. 
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ou antes _ de nacionalidade personificada- na entidade 
moral elo Es~aclo a quem incumbe a responsabilidade 
ele conduzir os destinos ela ·nação em sua carreira 
elo progresso, sem prejuízo ela iniciativa particular. 

Na ordem internacional, isto é, nas relações de 
povo a povo, o plano de acção ela concurrencia no 
domínio da troca é inteiramente outro; não ha um 
tribunal a que se appellar ou nma lei de harmonia 
como a da gravitação que faz reinar a ordem no 
Universo 

Essa lei da harmonia internacional, regendo taes 
relações existe, assim como a lei ele attracção existio 
muito antes ele descoberta por Newton; emquanto 
porém não fôr ella determinada, fixada e respeitada, 
as nações não podem furtar-se ao natural antago-
nismo de interesses que o progresso, com suas des-
cobertas e· invenções, tem procurado disfarçar ou oc-
cultar e que a sciencia economica se esforça em 
salientar para destruir. 

E' bastante olhar-se para o mappa das nações, 
com algumas lições da historia, para nos convencer-

.mos que até presente, taes organismos tem luctado 
entre si pela independencia, primasia e preponde-
rancia e que, dadas certas circurhstancias ... não raro 
fazem a partilha do leão (r). 

Demais, a política pesou sempre a opportunidade 
da applicação dos princípios geraes do direito e de 
modificai-os segundo a conveniencia das epocas : 
assim, em these, o direito proclama que nm povo 
não deve tolher o desenvolvimento de outro, mas 

(r ) Na ordem política ha muitos exemplos como ua Grecia pela Turquia, 
da Polonia pela Rnssia, Austria e l'russia, de Portugal pela Hespanha, da 
Belgica pela IIollanrla, e Schleswig e Holstein pela Prussia após a guerra 
com a Dinamarca, dos principados e ducados pela Italia após a guerra da 
Unidade, da Alsacia e Lorena pela Allemanha, finalmente o da Irlanda pela 
Inglaterra ... 

Na actualidade a questão do Oriente visa a partilha da Turquia. 
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attendendo aos co1iselhos da política um povo póde 
em algumas circumstancias impedir pelo rnenos in-
dü:ectamente o crescimento da nacionalidade visinha. 

Que o desiquilibrio e desacordo existio sempre 
entre os povos tanto na ordem política como ria 
ordem economica -é inegavel. 

Um illustre professor de um dos institutos de 
ensino superior de Pariz, nah1ralmente impressionado 
com aquelle phenomeno e convencido de que ha 
um certo gráu acima do qual o progresso da troca 
internacional prejudica a producção, chegou a admittir 
o contra golpe do progresso, le contre coups du 
progrés (I). Outro escriptor tem imaginado um pro-
cesso mais aperfeiçoado para a luta da cohcorrencia 
nas relaç5es de povo a povo (2 ). Ainda outro_? 
espíritos não menos generosos, abrazados na ma-
gestosa visão do cosmopolitismo tem ·engendrado a 
associação ou antes a confederação universal baseada 
na paz geral, pàra regular tão grande somma de 
interesses e o desenvolvimento economico das na-_ 

. ç5es (3). _ 
N'esse elevado intuito, Thomaz Cooper, o primeiro 

dos coripheus da liberdade do commercio na America, 
foi perfeitamente consequente quando contestou a 
existencia das naç5es (4). 

Ninguem duvida, porém, qrt_e a tendencia moderna 
de todos os povos é para ·assentar o regimen da 
troca internacional sobre novos alicerces como a 

(r) AD. COSTE. Nouvelle Exp. d' Ec. Polit. 
(z) Novrcow: Potit. internat. 
(3) A idéa do tribunal da paz internacional, suggerida a 300 annos por 

1-Ienrique IV e tão defendido n'este secttlo por Henry Rechard, Garnier e 
José Drós, ainda não foi levada a effeito .. ... 

Recentemente o economista americano, Mr. Andrew Cornegie, aproveitou 
a exposição de Chicago para esboçar o projecto de união ele todos os po-
vos que falam a lingua ingleza. 

(4) F. LIST.: SJ'St. Nac. de Ec. Polit. (No conceito de A. Richelo_t é 
a obra mais notavel que se tem publicado sobre a theoria do commercio 
internacional). · 

2 
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igualdade de condições entre os mesmos; e isso 
porque foi na igualdade de condiç<;es entre os homens, 
já apregoada por Aristoteles que se firmou a liber-
dade civil, a verdadeira e sã democracia. 

Emquanto, porém, todas as nações do globo não 
attingirem a esse gráu de aperfeiçoamento, é natural, 
sobre t'udo aquellas que se encontram no pé de in-
ferioridade, se esforcem para a melhoria de condi-
ções, além de outros meios, pela de vulgação do ensino 
techinico, pelo desenvolvimento das differentes in-
dustrias, pela expansã9 das forças productoras, pelo 
,esclarecido systema aduaneiro, por uma política al-
tamente industrial. 

Duas leis genericas presidem ao funccionamento 
d' esses diversos factores/ do progresso dos povos - -
uma superior a vontade huméma que se resume na 
natweza, outra dependente do seu arbítrio que se 
resume na creação do Estado. 

Vejamos em seguida a órbita ou o domínio de 
cada uma dessas leis geraes e qual a importancia 
que effectivamente exercem no plano da concorrencia 
e da livre permuta internacional. 

/ 



11. AS LEIS NATURAES E POSITIVAS 

La ·lntte est la mére des ~hoses. 
HÉRACLITO. 

E' tão vulgar quanto expressivo o seguinte con-
ceito de Michelet - . com o mundo nasceu uma guerra 
que ha de acabar com o mundo, do espirito contra 
a materia, do homem contra a natureza, cfa liber-
dade contra a fatalidade. - . 

Os povos assim como os individuas tambem lutam 
contra ·os rigores da natureza ~ se submettem a 
soberania impassível de suas leis. 

A t).atureza porém lhes offerece todos os elementos -
e· condições dê vida, assim como ao individuo cujo 
papel é collaborar ·com ella, para prover as suas ne-
cessidades. 

O liberalismo ardente. do$ sectarios do livre-cambio, 
dominado pelo optimismo que é o seu característico, 
certo da universalidade e permanencia das leis na-
turaes, considerando que a missão dos Estados é 
proclamar as mesmas leis e assegurai-ás na estabili-
dade, fazendo abstracção dos povos e não se preoc-
cupando com as fronteiras d' estes - acredita que a 
prosperidade nacional depende sobretudo da maior 
espontaneidade, da mais absoluta liberdade das re-
lações commerciaes (I). 

(I) Natura nisi parendo non imperatur. 
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Essa theoria tão simples quanto racional, poderia 
ser sufficiente e efficaz, se. de mãos dadas com ella 
houvesse entre as nações a mais completa reciproci-
dade, de modo que cada uma não se distanciasse das 
outras 110 dese1wolvimento moral e material. 

E como combinação universal, ainda não passou elos 
calculas imaginarias de Platão, Xenefonte, de Thomaz 
Morus e elo Abade Mably e de tantos outros idea- _ 
listas senão visionarios (I). · 

Entregues as nações ao impulso de meras even-
tualidades, o mundo só presenciaria uma luta desigual 
elas mais fortes esmagando as mais fracas. 

E um sem numero de casos a historia registraria, 
attestando a acção brutal das leis naturaes sem o 
correctivo ou a salutar modificação que podem e 
elevem soffrer no terreno do possível. 

« As leis nahu-aes não podem impedir que o espí-
rito humano obedecendo a um criterio intellectual e 
moral as defina, as corrija, as domine em seus ef-
feitos » ( 2 ). 

A maioria dos escriptores consideram as sociedades 
humanas como organismos que nascem e se cle-
senvo I vem conforme leis analogas ás leis biologicas 
que governam a evolução ele todos qs seres vivos (3). 

Emquanto uma melhor directriz não lhes traça o 
engenho humano, no caminho da perfectilidade, as 
nações devem buscar dentro da orbita do seu do-
mínio os elementos ele prosperidade, as seguranças 
de vida. 

E é por meio de uma politica previdente que as 
nações ~onjuram n:uitas vezes as mais temerozas crizes 
economtcas e soctaes. 

(1) Toutes les familles ne seront qtl'une famille, et toutes les nations qu'une 
Nátion. L.A.li-IENAJS. 

(z) ÜU'VEIRA MARTINS. Negime das Riquezas. 
(3) CH.\RLES GIDE. Principes ct Ec. Polit, 
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Em algumas sciencias, diz Charles Gide, por nós 
já citado, em razão da sua simplicidade a pnvz"são 
se exerce de tal maneira, que .provocando a admi-
ração, attinge as proporções de uma verdadeira 
prophecia- é o caso da astronomia. Nas sciencias 
physicas e naturaes a previsão permitte ao chimico 
na juncção de duas- substancias, dizer qual o córpo 
que sabe d' essa combinação. Assim tambem a sciencia 
economica, na sua vasta esphera de acção. · 

Stanley Jevons, economista de Í1ota, pretende de-
monstrar a periodicidade das crises monetarias e 
commerciaes que tem causado tantas perturbações 
economicas e sociaes desde I 7 6o, epoca em que 
começou a generalizar-se o credito na Inglaterra. 

Entrt:> nós durante os anhos cl'e I 890 a · 1 893, pre-
senciamos os tres períodos de que fala_Laveleye ela 
activiclade _economica e que são: - 1° o ela ex-
pansão (r 89 I) quando o transbordamento de . capitaes 
fez baixar a taxa elos juros e as emprezas de toda 
a ordem se constituíram estimuladas pelas desorde-
nadas emissões . - 2ó o ela revulsão (I 89!2> segundo 1} 
semestre) quando um decreto elo governo (r) fez 
estremecer o credito, assignalanclo o cimo á derro-
cada elos títulos · e das cotações do cambio. - 3° o 
ela reja1'afãO (r 893) quando a baixa excessiva começa 
a estimular novos negocias em que cada um faz o 
seu exame de conscz'encia para as novas pugnas do 

(1) Decr. de 14 ele Fevereiro de 1891. Já antes o Decr. de 13 ele Outubro 
de 1890 pretendeu travar o movimento da especulação da bolsa. O ele Fe-
vereiro, porém, causou alarma. Até 31 ele Dezembro de 1891, installaram-se 
na praça elo Rio 773 sociedade anonymas com o capital fabuloso de 
4 oo6 392:500$. Só no gcnero bancos, possuio ella maior numero que Londres, 
Paris e Frankfort. Nos outros Estados de actividade commercial a "evrou 
atacou com a mesma intensidade. 

Houve uma Companhia que emiuio 985.000 debenl. de J:s. 20,121.000 
ele J:s. II ,5, cheques e reports no valor de J>s. 73.ooo.ooo, total dois milhões 
de contos de reis ao càmbio da epoca li 

Ab uno cognoscetis omnes ... 
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bem estar e do progresso que segundo Lermenier 
não devem ter suspensão nem tregoas. 

Muitas dessas crises economicas e sociaes são 
_ t.ambem produzidos pela liberdade do commercio 
·entre as nações que, facilitando aos paizes novos 
uma importação excessiva, perturbam as suas relações 
e retardam o seu desenvolvimento trazendo seriós e 
incalculaveis prejuízos. , 

Em face de taes factos que não raro se dão na 
vida dos povos e guardam uma ·intima connexidade 
entre si, qual deve ser o papel d'essa entidade-

· Estado-encarregada de velar pelos seus grandiosos 
destin0s? 



111. A MISSÃO DO ESTADO 

L'État rloit se retirer devant l'in-
dividu à rnesure que l'individu 
s' avance dans la civilisation. 

F. DELÓRD. 

Comprehendendo o povo, a nação e o governo / 
propriamente dito, o Estado é por isso a creação mais 
aperfeiçoada elo engenho humano, e, na expressão de 
Blunstchli, a mais elevada das existencias contingentes. 

Firmando uma ordeni particular da ordem universal, 
sendo o complexo systematico das partes que -cons-
tituem uma sociedade, a sua verdadeira personifi-
cação, o Estado não é exclusivamente obra do ar-
bítrio do homem, nem producção da natureza. 

E' uma e outra cousa, como bem ensina Ahrens, 
o producto de leis em parte necessarias e em parte 
livres e de todo o desenvolvimento historico de um 
povo. . 

E', finalmente, um organismo formado pela combi_-
nação de dois elementos principaes que mutuancente 
se auxiliam - o espírito de nacionalidade como a 
força animada e os membros que o representam como 
elemento material (r). 

(1) O Estado differe muito do GoverJ10. O Estado é o governo da nação 
e o Governo orgam do Estado. O Estado abrange o Governo e este o re-
presenta. 
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A missão do Estado, em relação ao desenvolvi-
mento economico das nações, é indicada pela natu-
reza. 

Esta p'ara os corpos se deslocarem no espaço 
estabeleceu dois movimentos: o de rotação e o de 
translação, tão conhecidos desde Copernico. 

Assim acontece ao Estado : - o seu movimento de 
rotação está no papel que representa como principal 

_agente de conservação ; o seu movimento de trans-
lação, em torno do destino da humanidade, consiste 
em ser ao mesmo tempo o agente elo progresso (r). 

Isto, porém, não implica que na ordem interna 
deixe de ter o Estado por principal missão estimular 
a iniciativa privada, a sua força, a sua energia. · 

Assim tambem na ordem internacional, pensamos 
que eleve o Estado intervir efficazmente tendo em vista 
as suas circumstancias ou seus accidentes historicos. 

O Estadó eleve agir na clirecção que lhe assignala -
a so1idarieclade nacional, a salvaguarda de seus grandes 
interesses ct~a responsabilidade lhe corre no plano 
da concorrencia, que a cada dia faz surgir novos 
problemas que as velhas formulas não bastam para 
resolverem. 

Essa intervençãó é, porém, relativa ou antes pro-
visaria porque todas as nações se aperfeiçoando por 
si mesmas, . em sua marcha progressiva, tendem á 
perfectibilidade ( 2 ). 

Essa direcção suprema corresponde justamente ao 
terceiro movimento que a scienc1a economica assig-

(1} Já nos referimos ao Estado Universal ideado pelos Romanos e por 
tantos conquistadores desde Alexandre até Napoleão. 

(2) LE H.oY BEAULIEO, chefe dos economistas modernos, sustenta qne o 
Estado não é o principal agente do progresso. Para elle o faclor principal 
do progresso é a iniciativa privada e as sociedades livres. 

BJ~UN_STCHLJ, BUCHEZ, TAPARELLI e ROSMINI ao contrario pensam que 
a missão do Estado é desenvolver as forças latentes da nação: -sua acção 
não é só de conservação é de progresso tambem. PML. do Dir. Pubt. pelo 
Dr. S...í. BENEVIDES. 
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nala aos corpos celestes atravez qos explendores do 
Universo. 

A Economia Politica reconhece differentes systemas 
engendrados para regular a intervenção dos Estados 
em suas reciprocas relações de troca, os quaes po-
demos resumir no regimen prohibitivo, no livre 
can,1bio e no proteccionismo. 

ExaniÍnemos as bases geraes em que se assentam 
cada úm d' elles. 

3 





. ' 

IV. SYSTEMA PROHIBITIVO 

Tout comprendre, c'est tout par-
donner. 

Em epqcas transactas, madrugando na intelligencia 
dos povos as primeiras noções de ordem e progresso, 
o commercio internacional se regulava pelo principio 
de que o estrangeiro era um inimigo e d' ahi toda 
guerra contra elles - adversus hostem ce!erna auc-
toritas. · 

Não podia elle attingir ao desenvolvimento, etnbora 
relativo a que devia chegar, visto não ter tambem 
a seu favor as engenhosas descobertas do mundo 
moderno, que tanto contribuem para o convívio das 
nações. 

Dominava por toda a parte e em _todos aquelles 
tempos o systema prohibitivo, mesclado da mais 
abjecta pirataria. 

Demonstrar o que fica , dito seria preciso escre-
ver a historia de todas as restricções do commercio 
internacional e esta seria a historia universal ( 1 ) . 

Accresce ainda que não se poderia chegar a um 
resultado satisfatorio, porque todas as· indagações são 
improfiquas; perdem-se na noite dos tempos, envol-
vidas em lendas primitivas. 

(1) Dicc. de XIX siécle. 
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Póde-se dizer como Ajax . no drama grego - a 
obscuridade é a luz I 

Sabe-se por um écho longínquo que tres povos, os 
Phenicios, os Carthaginezes e os Romanos entreti-
veram successivamente a troca com o mundo conhe-
cido sob o mais rudimentar systema aduaneiro. 

No Imperio Romano, pouco tempo depois do ex-
plenclor ele reinado de Augusto, houve l'lm imperador 
que desconhecendo a importancia do commercio ma-
rítimo, pretendeu aniquilar a navegação de seu paiz, 
reunindo todas as embarcações para fazer com ellas 
um caminho no mar. 

Mais tarde, depois da expulsão dos reis, franqueou-
se ao povo romano as alfanclegas e os tributos, 
portoriú et t?-z·buto plebe lz'be1"ata, que foram logo 
restabelecidos (I). 

Factos isolados como estes, se encontram a cada 
passo nas paginas da historia e apenas assignalam 
o estado primitivo elo systema aduaneiro então em 
voga e das relações commerciaes por mar. T uclo se 
confunde com as grandes convulsões políticas por 
que passaram aquelles povos até que a invasão elos 
Barbaros mudou a face da Europa antiga. 

Na eclade média tres grupos ele povos succederam 
ainda áquelles mencionados - as republicas italianas _ 
- os flamengos e hollanclezes- as cidades anseaticas 
(2) preponderando entre elles todos os generos ele 
prohibições aduaneiras, as represalias commerciaes, a 
guerra ele tarifas em que tambem se resumia a po-
lítica financeira de toda a eclade moderna. 

No seculo actual é que desappareceram as tarifas 
prohibitivas, excepção feita d'aquellas que são moti-

( r) CoQlJEUN e Gmr.LAU~rrN, JJicc. d' Ec. Poli!. 
(z) Anseatas eram chamados na T nglnletTa Eskr/ings mercadores d' Est.: . .. 

d'ahi a palavra ster!ing, dinheiro d'ar1uelle povo tjUC circulava na Iuglatcna. 
(LIST. Obr. cit). 



vaclas por consideração de ordem publica como nl.ll-
nições ele guerra e tudo quanto diz respeito a fraude 
e ao contrabando (r). -

Uma das causas do desapparecimento de tão de-
testavel regimen, diz M. Blanquit, foi o contrabando 
nascido da propria prohibição e que em alguns paizes 
chegou a altura de uma verdadeira industria, occu-
pando grande numero de empregados especialmente 
destinados para aquelle fim. 

O regimen prohibitivo sempre minado por aquella 
fraude secular, soffreu ainda outro golpe dado pelo 
espírito revolucionaria de 89 que sob o rigorismo 
das alfandegas levantou o protesto do livre cambio (2) 
que passamos a analysar, embora succintamente. 

(I) Decr. n. 836, de I I de Outubro de 1890, Art. 6. 
(2 ) A sciencia economica é modernissim~ . Data de 1776, anno em que o 

seu fundador ADA.l\I Sl\1ITH publicou o seu livro Pesqzúzas sobre a ?tatunza 
~ wusa das ,-;quezas das Na!r·ões. 



-' 
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V. SYSTEMA DO LIVRE-CAMBIO 

L'bomme est livre, comme !'oi 
seau doas sa cage: i! peut se mou 
voir dans eles limites detcrminées 

LA V .ATER. 

A verclacleirá noção da liberdade absoluta ela troca 
internacional ou do livre cambio, é a que foi dada 
por Frederico Bastiat, quando; em I 846, se incumbia 
de redigir um manifesfo destinado ao mot d' ordre 

· da nova agitação que na França entã_o se operava. 
O livre cambio, diz aquelle notavel <;conomista, é um 

direito natural como a propriedade. To do o cidadão 
que crêa ou adquire um producto deve usar e dispôr 
d'elle a vontade e em qualquer parte do globo: -
privai-o d'esta faculdade, é legitimar a espoliação e 
ferir as leis da justiça. 

E' ainda desconhecer as condições da ordem, porque 
esta I1ão póde existir no seio de uma sociedade onde 
cada industria busca successo na oppressão dos 
outros. 

E' desconhecer o pensamento providencial que 
preside aos destinos humanos manifestado por uma 
infinita quantidade de climas, de estações, de forças 
naturaes e de aptidões, bens esses que Deus repartia 
desigualmente para os unir pela troca, nos laços de 
uma fraternidade universal. 
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_ 1 1 constranger o desenvolvimento e prosperidade 
· publica, porque quem não é livre de trocar não é 

de escolher o seu trabalho e por isso se vê forçado 
a dar uma falsa direcção a seus esforços, a suas fa-
culdades, a seus capitaes, agentes que a natureza 
poz a sua disposição. 

Emfim é comprometter a paz entre os povos e 
fazer desapparecer por meio de guerras interininaveis, 
as relações que as unem (I). 

Nesse energico programma como em todos os de-
bates sobre a liberdade do commercio internacional, 
encontra-se uma confusão de palavras que tem dado 
logar a graves erros. A proposito diz F. List: fala-se 
da liberdade commercial como da liberdade religiosa 
e civil. Os amigos e .os campiões da liberdade em 
ger2J se ju1gam obrigados a defender a liberdade sob 
todas as fórmas e é assim que a liberdade do com-
mercic tornou-se popular, não se distinguindo a liber-
dade do commercio interior da do exterior que em sua 
essencia e resultado, differem profundamente. E isso 
porque se as restricções estabelecidas nó commercio 
interior são em geral offensivas a liberdade de cidadão, 
no commercio exterior, o mais alto gráu da liberdade 
individual é compatível com as grandes restricções. 

Uma consideração historica, porém, noÇfaz entrever 
o interesse patriotico da maioria dos economistas e 
governos. da Europa em defenderem a liberdade do 
commerc10. 

Nas principaes nações d' aquella velha parte do 
mundo a população se desenvolve continuamente, os 
orçamentos e encargos publicas se multiplicam, o 
pauperismo augmenta de dia a dia, a riqueza se en-
contra nas mãos de poucos, por toda a parte reina 
o ,mal estar das classes proletarias que já tem o seu 

(x) ÜOQUELIN E GUILLAUMIN, Dicc, cit. 
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trabalho regulamentado - d'ahi o interesse peculiar 
de promoverem a crescente exportação para os paizes 
novos, da qual tanto depende a mantença da situa-
ção commercial e financeira, a vida elas grandes of-
ficinas ou manuf~cturas, a energia do trabalho nacio-
nal (r). 

E nada contribue tanto para esse resultado como 
a divulgação e effectividade do systema do livre 
cambio nos paizes novos, que sem terem industria 
competidor_a, vêm-se na necessidade de exportar a 
materia bruta em troca de productos manufacturaclos. 

A liberdade do commercio é uma theoria ele fu.-
turo remoto ; presentemente não passa de uma ge-
nerosa aspiração que não póde ser levada a effeito 
pelos povos, em razão de sua desigualdade. 

A differença que ha na applicação pratica de certos 
princípios como esse, é perfeitamente explicada por 
um illustre economista italiano na seguinte obser-
vação: « E' un principio di meccanica, che, quando 
un corpo sia animato da un movimento che niuna 
ragione interna o esterna tende a modificare, questo 
corpo deve percorrere necessariamente una linea 
retta con movimento uniforme, ossia che in tempi 
eguali deve percorrere spazi eguali. Ecco un prin-
cipio di meccanica pura. Ma quando si slancia suJ 
terreno una palla, il movimento non ê nê in linea 
retta, nê uniforme: la palia devia dalla retta, in ra-
gione degli ostacoli che in contra , . ( 2 ) . 

Assim acontece a questão do livre cambio que 
na pratica deve soffrer tão differentes quanto indis-
pensaveis mo9_ificações {3). - . 

( 1) L' accroisement de la ri c h esse en Europe a produit des noveaux besoins 
intellectuels, et il a été impossible de les satisfaire dans les conditions po· 
litiques qui regnent actuellements. Novrcow, obr. cit. 

( 2) A. ÜICONNE, Pri1tcipi di Econ. Polit. 
(3) Governa.· é p1·oteger diz H . PRIOE. Laisez:fai1·e quer. dizer governar o 

menos possível, isto é, não governar, 
4 
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VI. SYSTEMA PROTECCIONISTA 

La protéction n'est qu'un moyen 
c'est la liberté qui est ]e but. 

F. LIST. 

O systema proteccionista consiste na educação in-_ 
clustrial ela nação, por meio ela acção benefica do 
Estado em todas as suas relações economicas. 

E' um complexo ele medidas tendentes a abreviar 
o desenvolvimento elas forças procluctivas ela nação, a 
creal-as~ amparai-as e fortalécel-as para a luta da con-
correncla. 

E' a .elevação gradual do nível moral e material 
elo trabalho nél;cional nas suas mais vastas applicações 
para emular, competir ou ·excecl~r na superioridade ao 
trabalho estrangeiro. · 

Corno se vê o seu fundamento está na diversidade, 
na desigualdade ele elementos existentes, nas diffe-
rentes regiões elo globo e no interesse da prosperi-
dade e ela inclepenclencia ele cada uma. . 

A applicação do systema proteccionista ou de seus 
lineamentos e princípios geraes, depende ele grande 
adiantamento industrial de cada povo, das sua,? con-
dições territoriaes, e do seu espírito de iniciativa. 

As differentes phases que percorrem as nações, isto 
é, o estado selvagem - o estado pastoril- o estado 

-
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agrícola (I) - e o estado agrícola, manifactureiro e 
commerciante, é qúe assignalam a opportunielade da 
applicação elo systema proteccionistao 

Eis como exprime a respeito um elos chefes da 
o escola proteccionista F o List: 

« Encomager 1' agriculture à 1' ai de eles droits pro-
tecteurs, est une entreprise insensée; car, l'agriculture 
ne peut etre utilement encouragée que par 1' existence 
elans le pays d'une indust'rie manufacturiere, et 1' exclu-
sion eles matieres brutes et eles produits agricoles ele 
l'étranger ne fait qué arrêter l'essor ele manufactures 
elu payso · 

L' éelucation économique d'un pays encare a un 
degré inferieur el'intelligence et ele culture, ou faible- -
ment peuplé relativem,ent à l'entenelue (2) et la fata-
lité ele son territoire, se fait le plus surement par la 
liberté elu commerce avec eles peuples avancés, riches 
et inelustrieux: T ou te réstriction commerciale ayant 
pour but el'y établir eles manufactures) est prématu-
rée, et tourne au détriment, non seu1ement de la 
civilisation en générale, mais eles progres ele la nature 
en particulier. Lorsque son éelucation intellectuelle, 
politique et économique, sous I' empire ele la liberté 
elu commerce, a été poussée assez loin pour que 
l'importation eles articles de manufactures étrangeres 
et le manque eles debouchés pour ses proeluits mettent 
obstacle à son développement ulterieur, alors seule-
ment des mesltres ele protection peu~ent se ju2tifier. » 

(1) Sob antigo regimen politico, dezia-se que o Brazil era um paiz es-
smcialmmte agricola. Cabe a nova republica fazel-o entrar no plano que já 
lhe assignala o seu grandioso futuro. 

(2) A densidade da população de alguns Estados do Brazil, offerece-nos 
um criterio para o exame d'este ponto da questão: assim calcula-se a densi-

-- dade da população do Municipio neutro de 33 I habitantes por kilometro 
quadrado, do Estado de Rio 26, Rio Grande <lo Norte 15, Céará 11, Per-
nambuco ro, Alagoas, Parahyba e Sergipe 9, Minas Geraes 8 e S. Paulo 6 
sendo que n' estes dois ultimes e principaes Estados o augmento annual da 
população excede a 3,5 °io. 
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Accresce que muito deve contribuir para a oppor-
tuniclade do regimen proteccionista, nos paizes novos, 
o facto delles se acharem presentemente n'uma despro-
porção ou distancia incalculavel das nações antigas, 
gràças as innumeraveis e maravilhosas applicações das 
descobertas e invenções e sobre tudo do telegrapho 
e vapor que tem produzido uma verdadeira revolução 
indu!:>trial no mundo (r). 

Demonstrar essa verdade é bastante olharmos 
para a enorme potencia mechanica accumulada nas 
fabricas da Inglaterra e elas demais nações que, parece 
quererem supplantar o futuro industrial do mundo. 

Não .... a concorrencia illimitacla diz-nos Sismondi, 
confere o monopolio e é por isso que torna-se inclis-
pensavel aos paizes novos cuidar do contra golpe elo 
progresso ele que fala o eminente professor Ad. Costa 
por nós já citado. . 

E !1enhuma nação tem chegado a sua grandeza po-
lítica ao explenclor das ·sciencias e elas artes inclus-
triaes sem antes possuir um certo gráu de prosperi-
dade -no interior ( 2 ). 

Agir energicamente n'esse grande e patriotico em-
penho é um dever senão um compromisso solemne 
que os governos assw11em perante os povos desde a 
sua emancipação política. 

As principaes razões em que se funda o proteccio-
nismo podemos enfeixar resumidan-iente nas seguintes: 

a) Não sacrificar as forças procluctoras do paiz, 
isto é, impedir que os beneficios do trabalho passem 
para o estrangeiro ; 

( 1) Calcula-se em 2:ooo.ooo de cavallos a vapor a força das machinas 
a vapor do mundo, ou por outra, da Europa em 1840. Em 1888 estn força 
subio 50:ooo.ooo e presentemente em soo:ooo.ooo! A nova ferro-via electrica 
de Chicago a São Luiz, eleve ter pelas condições do contracto uma veloci-
dade de 100 a 125 milhas por hora .... E isto, diz o correspondente do J01'-
nal de 31 de Maio ultimo - é a infancia das ferro-vias electricas !!! . ... 

(2) M. MINGUE1"l'I, Rapp. de t Ec. Polit. 
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b) estimular o srabalho nacional nas suas mais -
vastas applicações porque n' elle se basêa a riquezà 
dos povos; 

c) destacar a nacionalidade dos demais grupos 
sociaes que para o futuro, aliás bem remoto, poderão 
formar a -grande confederação universal ; 

d) promover a solidariedade nacional pela depen-
cia reciproca elas mais variadas industrias ; 

e) formar a inclepenclencia industrial da nação li-
bertando-a elas eventualidades politicas e economicas 
do estrangeiro; 

f) finalmente, velar pelo destino do Estado que 
não pócle e nem eleve ficar a mercê da concorrencia 
elo ma-is forte (I) OU sob a acção impassÍvel das leis 
ela natureza. 

No domínio da effectividade ou da applicação, o 
systema proteccioi)ista encontra incontestaveis cliffi-
culclades para se accommodar as clifferentes necessi-
dades industriaes. 

Tudo depende ela situação de cada povo, dos seus 
accident--es historicos, do estado ela industria, elas ideias 
reinantes, finalmente das circumstancias de tempo e 
e Jogar que de anteu1ão não se póde precisar nem 
prever. 

Isto posto, esforçar-nos-emas em fazer a seguinte 
indicação das principaes cathegorias a que ao nosso 
vêr, se subordinam todas a.s medidas que em qualquer 
paiz dado podem auxiliar o desenvolvimento do tra-
balho nacional, base -elo riqueza publica. 

7-\ssim temos a lei aduaneira, a abertura ele novos 
mercados, os auxílios clirecto e indirecto, os institutos 
technicos, os premias e exposições industriaes e outras 
clifferen tes inediclas. 

( r) Na ordem interna uma das principaes attribuições do Estado é pro-
teger os seres fracos impedindo-os da oppressão dos que têm mais força. LE 
Roy BEAULIEU, Freeis d'Ec_ Po!it. ' 
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Examinemos succintamente cada uma d' estas 'inter-
venções do Estado no progresso economico dos povos. 

a) LEI ADUANEIRA. -A influencia que exerce no de-
senvolvimento economico nacional uma tarifa bem 
redigida é -reconhecida por todos economistas. 

Ella deve acompanhar a transformação que inces-
santemente se opera na exportação e importação con- -
sorciando o interesse do Estado com as exigencias do 
trabalho nacional. 

Deve aproveitar todos os gen.eros tributaveis e até 
impedir importações exageradas, oriundas de uma mera 
especulação que em face ele taxas inferiores, geram um 
estado anormal no commercio, como se presenciou rio 
Brazil· em I 8o8, data da abertura dos novos portos e 
ultimamente, pela gránde expansão a "que referimos 
em um dos capítulos anteriores. 

Deve finalmente, uma lei aduaneira na simplicidade . 
da nomenclatura, abranger o menor detalhe e ser 
accomn;odada nos paizes vastos, ás necessidades da in-
clustria de cada região (I). 

b) CREAÇÃO DE NOVO:) MERCADOS.- As nações onde 
o desenvolvimento da agricultura é preponderante, 
mais do que quaesqtter outras, devem promover relações 
com o estrangeiro afim de garantir e fortalecer as mais 
fontes de producção. 

Essa iniciativa depende de uma política commercial 
bem avisada, de uma propag-anda no estrangeiro con-
venientemente dirigida. 

(1) Um exemplo póde dar ideia do que escrevemos. O carvão mineral que 
nos vem da Ingiaterra não paga direito algum nem ali nem aqui pela nossa 
tarifa actual Isto porém é menos justo para o Estado do Rio Grande do 
Sul onde a induslria elo carvão ele pedra é muito prospera e merece toda 
ati.imação. 

Se o confrontarmos com o combustive[ nacional. ... clesnecessario dizer é que 
• este paga 1 ·oco por kilog. em nossas alfanclegas, (Tarifa N. 21 r. -·A lei 
N. 3396 de 24 ele Novembro ele 1888 (ultimo orçamento do Imperio) auclo-
risava a revisão da tarifa, dando ao Rio Grande do Sul nma especial. -
Uma tarifa p>olectora no Estado do Matto Grosso cuja inciustria é rudimen-
tar- seria uma calamidade. 
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Exemplo frizante e que nos fornece o nosso 
grande paiz, dá perfeita ideia da importancia d'esse 
alvitre economico : 

Basta reparar na situação actual dos mercados 
estrangeiros, em relação ao nosso principal producto 
para justificar a observação. O café cada vez mais 
está dependente dos mercados americanos. Assim 
a praça elo Rio de Janeiro (I) teve no anno de I 892 
como principaes freguezes na sua exportação quasi 
exclusiva de café, as seguintes nações, qualificadas 
pelas suas quotas respectivas : 

Estados Unidos: Nova York. 2.080.786 
Nova Orleans . 180.043 
Baltimore . 139-083 
Galveslon . 3-912 
New Port. 1.532 

Eurupa Hamburgo. 236.081 
Trieste . 126.488 
~larselha I 15.900 
Havre 97·322 
Genova . 61.550 
Londres 6o.6o9 
Outros portos 47-508 

Diversos Cabo da Bôa Esperança e 
outros portos . 
Cabotagem . 

Total. 

saccas 

)) 

)) 

)) 

saccas 
» 
~ 

» 
)) 

» 

126.882 
IJ5.8.55 

3-393-551 

Essa diminuição no consumo de café em diversos 
mercados europeus, observa um criterioso jornalista, 
explica-se pela concorrencia das procedencias ela 
Africa e America, que avultam de dia para dia e 
offerecem melhores mercados ele importação á In-
glaterra e outros paizes. 

Quem nos assegura que os Estados Unidos que 
absorve dois terços da maior parte e -dos mais va-
liosos generos . de nossa exportação, na questão do 

(r ) Com a praça de Sanros dá-se a mesma anomalia. 
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~'to i<i • . . <I ; "1-'\ 
café, tendo para appellar . .á produ~ção i:>.ot~~~~ . çte ~ . 
Venezuela, Centro - Amenca, Mex1co, t1ll't . ~ · e1.;,de- fP 

sejando estreitar os seus laços adua1 ij':OS ~G'dj\{~~s ' 
paizes mais proximos a _sua esphera _ ~cçã®;~~~"r 
conserve sempre net~tral eni relação ao 111>1~ 
procedencia braúleira·? · · 

c Quem nos assegura que em . uma evolução econo-
mica tão facil de prever, para fazer face as suas 
grandes necessidades, para os seus colossaes empre-
hendimentos, os Estados Unidos não renovem sobre 
o café os impostos de entrada do tempo da guerra 
sulista que actualmente . pesariam em mais de roo.ooo 
contos sobre a nossa agricultura ? ~ 

. Objectar--nos-ão com o actual convenio aduaneiro ; 
- ,.mas acima d'elle, não existirá hegemonia jurídica 

. quando falar o interésse irnmecliaclo- ela grande po-
tencia americana . . 

c) A,UXILIOS INDIRECTOS E DlRECTOS.-Ü_ auxilio 
inclirect0- é incontestavelmente o mais importante 
para o desenvolvimento industrial, visto consistir nas 
restricçôes á importação de procluctos similares. 

Estas se dividem em puramente :fiscaes, quando são 
equivalentes tanto para o proclucto nacional como 
para o exotico e são protectoras, quando pesam 
sobre os procluctos elo estrangeiro que tem similares 
oti succedaneos no paiz . 

Os auxílios indirectns são principalmente as me-
didas de administração tendentes a · organisação e 
desenvolvimento do credito industrial e agrícola, como 
os emprestimos a juro modico aos inclustriaes já 
por meio dos bonus elo Estado, já por meio ele -
associaçôes particulan=s. 

d) INSTiTUTOS TECHNlCOS.-A educação profissional 
é ele incalculaveis vantagens ás naçôes novas como 
o Brazil • onde a natureza parece entregar-se á desre-
grada orgia do poder e dá riqueza, impedindo ao 

li 
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honú~m de _tornar logar em rneio de tanta pompa e 
explendor, porqu-e elle proprio se reduz á insignifi-

- cancia diante a magestade que o rodeia. » 
O ensino technico desperta a attenção publica 

em · todos os paizes - adiantados e attribue-se á sua 
diffusão, a proeminencia commercial e industrial da 
Allemanha e Inglaterra, entre as demais nações da 
Europa. _ 
_ e) PREMIOS E EXPOSIÇÕES.- Os premias e exposi-
.ções __ muito es-timulam as forças productoras da nação 
para a inge~te luta do trabalho. Todos os gover-
nos civilisados têm instituído premias e promovido 
exposições com os mais b_rilhantes resultados. No 
Braz~! a nova situação política iniciou ambas essas 
medidas e pelo decr. n . 837 de I r de Outubro de 
I 89b, e promoveu a organisação de Exposições Agri-
C?las e Regionaes mediante o concurso da iniciativa 
particular procurando recom1iensar com premias os 
-esforços empregados para melhorar . a producção 
na,ciot1al. 

Esses premias devem ser conferidos por interme-
dio 'de comícios ou sociedades agrícolas organisadas 
para esse fim. (I) 

No que . diz respeito a influencia e efficacia das 
exposições no progresso dos povos, achamos desne-
cessario demonstral-Õ. Já no seculo passado em 
1 798, quando tratou-se na França, pela primeira vez, 
cl' esse grandioso commettimento reconheceu-se os 
seus resultados. Dahi a imitação da Inglaterra em 
I 8 5 I e por todos n1ais povos civilisados. 
f) DIVERSAS MEDIDAS.-Muitas outras providencias 

podem concorrer para a educação industrial ele qual-

(r) O Estado de Minas Geraes an teriormente providenciou no mesmo 
palriotico intuito. 

O Decr. estadoal de zS de Ab1·il de 18go, regula a organisação da expo-
sição permanente e o modo porque devem ser conferidos os premies pecn-
niarios á inclustria do Estado. · 
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quer . naç~o que s~ . trat~, e a çujo exame deixamos 
,d~ prpc<:de~ fugindo assim do .menor datalbe. 

São ellas q. reducção de fretes nas estradas de 
. [erro, as" garantias de juros, a regulamentação do 

trã.bal_ho}- .d' entro de certos- limites, a ponderação do 
elemento· demographico ( r) e tantas outras conheccidas 
pelos espiritqs patriotas. · · 

O systema proteccionista que nós esforçamos em 
esboçar ligeir.amente, em todos os tempos existio 
cooperançlo para o desenvolvimento economico das 
nações, ora mesclado com extremadas medidas, ora 
.suavisado pelas differentes .circumstancias em que se 
tem achado o progresso Çle umas nações em face 
da concorrencia de outras: 

- Vejamos as liç"ões e. exemplos que nos tem for-
necido ~ a historia. 

' ,. 
( 1) O Decr. de 22 de Fevereiro de 18go, oreou uo Btazi1 um serviço de 

estatística especial n0 -intuito de sab·er com precisão pelo -cenhecjmento 
exa.cto da producção naciónal e estrangeira e situação do~ ·mercados-o p~eço 
natmal dos productos. · 
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VIl. O PROTECCIONISMO NA EUROPA 

Now what I want, isfacts 
BOZ. 

Assignalando faqos isolados . que tem exercido 
profunda influencia no destino economico das 11ações 
do velho continente, não queremos com isso . tomar 
a historia como base exclusiva ele verificação da vet-
dade do systema proteccionista. 

O methodo de observação historica em economia 
política tem um grande obstaculo a vencer-é o da 
complexidade elos phenomenos sociaes e economicos. 
Un1 facto historico para assumir as proporções ele 
lei no domínio ela sciencia economica, precisaria, en-
tre outros requisitos essenciaes, da confirmação da 
estatística que para nós! por si só, mostra como os 
povos são governados. 

O valor dos factos historicos que varnos em segui-
da apresentar em abono da nossa theoria- é por-
tanto relatzvo. 

Isto posto, começaremos por notar uma cousa sin-
gular na historia do desenvolvimento da riqueza 
das nações e é o seguinte :-que a todo o pro_gresso· 
indtlstrial tem precedido o impulso generoso e bem-
fa2;ejo da protecção. 

Comprovemos esse facto folheando algumas pagi-
nas da historia industrial ~os paizes da velha Europ~. 
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a) INGLAT.ERRA. Foi ~empre uma nação feliz no 
mundo pela sua posição geographica, como por sua 
política sempre sagaz e previdente em todos os teni-
pos. 

Encontra-se 11a primitiva historia da Inglaterra 
muitas particularidades que já eram prenuncio de sua 
grandeza futura. 

Entre as principaes é , bastante recordarmos as 
perturbações do seculo XII, que levou áquelle paiz 
os flamengos e outros povos industriaes, anciosos 
pela paz e pela sedentariedade; a immigração dos 
italianos que em grande parte sahiram banidos de 
sua patria ; a decadencié). da opulenta republica de 
Veneza, quando a industria ingleza começava a for-
mar~se ; a perseguição dos judeus que só encontra-
vam refugio nas ilhas d'além ·mar ; finalmente as lu-
tas religiosas, a um só te~po, na Hespanha, na França, 
na Belgica, na Allemanha e Italia cujos industriaes 
só tinham na grande ilha do Mar do Norte o abrigo 
da liberdade, o asylo da perseguição, o Jogar da se-
gurança, da paz e da tranquilidade. 

Eis no que então se assentaram os primeiros ali-
cerces da futura patria do grande Smith ! 

A pedra angular do systema proteccionista inglez é 
a lei de 8 de Outubro de I 6 5 I promulgada na ad-
ministração de Cromwel e conhecida pelo nome de 
acto de navegafãO cujo objecto foi animar as cons-
trucções navaes para d'ahi firmar-se a supremacia 
marítima. 

E como todas as grandes leis d'aqudle povo, e&ta 
teve tambem o sello da duração. e o reflexo da eter-
nidade-pois durou até 26 de Jtmho de I 849, quando 
abolida definitivamente por Lord Roussel. 

O -perfil da política industrial ingleza, pôde-se tra-
çar com a ajuda de duas declarações officiaes, uma 
de um dos ministros de George I .0 que em I 72 I 
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nQ parlamento proclamou a oonveniencia da exporta-
ção de objectos manufa.cturados e a importação de 
materias brutas, outra de Chatam, mandando fechar · 
as fabricas do continente americano. 

O padrão de seus tratados tem sido sempre o de 
Methuen que em I 703 arruinou o velho Portugal e 
o ele Assiento que em I 7 I 3 reservou igual sorte a 
Hespanha. 

Em I 824 ainda os seus direitos ele importação eram 
excessivamente protectores e foi n'esta data que co-
meçou a moderação ele suas tarifas aduaneiras, sob 
iniciativa elo ministerio de que fazia parte Caning 
e Hukisson. (I) 

D'ahi em diante a tendencia livre cambista come-
çou gradativamente a medrar principalmente no tempo 
ele Roberto Peel, I 846, isto é, depois que a nação 
ingleza poude reunir todos os · elementos de .sua 
grandeza futura. Presentemente accenhia-se n'aquelle 
paiz um movimento proteccionista. Ha dois an-
nos reumo-se em Manchester, o Sinai ela livre 
permuta, a Camara de Commercio, sob a presiden-
cia de M. Hilbert e affirmou-se que o commercio 
de importação com a Hollanda baixou nos - tecidos 
ele linho ele 4.soo.ooo lib. em r87o-a 2.074.oob 
em I 887-0 ferro ele 8s4.ooo toneladas em 1870 
-a I67.ooo em I887 -a exportação de tecidos 
para os Estados Unidos de IOS -999-00o de jardas 
em I87o-a 44.028ooo em r887. Serão estes os 
effeitos elo seu actual regimen aduaneiro ? ( 2) · 

b) FRANÇA. Não se póde apürar um criterio se-
guro acerca do systema que mais tempo . tem pre-

(x) A Mongredien « Le Mre tclt. ~ 
(z') Auxiliador da Indnstria Nacional» Co!!. de 1892-
0 'marquez de Salisbury, diante do movimento accentnadament!; protec-

ciunista que se observa em todas as nações, indicou ha pouco a convenieu-
cia de que a Inglaterra se declarasse proteccionista e. estabelecesse a dis-
tincção tão duramente c.ommentada em França entre o consumo dos arti-
gos de primeira necessidade e os de ln~o. 
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valecido na França que por ser a patria das liber-
dades tamberh o foi do-libre-échange. 

Desde I793 vinte e nove situações políticas têm 
di-rigido aquelle grande paiz e no meio ele tantas 
revoluções políticas e sociaes a uniformidade de um 
systema aduaneiro não tem prevalecido. 

Antes da revolução franceza, desde os seculos XII 
a XVI a inclustria não prosperou devido ao feuda-
lismo • J' atelier s' etait insurgé partout contre le don-
jon » e ~ó no tempo de Carlos V, de Henrique IV 
e .Francisco I é que foram tomadas algumas provi-
dencias protectoras. 

A phase brilhante do proteccionismo na França 
começou com Colbert ministro de Luiz XIV e um 
dos homens mais proeminentes d'aquelle tempo. . 

As reformas aduaneiras de Colbert e·m I 764 a 
protecção immediata e efficaz que dispensou a in-
dustria de todos os pontos ela França antiga, como 
as fabricas de Abbeville, Louviers e Sedan, as ma-
nufacturas da Piccardie, Chatellerault, Angouleme, 
Berry, Tours e Nimes, immortalisaram o seu nome 
grangeando-lhe a veneração · do porvir. 

O principio de Colbert, ha poucos annos ainda 
sustenlaclo nas Camaras Francezas por Thiers e 
Poyer Quartier, foi se~;npre c reduire les droits à la 
sortie sur les denrées et sur les objects manufacturés; 
dimimier aux entrées les droits sur les matieres 
premiéres : repousser par 1' élevation eles droits les 
produits dê fabriques étrangéres». 

Dos desvarios de 1 7 89 ou do exaggero das dou-
trinas dos physiocratas Quesnay, Dupont de Nemours, 
Tourgot, Neker e tantos outros uma circumstancia 
eventual salvou a industri<t franceza-foi o bloqueio 
continental de Napoleão I .0 que aliás muito auxi-
liou à industria, ·como prova a tarifa de I 7 de De-
zembro de I 8 I 4· 
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As posteriores reformas e modificações d'essa lei 
aduaneira em 28 de Abril de r8r6, em 27 de Ju-
lho de r822, em 17 de Maio ele r826 foram todas 
no sentido proteccionista. 

No período decorrido ·entre as leis de 9 e 2 7 de 
Fevereiro ele I832 _a 2 ele Julho de r836 dominou 
o livre cambio, tendo esta ultima tarifa só revogado 
2 3 medidas protectoras ! 

Uma nova tarifa de 6 ele Maio de r 84 I restabe-
leceu a protecção ás industrias, sencl~ tambem mo-
dificada pelas leis de 9 de Julho ele I 845 e 2 7 de 
Dezembro de I 8 5 I, embora sob ......a mesma· uniformi-
dade de vistas . 

A I 5 ele Junho ele I 86 r, porém, decretou-se ainda 
outra tarifa calcada sob a influencia da liga de Bas-
tiat de que já falamos, cujas icleias eram proclama-
das por Miguel Chevalier o grande romancista da 
Economia Política segundo F rede rico Billot. Pelo 
decreto de r 8 ele F eYcreiro de r88 r, assim como 
pelas leis de I885 e I887 as tarifas foram nova-
mente modificadas no sentido favoravel ás industrias 
como pócle attestar a seguinte estatística recente-
mente publicada : 

Em r 88 I a importação elo gado era de I 68 . ooo 
cabeças óu 21.840.390 francos e a exportação 41.050 
ou 5-336-soo. 

Em I 88 I as importações desceram a 2 7. I 30 ca-
beças ou 2. 767.240 francos e a exportação subio a 
I01.65o cabeças ou IO.J48.3oo francos! 

Diante de tantos exemplos com este não se póde 
negar o resultado pratz"co elo systema proteccionista. 
que vae se restabelecendo aliás moderadamente n·a-
quelle paiz universal. 

Tão seguro exito não podia falhar á ·expectativa 
de Gambetta q1,1anclo exclamou : 

6 
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• Fomentar, defender e proteger os interesses da 
immensa proclucção nacional é a mais efficaz propa-
ganda do partido republicano ! » 

c) ALLEMANR.\. A despeito das grandes commoções 
políticas por que tem passado esta nação a sua in-
clustria caminhou sempre prosperamente sob o regi-
mem protector. 

O desenvolvimento ela inclustria allemã parte da 
revo,g·ação em França, élo eclicto ele I 3 de Abril de 
r 598 que determinou a entrada ele grande numero 
ele refugiados elos inclustriaes n'aquelle paiz. 

Posteriormente as providencias animadoras a in-
clustria tomadas nos reinados ele Frederico II na 
Prussia, de Carlos VI, Maria Thereza e sobre tudo 
D. José li, ali tiveram a mais benefica e effectiva 
repercussão. 

Muito tempo, porém, se passou em que .domina-
vam na Allemanha as prohibições de todo genero 
para os procluctos elo estrangeiro e o mais compli-
cado systema aduaneiro, talvez devido ao grande nu-
mero de alfanclegas no interior e em cada Estado 
que se reunia e se desligava cl'aquella nação. 

O mesmo resultado que teve a industria franceza 
com as guerras ele Napoleão, verificou-se na industria 
allemã que, devido ao bloqueio continental, esteve 
affastada ela concorrencia estrangeira. 

Posteriormente começou em todo o paiz um mo-
vimento generoso no intuito ele proteger a inclustria 
nacional e assegurar as condições ele prosperidade 
d'aquelle povo. 

De facto em r828 foi fundada uma associação 
aduaneira em que tomaram parte diversos estados 
allemães e cujo fim era unificação das tarifas. 

O Zol!verein (zoll alfanclega, vere-in união) organizou-
se com os seguintes intuitos :-proteger a inclustria na-
cional em face da concorrencia exotica, firmar as 
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rendas fiscaes, promover a franca exportação de pro-
duetos nacionaes, finalmente, estabelecer um unico 
pensamento director no regimem aduaneiro de todos 
os estados confederados. 

Até I 866 predominou em todas as relações ele 
troca internacional da Allemanha o zollverein, que sof: 
freu modificações cbm os acontecimentos políticos 
cl'aquelle anno. Em r .0 de Janeiro ele I 868 um novo 
Zollverein, ainda mais poderoso, se organisou sob os 
mesmos intuitos e até o presente muitas leis como a 
ele I 879, inspirada pelo chanceller Bismarck têm con-
tribuído para elevar a Allemanha ao seu auge ele 
riqueza e de poder. 

O Zollverún emblema da umão nacional e eco-
nomica da Allemanha, tem sido a mais bella creação 
elo systema proteccionista, ainda dominante n'aquelle 
povo. (1) 

d) OuTROS PAiz~:s. Percorrer as paginas ela histo-
ria industrial ela Russia, no tempo da CatharÍl)a II e 
do ministro Cancrin, da ltalia desde a opuLencia de 
suas antigas republicas, da Holanda quando começou 
a sua valente luta contra o oceano, da Hespanha e 
de Portugal . que hoje vivem ·das gloriosas recorda-
ções do passado, é tarefa que excede aos limites 
que nos impuzemos, desde o começo d'este rudi-
mentar estudo. 

Nos annaes da viela industrial de todos os oovos 
encontra-se a protecção presidindo os seus de~tinos 
inclustriaes menos por ser uma questão theorica do 
que de facto e de bom senso. 

Protectzon of natz"ve úzdttstry út not a quesúmz of 
sentim&nt f!Y theor;' but, of fact and C(lmmon sm se ( 2) 

( I) A ideia da união aduaneira no norte da Europa data de 1241 quan do 
houve a primeira liga de 85 cid ades \Hanse-11nião) paTa protecção reciproca 
de suas industrias.-F. List. obr cit · 

(2) Edwo.rd Sullivam. 





VIII. O PROTEC-CIONISMO NOS ESTADOS UNIDOS 

O Yankee proteccionista em Bos-
too é livre ·cambista no Brazil. 

Recebendo o ensinamento ela Inglaterra ele cujo 
paiz foi colonia a grande nação americana do norte, 
não podia deixar ele por meio ele um systema adua-
neiro. protector, assentar as bases do seu progresso 
industrial. 

Os prenuncias elo seu maravilhoso desenvolvimento 
que hoje o mündo admira, tinha previsto ha mais ele 
cém atmos, o ministro inglez Chatath que, em pleno 
parlamento, sustentára a conveüiencia ele se abafar 
no berço as manufacturas nascentes da Norte Ame· 
rica onde não fosse mais permittido fabricar-se uma 
só cab~ça de prego! 

Medidas repressivas como esta, foram tomadas pela 
antiga metropole e que deram motivo a guerra da 
inclepenclencia proclamada em r 776. 

Pouco tempo depois abria o primeiro congresso 
americano George \tVashington que ali apresentando-se 
vestido com um costume indígena, deu a todos seus . 
. successores e legisladores elo porvir, com a simpli-. 
cidade expressiva que pertencia áquelle grande ho-
mem, uma lição inolvidavel sobre os meios de desen-
volver a prosperidade elo paiz ( 1 ). · 

(r) Syst. Nac., obr. cit. 
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A guerra da independencia tendo durado dezenove 
annos forçoH o desenvolvimento elas manufacturas nos 
Estados Unidos, que durante esse -largo perioclo não 
teve como concorrente a poderosa Inglaterra (I). 

A c~ta particularidade veio juntar-se a sua legis-
lação aduaneira sempre uniforme no sentido osten-
sivamente protector. A primeira tarifa que entrou 
em execução em l: 789 já era pelo proprio fundador 
ela republica assim como por Maclison, considerada 
insufficiente, isto bastou para ser reformada conve-
nientemente em 1 804. 

Em I 7 90 Hamilton eleYou-a em 1 5 ~I o mas ·ainda 
assim não impedia a enorme concorrencia dos pro-
duetos similares europeus. · 

Em I 8 I 6 Calho um li r ma a tarifa de 30 ° I ry ad va-
lor em e o~ tecidos ele algodão a 2 5 ° I o· 

A progressão nos direitos protectores verificou-se 
,!;Taclativamente com a necessidade das manufacturas 
Í11cligenas. 

Em I824 a tarifa subia a 37 °o em 1828 a 40°J0 

em I 8 3 2 a 4 r 0 ;0 _e soffrendo algumas modificações 
até I 864, foi ent~o firmada novamente em 40 °10 vi-
gorando até presente com pequenas alterações, sendo 
que essa rasão é muito inferior para certos artigos 
COmO VidrOS que pagam 54 °j0 , algodão 58 o 'OJ 1110rins 
(calicots) SI a 7I 0 ,0J pannos 68 ~) tapetes g6 oloJ 
etc., etc. 

A tarifa hoje em vigor é a de I 0 de Outubro de I 8go 
(Mac Kinley) que foi calcada nos mesmos precedentes. 

A grande republica norte americana no fastígio do 
seu poder industrial vae desde agora trilhar o mesmo 
caminho que a Inglaterra: obter mercado para seu~ 
productos, em.pregando para_ isso todos os esforç·os 
possíveis. A 19 de Junho de r 8go o Snr. ]ames 

(r) O Trabalho Nacional, obr. cit·. 
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Blaine, secretario d' estado e dos estrangeiros, dirigi o 
ao presidente Harrison expondo e justificando a po-
lítica· dos tratados e da reciprocidade commercial 
entre os · Estados Unidos e outros paizes e essa carta 
acompanhou a .//tfensagem que, recommendando o 
assumpto, o presidente dirigia ao congresso. 

Semelhante passo inspirou-se na conferencia inter-
nacional de ·Washington, convocada por acto do con-
gresso de 24 de Maio de I 888, que tinha de se pro-
nunciar entre outros assumptos, sobre a conveniencia 
de . uma união aduaneira. 

Em 9 de Novembro do anno passado, -o consul 
brazileiro annunciava ao seu ministro que differentes 
ajustes commerciaes de reciprocidade foram negociados 
com os seguintes paizes: Brazil, Domenicana, Cuba 
(Hespanha), Porto Rico , Guatemala,. S . Salvador, Ni-
caragua, Honduras, Austria e Allemanha. 

Só com os paizes americanos o valor da expor-
tação dos Estados Unidos de I 0 de Abril de I 891 a 
3I de Maio de 1892 cresceu dé $.44.r6o.285 a 
$ 54.6!3.598 isto na razão de 23 6.7 ui" 111 (r). 

E n' esses brilhantes algarismos se vê a política 
economica d' aquelle povo bem como a va1dagem 
pratica de suas convenções aduaneiras. ( 2) 

(x) Relatorio elo Dr. FEUSBELLO FREnm. Retrospecto elo :Jornal ele r892. 
(z) ·o programma ou a plata fonna dos pnrlidos nos Estados Unidos é 

o seguinte: a) Pm·tido republicano (Harrison) Proteccionismo - Tratados 
commerciaes. Combate as colligações dos capistalistas e a grande proprie-
dade. Reconstrucção da armada, defesa do littorai, reforma do serviço civil 
etc. etc. : .b) Pm·tido democrata (Cieveland) Diminuição dos direitos pautaes 
Revogação ela lei Schermatin- Pensões militares - 13oa admini~tração de 
terras publicas etc. · c) Pm·tido da jwoltil>if·ão (de Indianopolis} Prohibição 
ao cornmercio de bebidas - protecc ionism o - Combate a immi gração con-
tractada etc. etc. : c! ) Partido do trabalho (ele Cincinatu) com os dois mati-
zes. (Un ited 1abo r party e rnion labor). Pc t!UCil;t propriedade . Dim inuição 
de horas de trabalho - Tribunaes arbitraes em vez d'e gre,•es nacionalisa-
ção das Estradas de ferro e telegrap hos etc. etc 





IX. PROTEGCIONISMO NO BRAZIL 

Pro Bmzi!ia fiat eximium. 

O proteccionismo no Brazil não passou ainda de 
uma generosa aspiração popülarJ porque em todos . 
os tempos_ a industria nacional tem sido abandonada 
a seus proprios recursos. 

Difficilmente poderá contestar tão. pungente reali-
dade quem, com animo desprevenido, percorrer as _ 
paginas da histeria clà industria brazileira em todas as 
suas vicissitudes. 

Estudaremos succintamente essa importantíssima 
questão · dividindo em quatro períodos a histeria do 
desenvolvimento industrial do Brazil, com referencia 
ao protec-cionismo que aliás nunca lhe foi dispen-
sado (r) . , 

PRIMEIRO PERIODO (rsoo a r822). -Durante esse 
longo tempo a industria brazileira resumia-se na-
exploração de materias primas para enviai-as a antigc_t 
metropole donde voltavam manufacturadas, com lucr_o 
enorme, como ainda hoje acontece· a muitos povos 
da Asia e Africa. 

(.1 ) Alg~unas das nossas antigas províncias, exorbitando o }JTeceüo cons· 
tifucional ou. pretendendo legislar sobre a importação das outras, indicaram 
desde muito a neçessidade d~ protecção a industria nacionaL (Relatorio da 
Commissão de revisão das renda_s do lmp.erio l883) . 

7 
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Máo grado a esse estado de cousas, raros commet-
timentos industriaes eram suggeridos diante da cp-
pressão portugueza. 

Attestam essa arguição a carta regia de 27 de 
Fevereiro de I 6 20, que prohibio a extracção de sal 
das salinas do Cabo Frio, e a de 30 de Julho de 
I 766 que extinguio o officio de ourives na Bahia e 
Rio de Janeiro. Entre muitas outras disposições de 
leis - é bastante citarmos o celebre alvará de 5 de 
Janeiro de I 7 8 5 mandando destruir todas as fabricas 
existentes, pela preferencia que então se dava á agri-
cultura sobre todos os outros ramos inclustriaes (I). 

A carta regia de 28 ele Janeiro ele 1808 que abrio · 
os portos elo Brazil contribuio para que este alvará 
fosse revogado por outro de I o de Abril c!' aquelle 
anno, permittindo a organisação ele differentes manu-
facturas no paiz, sendo · algumas por iniciativa elo 
governo como as fabrica ele ferro em Congonhas 
(Minas) e no Ipanema (S. Paulo) inaugurada a 1 o ele 
Novembro de I8r8 f2). 

SEGUNDO PERIODO (I822 a I854).- Até O 30 ele 
Abril cl'este ultimo a1mo em que inaugurou-se a pri-
meii·a via-ferrea brazileira, a inclustria ainda se orga-
nisava sob o impulso de iniciativa particular, sem que 
presidisse ao seu desenvolvimento medida alguma 
protectora elos governos, cuja attenção só era con-
centrada na consolidação da nacionalidade nascente. 

Em I 82 2 a tarifa era calcada sob a rasão ele 24 t 
determinados na carta regia ele Janeiro; esses direitos 
pela · lei de 24 de Setembro de I 828 e, em vista 
de uma serie de tratados com as potencias estran-

( r) O Dr. Nicoláu Moreir:t diz ser este a alvará origem do aphorisma: « O 
Br.azil é essencialmente agrícola ... » salvo melhor opinião do Dr. Castro 
Lopes. 

(z) Auxil. Industr. (cil.) Memorias da Academia de Sciencias de Lisboa-
Corographia do Brazil. 
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geiras, cada qual o mais prejudicial aos interesses da 
industria nacional foram reduzidos a I 5 °10 ! I 
· Essa taxa de direitos de . importação conservou-;:;e 

por dezessez"s annos até que pulSlicou-se a tarifa geral 
de i 2 de Agosto de I 844 a primeira lei aduane,ira 
que teve o Brazil, e que estabelecendo os direitos 
de importação na base ele 30 °lo, áinda consagrava 
o regimen be.nefico das theorias das franquezas com-
merciaes! 

O desenvolvimento ela inclustria no Brazil de todo 
esse período póde-se estudar na biographia do no-
tavel industrial brazileiro e generoso patriota Visconde 
de Mauá que, no meio ingentes lutas, fundou no seu 
paiz o primeiro estabelecimento ·bancario da America 
do Sul, a primeira estrada ele ferro, ligando a sua 
patria as nações_cla Europa pelo primeiro cabo silb-
marino, ·sendo que em todos estes grandes empre-
henclimentos nenhum apoio mereceu elo governo na-
cional ( 1 ). 

TKRCEIRO P~:RIODO (1754 a r88g) . ....,..-Durante este 
espaço de tempo foram publicadas as tarifas ele 28 
ele Março de 1857, ele 3 de Novembro e 19 de Se-
tembro ele r S6o, de 3 r de Março de ~ 8 7 4 e de 3 1 

ele Dezembro ele 188 r (provisoria) que visando como 
as outras, melhorar O · systema ele arrecadação ein 
pouco ou nada influíram em beneficio ela inclustria, 
por toda a parte em luta contra os mais formiclaveis 
embaraços ( 2). 

Em 2 2 ele Abril ele I 887 quando no ministerio o 

(r) :t'~o momento em que construiu a Est. de F. de Santos a Jundiaby, 
derramando nos trabalhos da 1•· e 2a secção mais de ciuco mil trabalha-
dores, emm tão grandes as duvidas da província de S .' Paulo, quanto a con-
clusão da Estrada, que seu governo decretou então a factura de uma est1·ada 
de 1·odagem para Santos, que ali chegou tgualmente com o sibilo da loco-
motiva. - Esposição do Visconde de. Mauá aos credores de Mauá &. C". 

{2) Relatorio da Commissão Parlamentar do inquirito (r885) - Pelo re-
gimen da lei 22 de -Agosto de r86o, nenhuma companhia ou sociedade se 
organisava no Imperio - sem licença e approvaç;ão dos Estat1,1tos pelo 
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Conselheiro Belisario, foi decretada nova tarifa que, 
procurando resguardar os interesses da industria do 
paiz, em face ela transformação que cada dia se ope-
rava nos valores da nossa importação, augmentou as 
ta~as sobre differentes productos similares do estran-
geiro. 

Outra providencia importante e de caracter rela-
tivamente proteccionista, foi o decreto de 26 de Ja-
neiro de I 889 expedido pelo então miúistro da Fa-
zenda, o illustre Cons. João Alfredo Corrêa de Oliveira, 
que estabeleceu a elevação dos direitos aduaneiros 
em 64 classes de mercadorias, por meio de uma ta-

. rifa movei, em relação as flutuações do cambio sobre 
L~dres. · 

A despeito de medidas isoladas, como a que aca-
bamos de indicar, cumpre notar-se que n'este período 
quasi todas as vistas do Governo voltava-se exclusi-
vamente para agricultura, con1o attestam o Congresso 
agrícola realisaclo em 8 ele Julho ele 1878, sob inicia-
tiva elo governo para estudar a situação elo paiz em 
face dos effeitos da lei aurea e do abolicionismo 
dominante (r'). 

Outros commetimentos como exposições regionaes 
em differentes pontos elo paiz, na maioria cl'ellas 
estimulados pela iniciativa particular, attestavam então 

' um grande movimento ele icleias, de leis e cl.e con-
selhos em bem d'aquelle referido ramo de producção 
do paiz. 

Embora até I 889 o governo tivesse garantido 
para 26 engenhos ao typo de 6 e 7 °/o, juros para 
um capital relisaclo ele I7.sso.ooo (2: a sua attenção 
voltava-se para a lavoura á qual em.prestou a longo 
governo central, o que foi revogado pela lei 4 de Novembro de r88z e 
Reg. 88?1 de 3 J de Dezembro do mesmo anno. 

( 1) Documentos sobre o Congresso agrícola ( 1878). 
(z) Lei de 6 de Novembro ele 1875 Reg. lO de Dezembro de r888. 



praso por infermedio de clifferentes bancos 47·-2SO.ooo, 
ct~os contractos foram depois ·rescindidos pelo Go-
verno Provisorio. 

Intuito diverso 11ãc teve o impulso dados ás estradas 
de ferro que tem merecido até hoje o desvelo e:x:c!u-
szvo senão e:x:age1"ado dos poderes publicos, embora 
sejam ellas poderosos factores da civilisação. 

Basta considerarmos os seguintes dados para ver-
mos a enorme responsabilidade do governo do Brazil 
até 3 I de Dezembro de I 89 2, sem que as industrias 
manufactureiras tivessem obtido quinhão algum com~ 
parativo com o da âgricultura ! 

Até o fim do anno passado as estradas perten-
centes ao Estado representavam um capital despen-
dido de 202.350:ooo$ dos quaes o thezouro só aufere 
um lucro liquido de I .6oo:3oo$ooo, isto é, inferior 
de I 0/o ! ! ; as estradas construidas com o capital estran-
geiro exigiam um serviço annual de 8.285:562$ooo 
(ouro) e as estradas com juros devidos em papel a 
quantia effectiva de 6.21 I :72 I$ooo e nominal de 
34· r 34:677$ooo! I 

Ora, dessa observação, deduzimos o seguinte que 
o governo do Brazil ainda n'este período quasi que 
sómente se preocupou com a sua expansão agrí-
cola, em prejuízo da industrial ou manufatureira, tão 
indispensavel em todos os tempos, para garantia do 
seu futuro. .(I) 

(1) O enthusiasmo exagerado pelas Estradas de Ferro, prejudicando outras 
industrias que poderiam ser igualmente protegidas, lavra por todos Estados. 

No de Minas um illustre senador estadoal apresentou interessante estatís-
tica em que a responsabilidade d'aquelle Estado era relativa a um capital 
superior a zoo.ooo:ooo$ooo, hoje felizmente diminuído por algttmas caduci- -
uades nos conlractos respectivos; no R10 de Janeiro é sobre um capital 
de 59.239.000 e no de S. Paulo onde existe a iniciativa bem impulsionada, 
com a alienação da Est. de f. do N orle e desistencia da garantia rle juros 
da .Mogyana, ·a responsabilidade pouco exede a um capital de 30.000 contos 
sendo algumas puramente norninaes, corno a Estrada ingleza, Paulista etc., ele. 

-Ha estradas de ferro no Brazi.J corno a do Recife a S. Francisco com 
a qual até 31 de Dezembro de 1886 sobre o capital de 14 . .983:644$445 só de 
juros tinha-se despendido a quantia de 19.665:443$9I4II 
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« A nós nos cabe nos decretos da Providencia 
exploração do café, ·as gerações futuras procurem o 
que lhes fôr mais proveitoso. » 

Este pensamento dominante em todo o antigo 
regimem não s{eve e nem póde ser programma. dos 
governos democraticos e patrioticos. 

QuARTo PERIODO (r889 até o presente) .-Com a pro-
clamação da republica e suas primeíras medidas de 
energia e governo, muitas das quaes foram no sentido 
proteccionista-a iniciativa particular ganhou forças 
e coragem; sahio a campo na plenitude da ousadia. 

As emprezas se reproduziram, os capitaes se con-
gregaram em sociedades para- a expStnsão da indus-
tria manufactureira que, apenas existia como um 
protesto contra erros economicos e mantida pela 
força e vontade de alguns crentes, muitas fabricas 
foram esperançosamente inauguradas, aproveitando 
as materias primas do paiz, utilisando os braços 
imprestaveis á agricultura, uma multiplicidade de 
instituições de credito se fundaram accelerando a 
circulação e servindo ao novo desenvolvimento in-
dustrial, emfim um movimento assombroso pareceu 
pretender n'um só momento-transportar para o 
Brazil o maravilhoso espirito do progresso da Ame-
rica do orte. ( r) 

Por sua parte o Governo provisorio patenteava o 
melhor esforço no sentido de cooperar a semelhante 
deslocamento de capitaes e de forças productoras, 
reformando as leis do annonymato, promulgando á lei 
Torrens, iniciando uma nova reforma das tarifas 
calcada sob um plano suavemente proteccionista ( 2) 

(1) Represent. do Cent. Indu st. do llrazil de 29 de Setembro de 1890 
(2) Decr. n.0 836 de I 1 de Outubro de 1890 reformado pelo de n. 0 1138 

de 5 de Fevereiro e pela lei n.u 25 de 30 de Dezembro de 1891.-0 
Congresso em 12 ·de Setembro de 1892 resolveu auctorisar o Presidente da 
Republica a rever esta tarifa ampliando as imposições sobre productos 
exoticos similares aos das novas induslrias nacionaes. 
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e olhando com paternal carinho para a situação de 
outros Estados para os quaes assumia uma respon-

. sabilidade até . so.ooo:ooo$ooo, sob a inspiração da 
política economica do grande Hamifton. (r) 

Infelizmente, porém, o governo mudou de rumo 
deixando de secundar o desenvolvimento industrial 
do paiz e não tardou que a tão notavel explendor sue-
cedesse em nosso organismo industrial « a divisão, a 
incerteza, a luta sem tregoas, as agitações, um dedalo 
sem sabida, o marasmo sem consolo, o esforço sem 
esperança~ de que fala um conhecido erudito brazileiro. 

A industria nacional, a despeito dos mais solemnes 
protestos, foi abandonada a mercê dos mais desen-
contrados elementos, á voragem da especulação des-
enfreada, á uma crise calamitosa. (2) . 

E presentemente a nação tem diante si «o cada-
ver de um organismo industrial como espantalho 
que por muito tempo arredará a iniciativa individual 
do campo onde ella jáz ! ! » 

Tal tem sido o resultado que se observa de o 
l[OVenzo não ter assumido a tempo uma attitude 
energica e ativa, perante o desenvolvimento extraor-
dinario da industria brazileira operado n'estes ulti-
mas annos .. .. 

E' possível que tenhamos contradictores com o 
dec. r 7 de Dezembro de I 892 que auctorisou um 
instituto de credito a emprestar 1 oo.ooo contos a in-
dustria e acudil-a Ú1zmedz'atamente nos seus paroxismos 
da morte. 

Sabem todos os brazileiros, porém, que os effeitos 
de semelhante auxilio não póde ser ainda apreciado, 
tanto mais quanto é certõ que, mais do que as in-

(1) Exposição do ministro Ruy Barhosa ao Chefe do Estado . 
(2) Entre os protestos de to<las as classes interessadas na industria na· 

cional, releva notar uma energica representação dirigida ao Congresso em 
r de Julho de 1892, onde foi tratada a questão com elevada e indiscutível 
competencia. 
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dustrias, precisa do referido aúxilio, aquelle poderoso 
instituto de credito. Difficilmente poderá elle acudir 
as industrias que não estão presas a sua carteira, 
salvo se presjdir :rlã distribuição de taes auxílios um 
pensamento inteiramente imparcial e , patriotico do 
qual não nos é licito descrer. (I) 

Um facto, porém, e muito recente nos faz entrever 
que o espiTito proteccionista não abandonou de todo 
a política dominante, é o dec. I 2 3 de r r de No-
,·embro de 1892 quanto a navegação de cabotagem 
que hoje só póde ser feita · por navios nacionaes, en-
trando em ·vigor esta util providencia, dois annos 
depois da publicação da lei. Assim venham outras 
salutares meilldas de providencia dos nossos legisla-
dores em bem do desenvolvimento da industria bra-
zileira. 

O eminente financeiro Leon Say diz : uma polí-
tica não póde ser fecunda sem que se apme nas 
doutrinas economicas. 

Possa o actual governo comprehender a extensão 
d' este Yerdadeiro principio tal é o voto que faze-
mos para a felicidade e grandeza da nossa cara 
patria. 

1. r O Governo do Brazi l com o novo instituto, attrahe a curiosidade 
do mundo financei ro que acompanha com interesse a v ida do seu .Primeiro 
banco, quanto ao capllnl. Como se sabe o Capital do Ba nco da Inglaterra 
é de J.+5:S.)O:ooo;3 \ q .ss3 .ooo L.) ; o Banco de F rança 73:ooo:ooo$ ooo 
(~< 2. -oo.ooo f.) o Banco da .Allemanha 6o.ooo.ooo$ooo ( rzo.ooo marcos) : 
o rnpitnl de ffJtf.u os bancos de New York não chega a 7 0 . 000.000 de dol· 
lars ou L J.O. OOO. o~ooo. Dah i a respon abil idade mora l do governo Bra· 
~ilei ro pam com o Banco da R epubl ica cujo <:<1 ~i ta l actual e de rgo.ooo.ooo$ooo. 



CONVENCÕES ADUANEIRAS 
' 

Estup.endn aberração theorica a 
que concebe a situação singular ele 
duas pessoas trocando como irmãos 
com a mão direita e . bafenclo-se 
desesperadamente com a esquerda! 

OLIVEIRA MARTINS. 

Presentemente estão em voga os tratados de 
commercio ou convenções aduaneiras cujo objecto é 
a obtenção de privilegias ou concessões reciprocas 
entre as nações, quanto aos seus direitos de impor-
tação. 

A difficuldade de estabelecer-se um perfeito equi-
líbrio entre as vantagens das partes contractantes, 
sobre tudo quando uma é mais poderosa · e mais ri-
ca que a outra, a differença da necessidade dos 
productos e densidade de direitos que sobre ellas 
pezam, as condições economicas presentes e futuras 
das nações -são obstaculos que tornariam imprati-
cavel a ideia dos tratados· aduaneiros se á taes factos 
não se juntasse um outro de maior importancia e é 
de se encontrarem na expressão elo Snr. Oliveira 
Martins « corpos nacionaes isolados e autonomos, 
sem hegemonia jurídica ele nenhum d'elles, mas dis-
postos a pactuarem comensualmente. » (I) 

(1) Politica e Economia nacional. 
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Acreditam muitos sectarios do livre cambio ·que 
os tratados de commercio facilitarão as nações a 
entrarem n' um regimen -de plena liberdade de 
trocas, o que constitue um dos sonhos do cosmo-
politismo. 

Pensamos porém de modo contrario, esse é um 
meio pratico de conservar-se a dependencia econo-
mica das nações que ficarão sempre tributarias umas 
de outras, até em causas _ essensiaes que a ind!fstria 
desenvolvida entre ellas poderia produzir. 

« lls sont basés, como diz J. B. Say, sur 1' opi-
nion erronée ele deux gouvernements qui se persua-
dent qu · ils font tort á leur pays en aclmettant les 
procluits 1' un de I' autre. Ils croient perclre par les 
importations, tanclis que les importations leur procu-
rent nécessairement eles exportations, et, au total, 
m1 accroissement d' inclustrie. • (r) 

Em Jogar ele compararmos a these com exem-
plos procurados nos paizes estrangeiros examinemos 
o nosso convenio ultimamente celebrado com os 
Estados Unidos. 

Logo depois da proclamação ela Republica no Brazil 
entrou em relações com a poderosa nação do norte 
para obter um tratado de alliança, além do immedia-
to reconhecimento do governo. 

O Presidente Harrison embora mostrasse sympa-
tia á tão util ideia para o Brazil preferia porém 
começar aquella alliança ... por um tratado de com-
merc10. 

Em 3 de Novembro de r 890 o ministro do es-
h·angeiro d' aquella republica endereçava n' esse sen-
tido ~uma nota ao consul brazileiro em que, mani-
festava seus desejos pelo estreitamente das relações 
entre as duas nações americanas . E a proposito, 
fallava 11a entrada livre nos portos do Brazil de pro-

( 1) Coquelin et Guillaumin Dicc. cit. 
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duetos ou manufacturas americanas, ou pelo menos 
em uma reducção especificada dos direitos existen-
tes-ascenando ao governo da nação amiga com a 
manutencão de direitos sobre os assucares da ilha 
de Cuba e de outras procedencias em beneficio do as-
sucar brazileiro. O tratado foi precipitadamente (I) 
celebrado nas melhores condições para os america-
nos do Norte e em troca da isenção de direito so· 
bre o assu~ar que o seu governo concedeu a todos 
paz2:es, inclusive Cuba, bem como sobre café que 
já muito antes tinha entrada . livre, como o tem na 
Inglaterra (por ser um genero de monopolio no 
mundo )-foram aberWs os mercados brazileiros, ape-
zar dos mais solemnes protestos de toda industria 
nacional, ela imprensa patriotica e de todos seus 
homens eminentes ! ! ! ( 2) 

Eis como a grande republica dos Estados ela Norte 
America segue a directriz da política industrial in-

( I) Pelo decr. de 5 de Fevereiro de I 891, tem enfrada livre nos por-
tos do Brnzil os seguintes productos dos Estados Unielos do Norte: o milho 
e as manufacturas de millH•, trigo em grão e em farinha, centeio, batatas 
feijão e ervilha, carne de porco, feno, peixe, carvão de pedra, . breu, alca-
trão, machinismos e material para estrada de ferro, sujeito a fraca ·restric-
ção de 25 ''10 a banha, a manteiga, o queijo, carnes, manufacturas de al-
godão, couro ta boa do e suas manufacturas! ! ! 

-Algumas folhas 1101·te ame1'icmws assim qualificão «tratados extorquidos 
a franqueza de governos sul·americanos» os convenios americanos. 

(2) Quasi toda imprensa e espec;almente o J'onwi do Com!Jm-cio, com-
bateu esse desastrado convenio para o Brazil. Homens eminentes como o 
Snr. Floriano Peixoto julgou não haver duas opinões a respeito. o General 
Jos.é Simeão achou-o altamente censuravel, o Dr. José Hygino reprovon-o 
em face dos interesses ela industria nortista, a deputação de Santa Catha -
rina, Estado esse que póde supp•·ir de trigo o mundo inteiro, ficou indig-
nada, a bancada Rio-Grandense pelos organs de Snr. Dernetrio e Assis 
Brazil protestaram vchementemente enviando a meza do Congresso uma 
energica moção a 9 de Fevereiro de 1891, todas as classes dirigentes er-
gueram um brado de indignação, por se lavrar um pacto internacional sem 
a approvação do Congresso nacional. . .. . mas o convenio ficou de pé em 
bem <lo progresso indu5trial do Brazil!! ! 

A exportação dos Estados Unidos no primeiro anno depois dos cunvenios 
com as republicas americanas subia de ...... $44. r6o.285 a $s4 .613.598 
isto é na razão de 23.67 0]0 ! I 
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gleza, abrindo novos mercados a todos os generos 
de sua producção. _ 

E outra não poderia seT a linha de conclucta a 
seguir quando o proprio Jefferson, proclamára «o 

- manufacturez"ro deve se estabelecer ao lado do agrz·-
cu!tor. • 

E nesse eclificante exemplo fica comprova~a a 
excellencia dos convenios aduaneiros que -não VISam 
senão assegurar, por meio ele illusorias compensa-
ções, o consumo em paiz estrangeiro com o sacri-
ficio do seu desenvolvimento e prosperidade indus-
trial. 

S. Paulo, ele I 5 Setembro ele I 89 3. 
/ 

. João Pefl1·o ela Veiga Filho . 
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ECONOMIA POLITICA 

I 

Os capitaes moveis de uma sociedade crescem progressiva-
men te em rasão de suas immobilisações. 

\ 

II 

Entre as variadíssimas causas que actuam sobre o valor da 
moeda fiduciaria inconvertivel -a producção nacional é o ele-
mento preponderante. 

lii 

A escassez ou excesso de numerari() produz igualmente cri-
zes na circulação. 

IV 

A responsabilidade illimitada de particulares ou de sociedades, 
para a emissão bancaria, na pratica, é referivel á garantia per-
manente do lastro metallico ou de fundos publicas. 

v 
A America do Sul, considerando-se economicamente, é o 

campo de luta entre os Estados Unidos e Europa. 

SCIENCIA DAS FINANÇAS 

i 

A verdade dos orçamentos depende principalmente do equi-
líbrio entre a · receita e despeza e da suppressão · dos cred i tos 
supplementares. 
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li 

A' confecção do orçamento deve preceder um inventario do 
activo e passivo do Estado e das responsabilidades d'este. 

IJI 

O imposto territorial é o caminho para a democracia rural. 

IV 

E' mais vantajosa a garantia de juros, na rasão kilometrica, 
.para estradas de ferro. 

v 
O Estado dcixanrlo de depositar os seus saldos em bancos 

de notoria confiança publica provoca a pressão monctaria nas 
praças. 

CONTABILIDADE DE ESTADO 

A fiscalisação dos gastos publicos é um problema que os lri-
bunaes de contas podem resolver. 

II 

Convem que os membros dos tribunaes de contas sejam vi-
talícios, nomeados e demittidos li~e pelas camaras legis-
lativas. "' ~ 

Não é regular escripturarem-se os depositos entre os recursos 
da receita. 

IV 

A contabilidade e escripturação da dt!speza externa devem 
estar a cargo dos agentes financeiros do Estado. 
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v 

E' conveniente que as fianças 'exigidas pela fazenda nacional 
sejam em lettras hypothecarias pela valor nominal. 

SCIENCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

I 

Uma centralisação moderada é condição indispensavel para 
a boa organisação administrativa. 

II 

Não ha a necessaria independencia do poder administrativo, 
sob o regimen presidencial. 

III. 

A regulamentação do trabalho industrial e domestico, dentro 
de certos limites, é uma medida de ordém e de utilidade pu-
blica. 

DIREITO ADMINIST ATIVO 

I 

Um conselho livremente nomeado pelo governo central com 
o voto consultivo é de manif~sta conveniencia para a gestão 
dos negocios publicos. 

II 

A justiça administrativa compete a tribunaes especiaes. 

III 

Nas municipalidades a funcção deliberativa deve ser sepa-
rada da executiva. 
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PREAMBULO 

· O presente estudo, objecto da nossa <<disser 
tação>> para o acto de licenciatura na Faculdade 
de Direito, e elab01·ado no breve praso legal de 
vinte dias (r), vê agora a luz da publicidade sem 
o màis leve retoque ou alteração, como facilmente 
poderá averiguar-se, confrontando-o com o ori-
ginal manuscripto existente na Bibliotheca da 
Universidade. 

A escassez do tempo e a complexidade e 
vastidão da materia são motivos ponderosissi-
mos e de sobra, para que a critica justa e im-
parcial releve as incorrecções e deficiencias de 
que necessariamente deve de padecer este opús-
culo.. No entanto, preoccupou 9 nosso espirito, 
é mister adverti-lo, não o maior ou menor nu-
mero de paginas a escrever, mas o conheci-
mento e critica que devem de presidir á feitura 
de quaesquer trabalhos scientificos e, mórmente, 
á d'este de frequente e immediata utilidade 

· (I) Reg ulamento de I I de julho de 187I, artigo 8.0 8 2.0 



D'este modo, pondo de parte o simples conhe-
cimento das materia.es disposições da lei, o incon-
sciente jogo malabar de artigos e a infantil inter-
pretação grammatical dos textos, tivemos em mira, 
seguindo os ensinamentos dos mais illustres juris-
consultos _e professores hodiernos, estudar e conhe-
cer a lei na sua elaboração remota e preparação 
proxima, nas suas condições historicas, sociaes e 
políticas. 

Afastámo'-nos assim d'um methodo, com pro-
sapias de scientifico, infelizmente muito en1 voga 
entre nós e patrocinado por uma numerosa pleiade 
de bolorentos casuístas, continuadores conv.ictos 
da obra jurídica de Lobão a cujo saber e tªlento 
o illustre A .. Herculano prestou as mais justas e 
devidas homenagens. 

E, como as legislações teem de reflectir as ne-
cessidades e condições da vida social na sequen-
cia da seriação historica, é verdadeiramente su-
persticioso suppôr, em harmonia com as preten-
sões dos mediocn", descr~iptos e estudados por F. 
G!ibba 1 e çom o misoneismo dos immobilisti de 



cujo divorcio com a sociologia proficientemente 
escreveu E. Cimbali, qualquer codificação como 
traduzindo formulas mathematicas, absolutas e 
immutaveis. 

Por isso, procurámos dando noticia do mo-
vimento scienti:fico contemporaneo, salientar al-
guns pontos que julgamos de urgente reforma, 
e n'este intuito indicámos~ temerariamente tal-
vez, o rumo a seguir e assentámos principias. 

Porém, estando affeitos a estudar conscien-
ciosa, seria e respeitosamente quaesquer questões 
scienti:ficas, não malbaratámos o tempo com acro-
batismos metaphysicos, caracterisados pela sono-
ridade de phrases e vacuidade de ideias. 

Diéto isto com. a possivel concisão, resta-nos 
aguardar o juizo do publico competente. 

Coimbra, 21 de abril. 
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PARTE PRIMEIRA 

SuMMA11IO.-l lmportancia e necessidade de discriminar os diver-
sos regimes m01trimoniaes como preliminar do presente es-
tudo.-II O projecto do sr. A. Luiz de Seabra, as alte_rações 
da Commissão revisora e o Codigo civil sobre quaes sejam 
as convenções-typos antenupciaes. O que tem dado Jogar á 
confusão de doutrinas e á divergencia de pareceres,-III Pon-
tos caractcristicos e differenciaes entre o regime da separação 
de bens e o da simples com munhão de adquiridos.-IV Refu-
tação das opiniões ·que vêem no Codigo civil tres e cinco. 
regimes. Perfeita identidade entre o regime da separação de 
bens, sem expressa exclusão de communhão nos adquiridos, 
e o da simples communhão de adquiridos . Conclusão. - V 
Quaes as disposições do Codigo civil reguladoras da respon-
sabilidade dos bens do casal pelas dividas, contcahidas por 
um ou ambos os conjuges, nos diversos regimes matrimo-
niaes. Difficuldade d'esta materia nos regimes da simples 

- communh5o de adquiridos e dotal.- VI Immutabilidade das 
convenções antenupciaes. Sua necessidade e importancia .-
VII Legislação comparada sobre regimes matrimoniaes.-VIII 
Defei tos das actuaes legislações e suas causas. Plano de re-
forma. 

I. -Como a responsabilidade dos bens do casal 
pelas dividas commerciaes , contrahidas por ambo~ ou 
qualquer dos conjuges, soffre modalidades . differentes 
em cada L~m dos diversos regimes matrimoniaes, a dis-
criminação e a individuação d'es tes tornam-se um ante-

1 
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cedente logico e necessario para a determinação legal 
d'aquella. E , tanto essa discriminação deve reputar-se 
indispensavel, quanto é certo quasi todas as legislações, 
desde a celebre 01·denança colbe1·tina até hoje, exigirem 
a publicidade, por meio do registo , das escripturas ante-
nupciaes dos commerciantes . ( r), em mira a salvaguar-

(r) Neste sentido dispõem a Ordenança de r673 (tit. vm) e o 
Cod. com.france:r (artigos 65 .0 a 70.");-a lei belga de r5 de de-
zembro de r872 (artigos 12.0 e 14.");- o. Cod. com. italiano de 
r865 (~rtigos r r.", 12.0 1 r3." e r5.0 ) e o de r882 (artigo r6 o e alem 
d'isso, segundo V. Lanz::1 1 nas suas notas· a Endemann, em virtud e 
da analogia deduzida dos ar tigos 9-", 12."1 r3.•, rS.o, r8.•, 19.", 90.0 

a 96.• roo.•, 194-", etc.);- o Cod. com. ~·umeno de r887 (artigos 
r6.• e segu intes);- o Cod. com. hespanhol de r885 (artieos 21.0

1 

27." e 28.•) - e o Regul. do registo mercantil de 21 de dezembro 
de r885 (artigos 29."1 3o.•, e 33." a 35.");- etc. 

Lendo:se isoladamente a doutrina consignada nos artigos 47> 
( r. • pa rte) e 48.0 do Cod. com. portuguez vigente, infe re-se 
ser apenas facultativa a publicidade das escripturas an tenupci aes 
dos commerciantes em nome individual: no entanto, o artigo r8.• 
n.0 3.0 prescreve para todos os commerciantes, sem excepção al-
guma, a obrigdção de faze rem inscreve r no registo commercial os 
ac to s suj.eitos a elle e, conseguintemente, as escripturas antenu-
pciaes, e as acções de separação e interdicção (a rtigo 49·" n.O' 
2.0 c 3.0). 

Quando entrou em discussão o projeclo do Cod. com. 
na Camara alta, a contradicção resultante da approximáção da 
doutrina dos artigos 47-" e 48." com a do r8.", contradicção já 
existen te no projecto ministeria l (artigos 19." e 48."), sern emba rgo 
de t ~r sido ahi salientada e posta em relevo, subsistiu com a 
aggravante de t er sido propugnada, a nosso vêr, sem um motivo 
plausivel, pelo sr. dr. Fernandes Vaz (Append. ao cod. com. portug., 
Imprensa da Univers idade, 1889, pag. 724 e 725, e 762 e 763). 

Existe, pois, não o dissimulemos, uma verdadeira e real anti-
nomia entre as disposições referidas do Cod. com. portuguez. 
Porém, como uma das regras da hermeneu tica juri,dica é a com-
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dar preventivamente direitos legitimamente adquiridos 
e a obstar a fraudes e expoliaçóes. E assim, o registo 
é considerado, não como uma tutela a exercer sobre 
os contractantes, mas como uma fiscalisação para com 
terceiros, em cujo favor foi creada a instituição (r). 

De facto, para a consolidação e garqntia do credito 
mercantil, não era bastante conhecer-se tão sómente o 
estado do commerciante p.br não fornecer elemento al-
gum indicador da variabilidade da sua aptidão legal 

paração da lei, não só em todas as suas partes, mas com outras, 
e como a léi jámais auctorisa o dolo ou permitte a cavillação 
(Coelho da Rocha, Instit. de dir. civil port., 6.' ediç., tom. 1, § 4S. 0

; 

-Correia Telles, Theoria da interpret. das leis, 1838, §§ 48.0 e 
81.0 ), entendemos dever de prevalecer a doutrina consignada no 
artigo 18.0 e sanccionada pelos artigos 26.0

, S7.0
, 58.0 § 1.0 e 70S.0 

§ unico do mesmo Codigo e pelo artigo 37.0 do Regul. do registo 
commercial de J5 de novembro ·de 1888. Este modo de vêr parece 
encontrar a ' sua corroboração nas seguintes palavras do relato rio 
do Ministro da Justiça: «Procura-sé tornar a matricula verdadeiro 
cadastro dos negçciantes, e faz-se d 'ella, desde já, o recenseamento 
dos eleitores para o jury commercial, cortando pela raiz as ques-
tões a que a lei actual tem dado origem>~. 

É de notar que o Cod. Gom. allemão, tendo elevado tam-
bem o registo mercantil á djgnidade de uma instituição verda-
deiramente jurídica (artigos I2.0 a I4. 0 ), no intuito de .desempe-
nhar perante o credito mercantil funcçõe s. analogas ás do r egisto 
hypothecario em relação ao credito agrícola e predial, seja omisso 
ácerca da publicidade das escripturas antenupciaes dos commer-
ciant~s. (Vid . Thol, Trattato di diritto com., vers. A Marghieri, 
tom. I, pag. I49 a 158, § 48.0;- G. Endemann, Manuale di diritto 
com .... vers. C. Betocchi e A. Venditti, tom. I, pag. I99 a 202, 
§ 58. 0 ). · 

( 1) Codigo civil, artigo 9S1.0
;- Cod. com., artigo S7."; - sr. 

Baptista de Sousa, Relatarias officiaes ácerca do 1·egisto comrner-
cial, 1893, pag. 8. 
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quanto a assumir obrigações; por isso, E. Vidari,- allu-
dindo á importancia d'um bom syster;na de publicidade 
para o forta lecimento e robustez da funcção commer-
ci&l, escreve «Nell'ignoto, od anche $olo nel non sujft-
cientemente noto, é ben natura/e che 110n si abbz'ajiducia 
alCLma, o che se ne possa avere sottanto una sca1"Sa)) (r) . 

II. -Evidenciada, pois, a necessidade de discrimi-
nar e individuar os diversos regimes matrimoniaes, como 
um rigoroso preambuló da determinação legal da res-
ponsabilidade dos conjuges pelas obrigações commer-
ciaes, contrabidas por ambos ou qualquer d 'elles, ve-
jamos quaes sejam em face das disposições do Codigo 
civil. 

Na litt~ratura jurídica patria ·por muito tempo se 
ventilou larga e desenvolvidamente, degladiando-se os 
pareceres, a questão de saber quaes as convenções-
typos dos esposos relativamente a seus bens , consigna-
das no Codigo civil .E, comquanto para m\)itos escripto-
res illustres (2) seja hoje um postulado o que antes fora 
adiapboro, não nos dispensamos ainda assim de apre-
sentar, s.ynthetisando e coordenando, no que possível 
fôr, opró e o cont1"a, a opinião verdadeira e legal sobre 
o assumpto. 

O projecto primitivo do sr. A. Luiz de Seabra as-
signava a cada um dos quatro regimes-da communbão 

( 1) Corso di diritto com., 3.• e diz., tom. 1, pag. 219. 
(2) Srs. dr. Lop~s Praça, Prelecçóes de direito civil, I88g-

I8go, pag. 874, 87S e 886; -Delfim Maya, Escriptos jurídicos, pag· 
73 a 76;-E. da Silva Carvalho, Commwzhão geral de bens, pag. 5g. 
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geral de bens, da simples communhão de adquiridos, 
da separação de bens e dotal- uma sub-secção em se-
parado, applicando-lbes disposições especiaes e peculia-
res. A redacção , pois, do mencionado pro.fecto não dava 
margem a duvid~s (r) . 

No seio da · Commissão 1·evis01·a,/ porém, o sr. V. 
Ferrer apresentou uma proposta, cujos fundamentos 
ignoramos, para a .inclusão dos regitl]es da separação 
de bens,e da simples communhão de adquiridos en1uma 
só e' mesma §Ub-secção, proposta que foi acceita (2) e 
d'onde resultou a i·eunião das referidas convenções ante-
nupciaes no Codigo civil sob a epigraphe-Da separa-
ç:ão de bens ou da ~imples comnnnihão de adquz'ridos. 

Em face de ta l. alteração, era naturalissimo occorrer 
ao espirito do exegeta o seguinte: reunindo a Commissão 
1·eviSora esses dois regirnes em uma só sub-secção, e 
separando-os apenas. na epigraphe, pela dijunctiva oú, 
teria acaso o intuito ·de os irmanar, fundindo-os em um 
só, e de lhe~ applicar disposições identiçàs? 

Passamos . a responder: 
O Codigo civil, nos artigos 1099. 0

, I 100. 0
, I 101. 0 e 

1102. 0 ennumera quatro typos de convenções antenu-
pciaes: communhão geral de bens (ar;tigos r 108. 0 a I I24. 0

); 

simples communhão de adquiridos (artigos r do. 0 a 
II33. 0); separação ·de bens (~rtigos I I25. 0 a II29. 0

);· e 
regime dotal (artigos I I34. 0 a I I65).. 

Quanto ao primeiro e ao ultimo: torna-se impossivel 
qualquer confusão, já porque o Codigo os distingue com 

(1) Vid. os artigos II4!1.~ à 114S.o das duas ediçóes (t858 e 
t85g) do )Wojecto primitivo. 

(2l Actas das sessões, pag. t8g, Estrt álteraçiío e já consignada 
no projecto de I863 (artigos 1142." a I I 5o.")· 



r o biVIDAS COMMERCTAtS 

a maior perspicuidade, incluindo-os em sub-secções diffe-
rentes, já porque entre elles existem pontos verd.adeira-
mente caracteristie.os e differenciaes, como a commzmhão 
e alienabilidade de todos os bens a respeito d 'um ( arti-
gos r ro8. 0

, I I r8. 0 e I I rg. 0
), e a incommunicabilidade de 

todos e a inalienabil{dade dos dotaes em relação ao outro 
(artigos I 149. 0

, I r53. 0 e I I 55. 0
). 

Vejamos tambem se conseguimos fazer identica af-
firmação a respeito dos dois typos intermedios, exami-
nando de perto algumas disposições legaes que parecem 
contradizer a distincção exarada nos artigos I I00. 0 e 
I IOI. 0

• 

III.-Os artigos I I 27. 0 e I I 28. 0 , referentes ao regime 
de separação de bens, estabelecem, relativamente ao 
activo do casal, isto é, á commzmicabilidade ou incom-
municabilidade, alienabilz"dade ou inalienabilidade dos · 
bens e á sua administração. princípios diametralmente 
antagonicos e verdadeiramente inconciliaveis com os que 
se nos deparam no artigo I I 3o. 0 e que, em virtude do 
disposto no artigo I IOI. 0

, são applicaveis ao regime da 
simples communhão de adquiridos. 

· Em verdade, na separação de bens, cada um dos 
conjuges conserva o domínio de tudo quanto lhe pertence 
(artigo I I27. 0

); ao passo que na communhão de adqui-
ridos, só são incommunicav·eis os bens que cada um dos 
conjuges tiver ao tempo do casamento, ou depois houver 
por successão, ou por outro qualquer titulo gratuito, 
ou por direito proprio anterior (artigo ( I I 3o. 0 ). 

Conseguintemente, na sepm·ação de bens, cada um 
dos conjuges pode livremente dispôr dos respectivos 
bens (a rtigo II27. 0

); mas a mulher só poderá alhear, 
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sem consentimento do marido, embora seja administra-
dor (a rtigo r 104. 0

), os bens mobiliarias que não sejam 
capitaes postos a juros e a terça parte dos seus rendi-
mentos (artigos r r28. 0 r I I8. 0

_ e r I ~g .. 0 ) ( r) : na commu-
nhão de adquiridos, porém, os bens incommunicaveis 
serão considerados e regidos , como o são os bens pro-
prios quando o casamento é feito segundo o costume 
do reino (artigo r r 3o.0

), e por i~so sendo mobilia rios, 
só o marido poderá dispôr d 'elles (a rtigo I rr8 .0

) (z), e, 

( t) Se a mulher alhear por titulo gra tuito os seus bens mo· 
biliarios e a terça parte dos seus rendimentos, não exceptuados 
pelo artigo I I 28. 0 § unico, embora com isso prive o casal de meios 
para occorrer a despezas 9ue não deveriam pesar. unicamente 
sob re o marido, terá appli cação alguma a 2." parte do artigo I 1 I8.0 ? 
O sr. conselheiro Dias Ferreira ( Cod. civ. portug. annot., tom. m, 
pag. I 3o e I 3 I) sustenta a negativa, dizendo que os bens proprios, 
estando por sua natureza excluídos da communhâo, não são cha-
mados a fazer cumuto na partilha do casal E, corroborando, 
accrescentaremos que no regime da separação absoluta jámais 
pode haver communhão de qualquer especie (Vid. n.0 V) e, con· 
segu_in temente, meação. 

(2) Coelho da Rocha, obra cit., § 248.0 ;-Correia T elles, Di· 
gesto portugue:r, tom. n, 3." ed iç., artigos 22 J. 0

, 390.0 e 3g i.";-sr. 
dr. Lopes Praça, Prelecções de direito civ., 18go a 1Sg1, pag. 3io e 
37!. Todavia o sr. conselheiro Dias Ferreira entende, como mais 
razoavel, ser a mulher quem deva dispôr dos seus bens mobilia· 
rios proprios co1~1 auctorisação formularia marital, ou o marido 
com outorga da mulher (obra e tom. cit., pag. 132 e 133): tal 
doutrin a, de jure constituto, é insustentavel: 

1.0 porque se o marido pode dispôr livremente dos 
bens mobiliarias dotaes (Útigo 1 148), à fortiori lhe deve 
ser concedida essa faculdade quanto aos b ens mobilia· 
rios prop rios da mulher na simples .;:ommunhão de adqui· 
1·idos; 

~.'' porque se o marido, em regra, não podesse dispôr 
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no caso de serem immobiliarios, serão alheados em har-
monia com as prescripÇões 'do artigo 11r g.". 

Di:fferenças profundas estabelece tambem o Codigo 
civil', quanto ao passivo do casal, entre os dois regimes 
que estamos confrontando. 

Assim, o marido responde pelas obrigações que a 
mulher, casada segundo o costume do reino ou COL}l 

sz"mples commzmhão de adquiridos, contrahiu com aucto-
risação sua, mas não pelas obrigações que a mulher, 
casada por outra qualquer form a, contrahiu sobre bens 
ou intertsses privativamente seus (artigo r rg8. 0

) . Ora, 
as palavras-pm- outra jàrma-que se lêem no corpo do 
artigo r I g8. 0 , não podem referir-se a outros regimes 

' que não sejam ou o da separação absoluta de bens, 
quando a mulher tenha bens proprios para onerar 
(artigo I I 29 . 0 11. 0 3. 0

) e, conseguintemente , interesses 
privativamente seus, ou o dotal, tendo-se estipulado a 
não-communhão dos rendimentos dos bens proprios 
(artigo r r53. 0

) ou existindo estes bens (r) . 

dos mobiliarias proprios da mulher livremente, desne-
cessario seria que o Codigo abrisse uma excepção ape -
nas, no artigo 11 28.0

1 em relação ao regime da separação 
de bens; 

3. 0 porque os bens proprios da mulher, quer mobi· 
liarios quer immobiliarios (pois o artigo Ir3o.0 não dis-
tingue) serão considerados e regidos como o são os bens 
proprios, quando o casamento é segundo o costume do 
reino, e, conseguintemente, aos bens mobiliarias pr.oprios 
da mulher ser-lhes-ha applicado o disposto no artigo 
!II8,0 

( 1) Seg'uem a mesma opinião os srs. J. J. d'Oliveira, na Rev. 
de lt!g. e dejur., anno v, pag. 68 e 6g, e rS7 e r58, e conselheiro 
Hintze Ribeiro, R eforma da leg . com., pag. 147 ( deJ~n-e constituto), 
A rcdacção da Rev. de leg. e dejur., (anno v, pag 68 a 71, e r5g e 
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Posto isto, ap reciemos as·duvidas levantadas contra ' 
esta doutrind ou contra algumas affirmações feitas. 

IV. - Como o artigo 1 rz6. 0
, incluído na sub-secção 

que trata da <<separação de bens ou da simples com-
inunhán de adquiridosn, regula a separação de bens1 por 
força do disposto no artigo 1101. 0

, e simultamente 
manda applicar a este regime os preceitos exarados 
nos artigos I r3o. 0

, ·rr3r. 0 e I t3z. 0 , aperias referentes á 
simples communhão de adquiridos, segundo o artigo 
I 100 . 0

, de duas uma: ou resulta uma manifesta incohe-
rencia do confronto dos artigos 1126. 0 , I roo .0 e r IOI. 0 , 

ou ha uma verdadeira identidade entre estes dois re-
gimes. 

Alguns auctores, vendo-se enleiados por este di:-
lemma, optaram, segundo o affirma o sr. conselheiro 
Dias Ferreira, pela segunda illaçáo e sustentaram, pois, 
a existencia de tres convenções -typos antenupciaes. 

Outros, porém, entendem plausivelmente que os 
artigos I rz5. 0 e r 126. 0 são apenas uma como especie 
de introducção elucidativa, de~tinada á interpretação 
legal dos contractos antenupciaes em que, sem embargo 

16o) e o sr. conselheiro Dias Ferreira (obr. e tom. cit., pag. 111) 
entendem que as palavras-por outra forma- do artigo I I g8.0 

se referem tanto á separação absoluta de bens, como á separação 
com communhão de adquiridos: esta opinião, porém, é inadmis-
sível rois adeante (n.o IV) demonstraremos não existirem cinco 
regimes de bens, e haver tão sómente uma pura differença de no· 
mes entre a separação ae bens, em que expressamente não seja 
excluída a communhão nos adquiridos, e a simples communhão 
de adquihdos. 
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de se ter estipulado a separação de bens, não se de-
clara d'um modo formal e expresso a exclusão dos ad-
quiridos (artigo II2G. 0 e referencia aos artigos II 3o. 0 a 
r I32. 0 ). D'est'arte, . as expressões separação de bens e 
simples communhão de adquiridos são perfeitamente 
identicas e juxtapõem-se da maneii·a mais rigorosa e, 
para que ao regime da separação de bens sejam appli-
caveis as prescripções dos a nigos I I 27. 0 , r 1 28. 0 e 
r I 29. o, é mistér estipular-se expressamente a exclusão 
da communhão nos adquiridos ( 1 ). 

Corrobora ãinda este parecer a consideração de que 
as expressões s(;'paração de bens e simples comnnmhão de 
adquiridos, inseridas nos artigos I06o 0 § 3. 0

, ro63. 0
, 

1064.0 e Iog8. 0
, são equipollentes e empregadas no 

mesmo sentido. 
D'esta opinião, por nós perfilhada, dissentem a Re-

dacção da Revista de legislação e de jun'sprudencia 
emguanto e~creve << ... a forma de casamento por sepa-
ração de bens é inteiramente distincta da forma de 
casamento por simples communaão de adquiridos, ainda 
quando n'aquella não foi' exclui.da a communbão nos 
adquiridos» (2), e o sr. conselheiro Dias Ferreira visto 
affirmar ccser o regime da separação de bens essencial-
mente differente do da simples communhão de adqui-

( 1) Srs. drs. Lopes Praça·, Prelecçóes de direito civil, 188g a 
t8go, pag. 8g1 e 8gz;- Guilherme A. Moreira, Prelecções de direito 
civil, 18go a 1891, pag. 2 a 7;- conselheiro Hintze Ribeiro, obr. 
cit., pag. 142, 14S e 146;-e srs. Bruschy, Man. de direito civ. por-
tug., tom. m, pag. 114 e 13z;-Heitor d'Athayde, Questões de dir. 
civ. e com., pag. rg a zr;-Direito, anno v, pag. 1!3. 

(z) Anno v, pag. 70;-Vid. tambem a confirmação d'esta dou· 
trina na Rev. de leg., anno v, pag. 1Sg. 
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ric;ios, ainda quando n'aquelle não haja expressa e~clu
são dos adq uiridos » (r). 

Seja-nos, porém, permittido affirmarmos a inadmis-
sibilidade de tal doutrina. 

Com effeito, desde o momento em que os esposos 
declarem simplesmente pretenderem casar com separa-
ção de bens, sem especificarem que ella se extende aos 
futuros adquiridos, o casamento suppõe-se contrahido 
com simples communhão de adquiridos (artigo II25. 0 ) 

pois são-lhe nesse caso applicaveis as .disposições dos 
artigos I r3o. 0

, I I3r. 0 e I I32. 0 (artigo I I26. 0
), com ex-

clusão das dos artigos II27. 0 a I.l29. 0
, COI110 Se eviden-

-cia da historia do artigó I I 26. 0 (2 ). 
H a mais: dado que fosse verda?eira a doutrina que 

(I) Obra e tom. cit., pag. 54 e I 11.- O sr. Delfim Maia, de -
pois de affirmar que o Codigo civil enumera quatro typos de con-
tràctos antenupciaes: a communhao geral-a communhiío restri-
cta aos adquiridos - a separação de bens e o regime dotal I obr. 
cit., pag. 73 e 76) 1 admitte a existencia de cinco regimes, já dis-
tinguindo a separaçiío de bens, sem expliçita exclusiío de commu-
nbão nos adquiridos, da simples communhão de adquiridos, já 
mencionando a exclusão completa de communhão "de que o Co-
digo civil niío fa la ex professo" (pag. 84). Do que deixamos dieta 
facilmente se deprehende a falsidade de tiío extravagante op inião. 

(2) o· artigo I I43. 0 do projeC/0 de I 863 (COrresponden te aQ 
I I 26. 0 do Codigo civil) dizia assim: «É applicavel a este contra-
cto o disposto nos artigos ' 1 I47·", I 148.0 e I I49·0 " ( corresponden-
tes aos I I3o. 0

1 I I3 1.0 e I I 32.0 do mesmo Co digo). Esta mesma re-
dacção foi adaptada pelo projecto de I864 (artigo IIr6. 0

). 

No projecto de r865, porém, (artigo I 126.0 ) encontra-se já, 
sem se saber o porquê, uma redacção similar e identica á do ar· 
tigo 1126.0 do Codigo civil e, portanto, a phrase - "subsequentes 
disposições,. . . 

De tu'do is to se infere com a maior evidencia que as disposi· 
ÇÕes dos artigos 1 I 30.0 a· I I 3z,o são SCtbsequentes, para a hj'.pO• 
these em' questão, não-ás do artigo It zg.~, mas ás do artigo Irz6,n 
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impugnamos, seríamos levados a um absurdo visto que, 
suppondo-se existente no regime da separação a com-
munhão de adquirido , quando esta não tenha sido 
formalmente excluída (artigo r r26_ 0

) , e ficando esses "' 
ádquiridos sujeitos a preceitos identicos aos da simples 
communhão de adquiridos (artigo 1 I25_ 0

) , o Codigo civil 
regularia hypotheses diversas d'um modo identico_ 

Finalmente, os bens proprios dos conjuges no regime 
da separação, sem expressa exclusão de communhão 
nos adquiridos, isto é, os bens que tiverem ao tempo 
do casamento, e os provenientes de successão, ou de 
qualquer outro titulo gratuito ou de direito proprio an" 
terior, serão regulados como os proprios, ou no casa-
mento segundo o costume do reino (artigo I I3o. 0

) , ou 
no regime da separação absoluta (artigo I 127. 0

) . No 
primeiro caso, h a verá cinco regimes, conclusão esta que 
de modo algum pode ser admittida pela Redacção da 
Revista de legislação e de jU7-ispntdencia e pelo sr. 
conselheiro Dias Ferreira, não só por ter~m preceden-· 
temente affirmado a existencia tão sómente de quatro 
regimes {I), mas poP ir de encontro ás disposições cla-
ras e terminantes dos artigos I og8 . 0 .a 1102 .0

; no se-
gundo, despreza-se o artigo r 126. 0 em quanto manda 
observar, não o artigo I 127. 0

, mas os artigos II3o. 0 a 
I r32. 0 

Em conclusão: o Codigo civil regulamenta quatro 
typos de convenções antenupciaes- a communbão de 
bens, a simples communhão de adquiridos, a absoluta 
separação de bens e ? regime dotal (2 ). 

( 1) 1}-nno v~ p~. 6g;-obra e tom. cz't .. , pag. 53. 
( ~) E digno de lêr-se~ sobre esta questão~ um1 a digo do st', 

A. Augusto de Mello, puhlicado na Rev. de leg. e de jur. (anno 
- ,'IV, p8g, 342 R 344)• 
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V.- Como questão previa, vejamos rapidamente 
qu11es as disposições do Codigo civil em relação ao 
passivo do casal, anterior ao matrimonio (r ) e na con-
súmcia do mesmo, em cada um dos diversos regimes 
de bens, pois assim analysaremos mais clara e desafo-
gadamente os precei1:0s dos artigos ro. 0

, !5. 0 e r6. 0 do 
Codigo commercial, objecto do presente estudo. 

O Codigo civil regula esta materia, na communhão 
geral de bens; pelos preceitos dos artigos l r r o. 0 a r I I 6. 0. 

e 1198. 0 e, na separação absoluta de bens, pelos dos 
artigos r 129. 0 e I rg8.0

, sendo porém quasi omisso áç.erca 
dos dois restantes regimes, pois simplesme~te dispõe 
ácerca da execução de dividas anteriores ao casamento 
na simples communhão de adquiridos (artigo [ r3 3.0

), c 
a respeito dos casos em que o dote responde por ellas 
(artigo I 149. 0

) . 

Como supprir taes deficiencias e lacun as? 
Á responsabilidade dos bens do casal pelas dividas, 

contrahidas por um ou ambos os conjuges no regime 
da simples communlzão de adquiridos, devem ser app)i-
cadas, indubitavelmente, as pre,scripções correl ativas da 
communhão geral de bens, pelos seguintes motivos : 

a) O Hrtigo r r3o.0 decla rando que os bens 
proprios ou incommunicaveis serão considerados 
e regidos como o são os bens p roprios quando 

( 1) A anterioridade das dividas, que constituem o passivo do 
casal, não se avalia pelo tempo em que se torna exigível o seu 
pagamen to, que pode ter logar na constancia do matrimonio mas 
sim pelo facto ante rior d'onde proviera m taes dividas, (Coelho da 
Rocha obra cit. , § 246." in fin .; Lobão, Notas a "Yfello. L. 2.•, ti r. 

.", : q.•, n.•• 16 a 19;- Correia T elles, obra e tom. cít., arti o 
30I.0 ;-Codigo civil, artigo 111 1. 0 ). 
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o casamento é feito segundo o costume do reino, 
não estabelece limitação de especie alguma. 

b) O artigo I tg8. 0 , tornando o marido egual-
mentc responsavel pelas dividas que a mulher 
contrahiu, com auctorisação, sua nos regimes da 
communbão geral de bens e simples communhão 
de adquiridos, affirma entre elles relações de se-
melhança e parentesco. 

c) Sendo a communhão geral de bens a regra 
(artigo r og8. 0 ), devem applicar-se, por força do 
disposto no artigo rr ~ 0 , á simples communhão de 
adquiridos, como excepção que é, as disposições 
reguladoras d'aquella. 

d) Emfim, havendo na separação absoluta 
tão sómente bens proprios, as suas disposições 
mal se coadunam e compadecem com a índole e 
feição peculiar da simples communhão de adqui-
ridos. 

Como dissemos, o Codigo civil preceitua d'um modo 
especial, no artigo n33. 0

, ácerca do pagamento ~as di-
vidas anteriores ao casamento com simples communbão 
de adquiridos. Confrontando a doutrina d'este artigo com 
a do r r 12.0

, notamos, com o sr. conselheiro Hintze Ri-
beiro (r ), uma verdadeira antinomia .entre as suas dispo-
sições, proveniente de um d'elles só admittir a execução 
para pagamento na meação dos adquiridos, depois de 
dissolvido o matrimonio ou decretada por sentença a in-
terrupção da sociedade conjugal, e de o outro permittir 
a execução d'esses mesmos bens, emquanto communs e 
na constancia do matrimonio. E esta antinomia só des-

( 1) Obra cit., pag. 142. 
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apparecerá mediante o processo commodo, mas empí-
rico, de considerar o artigo I r33. 0 como excepção, em-
bora injustificavel, ao r r !2. 0 Nem se diga que o artigo 
I r33. 0 regulamenta uma hypothese especial em que se 
trata apenas de bens comrriuns (artigo I r3o. 0

) pois, sobre 
a generalidade da sua doutrina não tolerar tal drstinção, 
at~enta a condicional-se forem pagas pelos adquiri-
dos-suppondo o previo e insufficiente pagamento com 
os proprios, não só o artigo I I I z. 0 se refere ao paga-
mento de dividas anteriores ao matrimonio com bens 
proprios e communs,· mas os artigos I I r3 . .o e seguintes 
prescrevem a respeito da responsabilidade dos bens, 
communs ou não sem embargo do disposto no artigo 
I r3o. 0 , no regime da simples communhão de adqui-
ridos. 

Posto isto, diremos: na simples communhão de ad-
quiridos, as dividas anteriores de cada um dos conjuges 
sao pagas não só pelos seus bens proprios, mas pelos 
adquiridos, levando-se em conta na parte respectiva ao 
conjuge devedor. 

Saber, porém, como resolver, nos casos omissos, 
ácerca da responsabilidade dos bens dos conjuges no 
systema dotal é isso um problema bastante complexo 
e intrincado sobre cuja solução se tem opinado diver-
samente. No entanto, quer-nos parecer ser o regime da 
separação absoluta de bens o gue mais se approxima do 
dotal e, ·consegLlÍntemente, poderem ser applicadas aos 
casos omissos neste os preceitos reguladores d'aquelle. 

Examinemos: 
Tanto n 'um como n 'outro existe uma absoluta in-

communicabilidade de bens presentes e futuros (artigos 
r 127. 0 , r r53. 0 e r I 55.") . Ha , é certo, a communicabili-
dade dos rendimentos dos bens proprios da mulher, 
casada segundo o regime dotal , mas tanto isso não é 
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essencial que se permitte a estipulaç.ão em contrario 
(artigo n 5·8. 0 in .fine): o legislador adaptou essa com-
municabilidade de rendimentos no intuito apenas de 
mitigar o rig_or da dotalidade . Sendo assim, ainda neste 
ponto se nos depara a semelhança e contacto entre os 
dois regimes1 pois na separaç-ão absoluta já mais existe 
a communicabilidade dos rendimentos dos bens proprios 
e especialmente a das duas terças partes dos rendimen-
tos dos bens da mulber (artigo r rz8. 0 § unico) de que 
o marido tem a administração (artigo r :04. 0) e a livre 
disposição , sendo-lhe por isso inapplicavel o preceito 
do artigo I I og. o § uni co (I) . 

(1) Embora a ·Redacção da Rev. de leg. e de jur. (anno v, 
pag. 70) sustente a possibilidade de adquiridos communs com os 
rendimentos que o marido administra· em virtude do disposto n.o 
artigo r 104.0

, esteiamos a doutrina do texto nas seguintes razões: 

1." se houvesse possibilidade de adquiridos communs, 
tornava-se, em tal hypothese, applicqvel o preceitua·do 

. no artigo 1126. 0 que, como dissemos (n.o IV) , exclue a 
doutrina dos artigos r 127.0 a 1 r 29."; 

2." admittida a opin ião da Revista, identificar-se-iam 
os regimes da separação -absoluta e da simples commu-
nhão de adquiridos; 

3.• dando o Codigo a administração dos bens do casal 
ao marido (artigo JI04-"), e não se encontrando em parte 
alguma disposição obrigando-o a prestar con'tas á mulher 
.pela .sua administração, implicitamente lhe confere e re-
conhece o direito de dispôr livremente, comó seus, dos 
rendimen tos dos bens proprios de mulher; 

. 4·" o art igo r 23o.o, concedendo á mulher o direito de 
embargar de terceiro, sem n~cessidade de auctorisação 
marital, qu alquer execução sob re os rendimentos dos 
seus bens dotaes ou proprios, adm inistrados pelo marido, 
se por essa exec ução fà r privada dos necessarios ali-
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Accresce ainda a consideração de que os regimes da 
separação absoluta e dotal são equiparados no artigo 
I 22 r. 0 , como se deprehende incontroversamente da his-
teria d'este artigo e do pensamento que presidiu á sua 
redacção (r) . 

Finalmente, abrangendo o artigo I rg8. 0 na e:pres-

mentos, consigna uma excepção confirmando a regra de 
que o marido tem a livre disposição dos rendimentos 
d 'esses bens; 

5." segundo os artigos 1148.0 , 1162.0 , 1163.0 e 1165.0 , o 
marido só é obrigado a restituir á mulher os seus bens 
dotaes ou proprios; e o Codigo considera tão proprios do 
marido os rendimentos do casal que até faz pagar á mu-
lher as bemfeitorias que elle, com as economias d'estes 
rendimentos, realisar nos bens da sua consorte; 

6." finalmente, o artigo 1118.0 só é applicavel aos re-
gimes da communhão geral de bens e da simples com-
munhão de adquiridos, e ao regime da separação abso-
luta a respeito sómente das alienações effectuadas pela 
mulher nos termos do artigo 1128.0 

O Direito (anno v, pag. 113 a 115) adopta o mesmo parecer, 
se bem que incompleta e diversamente justificado. 

(1) Na primeira edição do projecto primitivo (1858), encon-
trava-se o artigo 126g.0 (correspondente ao 1221.0 do Codigo 
civil) dizendo o seguinte: ccSe a mulher fôr casada segundo o 
regime dotal, ou outra especie de separação só poderá ter logar ... u 

Na segunda edição do mesmo projecto (185gJ, o sr. A. Luiz de 
Seabra alterou a redacção d'este modo: «Se a mulher fõr casada 
segundo o regime dotal, ou outra especie de commwzhão, só po-
derá ter logar.. ·" {artigo 126g.0 ). Ora, a Commissão revisora, não 
sanccionando esta alteração por julgar não haver similaridade al-
guma entre o regime dotal e qualquer especie de communidade, 
adoptou a redacção do projecto primitivo de 18S8, redacção que 
foi mantida em todos os projectos subsequentes. (proj. de 1863, 
artigo 123g.";-proj. de 1864, artigo 121o.0 ;-proj. de 186S, artigo 
I22t.0 ;-etc.). 

2 
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são - por ou!J·a forma - os doi s systemas de que 
vimos falando, como a traz explicámos ( 1 ), assimila-os 
em tal hypothese, applicando-lhes por coherencia o dis-
posto no artigo I I29. 0 n, 0 3. 0 É mistér , poFém, advertir 
gue, não havendo no regime dotal estipulação da incom-
municabilidade dos rendim entos dos bens proprios da 
mulher (artigo I I53. 0'l, de modo algum deve regular-se, 
como se pretende (2), o passivo no regime dotal pelas 
disposições correlativas da comnmnhão geral de bens, 
já porque o. artigo r rg8. 0 não diz-bens e inte1·esses 
pn'vativame11te seus-, mas -bens ou i1zte1·esses pn'·pa-
tivamente seus-, o que é radicalmente differente, já 
porque es te m,esmo artigo se refere apenas á hypothese 
de a mulher contrabir obrigações com auctorisação do 
marido. 

De tudo isto se infere que · a responsabilidade dos 
bens, no regime dotal , pelas dividas contrahidas por um 
ou ambos os conjuges serão reguladas pelo preceituado 
nos artigos I 12 9.0 e 1 I49·0 n. 0 3. 0 e §§ 1. 0

, 2. 0 e 3. 0 (3). 

VI. -As convenções antenupciaes não podem ser 
revogadas , nem alteradas por nova ·convenç ão, depois 

(1) Vid. n.0 III. 
(z) Sr. dr. Dias da Silva, Prelecçóes de direito commercial, 

189 1 a 18gz, pag. 348. 
(3) Id entica opinião, embora deficientemente motivada, foi 

seguida pelos srs. conselheiro Hintze Riheiro, obra cit., pag. 146 
a 147; Delfim Maia, obra cit. , pag. R5; e Francisco Botelho, na 
Revista de Coimbra, n." 3, pag. 35.- O sr. consel heiro Dias Fer-
reira, porém, entende que quanto ás dividas contrahidas na con-
stancia do matrimonio, nos casamentos por dote, devem obser-
var-se as disposições relativas ao casamento segundo o costume 
do reino (obra e tom. Cl t ., pag. 11S e 116). 
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da celebração do casamento (artigo r ro5."). Era esta a 
doutrina tambem seguida no domínio do nosso antigo 
direito (r). 

Todavia, apesar da probibição expres~a da lei , 
esteiada na tradição, propugnou-se a revogação de 
qualquer contracto antenupcial , ainda depois do casa-
mento, com o fim de estabelecer a communbão, salvo 
havendo direitos de terceiro. Pela originalidade de tal 
parecer (2), .não resistimos ao desejo de trasladar fiel-
mente as razões em que se apoia; apresentando em 
seguida a sua refutação. Vejamos, pois, quaes essas 
razões: 

a) A renuncia de um privilegio para entrar 
no direito commuó.1 é, em regra; permittida pois 
qualquer pode renunciar ao seu beneficio. 

b) A communhão sendo a régra, a excepção 
só pode seguir-se quando haja causa que a jus-
tifique; ora, cessando essa causa, porque motivo 
não deverá cessar o effeito? 

c) Nem os filhos , nem os extranhos soffrem 
com isso; aquelles , porque, qu alquer que sej a o 
regime de bens, são sempre os herdeiros legiti-
marias; estes, porque os seus creditos são asse-
gurados em qualquer regime. 

( 1) Escreve Coe lho da Rocha o seguinte : " . .. seguimos a 
opinião de Valasco e de Febo, de que taes contractos (os ante -
nupciaes) náo podem se r alterados depois do matrimonio, apesar 
da indecisão de Lobão a o/Jell., L. z.", tit. 10.", : 5.o, n.o 3 e seg.» 
(obra cit., § z56.", nota) . 

(2) Sr. Bruschy, obra e tom. cit., pag. 1 1S e 1 16. 
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d) Ü artigo I ro5. 0 O que prohibe é, que uma 
convenção posterior ao casamento revogue a con-
venção antenupcial; ora, se a communhão geral 
de bens não depende de convenção e não carece 
de ser estipulada (artigo 1098. "), segue-se que 
não ha convenção revogatoria. 

e) Finalmente, se os conjuges podem fazer 
mutuamente doações (artigo L 178."), não pode 
ser vedada a renuncia ao dote, que é equivalente 
a doar a mulher ao marido metade dos bens do-
taes. 

Sendo o primeiro , segundo c quinto argumentos de 
jure constituendo , de modo algum podem prejudicar ou 
invalidar a lettra expressa e absoluta dos artigos I IOJ. 0 

e I 149." que, sobre não consentir ao interprete estabe-
lecer distincções algumas, affirma de um modo solemne 
e inequívoco a irrevogP.bilidade e a inalterabilidade das 
convenções antenupciaes , e a inalienabilidade dos bens 
dotaes. E, quanto ao quinto argumento , accrescentare-
mos-suppondo mesmo que o dote podesse ser objecto 
de uma doação, isso. constituiria uma excepção estabe-
lecida por lei e praticavel nos seus restrictos termos, e 
jámais uma faculdade de alteraçã~ de convenção ante-
nupcial, o que é diverso. 

Alem d'isso, não só os filhos podiam ser prejudica-
dos pois, voltando os bens dotaes ao regime da com-
munhão, tornar-se-iam alienaveis: mas tambem os cre-
dores pois, no caso inverso, seriam cerceadas as garan-
tias e difficultar-se-ia a recepção dos creditos. 

Por ultimo, comquanto a communhão geral de bens 
não dependa de convenção, seria mistér, para o caso 
de revogar qualquer dos differentes regimes especiaes 
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estipulados , que ella fosse convencionada posterior-
mênte ( r). 

Embora o Codigo civil estabelecesse, como princi-
pio, a doutrina da immutabilidade das convenções ante-
nupciaes , é certo ter admittido a excepção consignada 
no artigo 8g.0 (2) . 

Antes, porém, da celebração do casamento podem 
os esposos fazer estipulações dentro dos limites da lei, 
e por isso al terar os regimes regulados no Codigo civil 
(a rtigo wg6. 0), quer amalgamando-os o que é permittido 
pelos artigos 1099. 0

, 1 I 00 . 0 e I I O I . 0 emquanto dizem-
<< Se os esposos declararem simplesmente ... » quer modi-
ficando-os o que se deduz da lettra expressa dos artigos 
I I04. 0

, I r ro. 0 n. 0 1. 0
, 1 148.0

, I IS3. 0 e outros (3) . 

V I I.- Falemos agora do que se acha estatuído nas 
legislações estrangeiras ácerca dos regimes matrimo-
maes. 

Em alguns paizes ha um só regime, imposto ás par-
tes; nos cantões da Sui ssa central (4), devem os con-

( 1) N'este sentido opinam os srs. drs. Lopes Praça, obra cit., 
1890 a 1891, pag. 35! e 352;-conselheiro Dias Fe rreira, obra e 
tom cit., pag. S2;-E. da Silva Carvalho, obra cit., pag. 56 a 58. 

(2) A doutrina do artigo 1149. 0 n.o 6 não constitue como al-
guns pretendem (srs. drs. Lopes Praça, obra cit., 18go a 1891, pag. 
352; e conselheiro Dias Ferreira, obra e tom. cit., pag. S1 ), uma al-
teração das convenções antenupciaes, pois é antes uma excepção 
á inalienabilidade do dote do qu e á immutabilidade do regime dotal. 

(3) Vid. srs. Delfim Maia, obra cit., pag. 73 e seg.;· E. da Silva 
Carvalho, obra cit., pag. 41; dr. Lopes Praça, obra cit., 1890 a 
18gi, pag. 343; conselheiro Dias Ferreira, obra e tom cit., pag. 49· 

(4) Lardy, Les lég isl. civiles des cantons suisses (quadro n,o 5) . 
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tractos seguii· as disposições do Codigo local; e nos 
cantões de Zurich e Schaffouse, é a sua validade su-
jeita á approvação d'um conselho communal ou d'um 
tribunal, e ás vezes á de ambos. No Peru (r), na Repu-
blica Argentina (2) e no grão-ducado da Finlandia (3), 
é obrigatorio seguir as disposições legaes que não podem 
ser modificadas por disposições contractuaes. Pelo con-
trario, quasi todas as legislações deixam ao arbítrio das 
partes a organisação das condições de seus bens, não 
descurando com tudo a lei a regulamentação d'este assum-
pto, para o caso em: que os interessados o não tenham 
feito. 

Analysando as legislações dos diversos paizes, pode-
mos -considerai-as subordinadas á influencia de tres gran-
des correntes que são: cr. ) a separação a bens; ~) a 
communhão geral; x.) a simples communhão de adqui-
ridos. Ainda que mais raro, encontra-se tambem o re-
gime dotal. 

<X) A sepa1·ação de bens forma o direito commum 
da maior parte dos Estados da America do Norte, que 
a copiaram da legi?lação de New-York: ha separação 
radical de interesses pecuniarios; tudo quanto a mulher 
possua ao tempo do casamento, e o que vier a adqui-
rir depois d'elle, pertence-lhe exclusivamente, bem como 
a sua administração, sem que necessite interferencia ou 

(1) Véga, La législ. civile du .Pérau, na Rev. hist. de drait 
françazs et etranger, tom. x. 

(2) Vid. Relataria de Draireaux, no Balletin de la Saciété de 
législ. camparée, tr.arço de I885. 

(3) Vid. Anmeaire de la Saciété de legisl. camparée, 1x, 188o. 
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auctorisação do marido. Este systema, que proveio das 
reformas de r848, r86o e r86z , é o exactamente opposto 
ao antigo regime do common-law, que concentrava todos 
os poderes no marido, reduzindo a mulher a uma inca-
pacidade absoluta. Alguns outros Estados não foram tão 
longe: haja vista o de Vermont, em que a mulher não 
pode alienar os seus immobiliarios sem auctorisação do 
marido, e o da Luiziania , em que a communhão é ainda 
o direito commum. 

Na Inglaterra e na Irlanda ( r), vigora um regime 
cuja característica é a separação de bens, se bem que 
differindo em alguns pontos do systema do Estado de 
New-York. Pelo common-law, a mulher casada perdia 
absolutamente a personalidade civil, passando todos os 
poderes para o marido; provinha isto de exaggerar o 
regime normando da communhão, ·que considerava o 
marido administrador e usufructuario dos bens da mu-
lher, mas não proprietario, como aconteceu sob a in-
fluencia das ideias inglezas; de modo que, todos os 
moveis da mulher, presentes, futuros , adquiridos ou 
recebidos a titulo lucrativo, ficavam sendo propriedade 
defi_nitiva do marido, que nada tinha a restituir· relati-
vamente porém aos immoveis era o marido obrigado a 
restituil-os em caso de dissolucão do matrimonio. a não 

' ' 
ser que a esse tempo existissem filhos, porque então 
ficavam sempre em seu poder. A extrema >'iolencia d'este 
regime fez com que os corpos legislati'\'os inglezes se 
dedicassem ao estudo das legislações da America do 
Norte, resultando d'este movimento as reforma de 
r 70 e r874, definitivamente consagradas pelo act de 

(1) Vid. Amzualre de ia Société de legisl. comparée, 1 í'l.: 
pag. 55 e seg. 
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r882, hoje em vigor. Estas reformas obedeceram ao 
seguinte pensamento geral: deixa~· a mulher casada, 
com relação aos seus bens, tanto qnanto possivelnas mes-
mas condições que se fosse solteira (r): a mulher conserva 
exclusivamente a propriedade, gozo e administração de 
todos os productos do seu trabalho. até ao casamento, 
e do que depois d'elle adquirir, exercendo uma arte ou 
profissão diversa da do marido, bem como do que an-
teriormente ao matrimonio tiver empregado em fundos 
publicos, acções ou obrigações de sociedades industriaes, 
e dos immoveis que por successão ab z'Jztestato houver 
na constancia do ma trimonio, e finalmente de qualquer .:. 
quantia em dinheiro, inferior a 200 libras esterlitías que 
lhe fôr doada ou legada; no emtanto, regula ainda o 
commmz-law para os valores immobiliarios que a mulher 
possuir ao tempo do casamento, bem como para os 
immoveis de que fôr proprietaria nas mesmas circum-
stalicias. 

Na Escossia (2), se bem que, por lei ·de r8 de julho 
de 188r , seja a separação de bens o traço dominante 
do regime legal, ha comtudo bens sujeitos ~ commu-
nhão, como os rendimentos e rendas de propriedades 
não situadas na Escossia. · 

Vemos, pois, tres legislações consagrando o princi-
pio da separação de bens, com divergencias em diffe- . 
rentes pontos de applicação. 

~) O regime da . communhão tende a desapparecer: 

(t) Act de 1882) sec. 1.;-E. Lehr) Éléntélits de droi't civil 
anglais, pag. 70 e ~eg. 

(2) Ricaud, Des régimes matrlmonícrux, pag. 65, 
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existe ainda em certas partes da Ajlemanha, na Polonia, 
e em alguns cantões da Suissa, mas já não é regime 
Je-gal nos Estados-Unidos da America do Norte , na In-
glaterra, nem na Russia (r). 

Na Allemanha, apesar da extraordinaria multiplici-
dade de regimes, pode dizer-se existir preponderante-
mente um , adaptado na Prussia, no ducado de Oldem-
burgo e no reino de Saxe, cuja ideia geral é a seguinte: 
O marido tem o go{O e a admillistração dos bens da 
mulher, que d' elles conseJ~Jh1 ple11a propn'edade, perten-
cendo-lhe exclusz'vamente os gcmhos e adquiridos (z) . Na 
Polonia, depois da lei de z3 de junho de r8z5, que re-
formou o titu lo v do livro w do Codigo civil franccz 
em vigor neste paiz, ficou dominando um regime ana-
logo ao da Prussia. 

Na Suissa, quasi todos os cantões centraes admittem 
o regime exclusivo da communhão (3), mas o marido 
tem a administração, gozo e direito de dispôr, como 
lhe aprouver, dos bens da mulher , moveis ou immoveis , 
presentes ou futuros; comtudo algumas legislações con-
cedem á mulher parte do seu p atrimo'nio- Sondergut, 
que ella livremente administra. . , 

O principio da communhão, consagrado em França, 
é admittido n 'um grande numero de paizes, não obstante 
com algumas variantes. 

Na Allemanha, é o regime legal da maior parte do 
imperio, predominando especialmente no centro e oeste. 

( 1) E . Lehr, É léments de droit civil russe, § úl. 0 , .33.0 a 37." 
(:i.) Vid. sobre os regin1es matrimoniaes na Allemanha: Bufnoir, 

110 Bulletin de la Société de lég. comparée, 1876, pag. !63 e seg. 
( 3) Assim é em Appenzell, Argovie, Berne, Grisons, Schwytz, 

S. t -Gall, Gl aris1 Lucerne (Vid Lardy, obra cit., quadro n.0 6."), 
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A Hollanda~ Noruega , Dinamarca, Fin landia e Por-
tuga l, consagram tatnbem a communhão universal. 

~) A communhão dos moveis e adquiridos (mobz'liar-
gefneinsclzajt) existe na Alsacia-Lorena, Baviera, Bade 
e Hesse-Rbenana; a simples communhão de adquiridos 
(Ernmgenschajtsgenzeinschaft ) na Baviera e no \Vur-
temberg. Variam sobre a significc.,ção da palavra adqui-
ridos as legislações (r), mas prevalece a thcoria que 
considera, como taes, todos os bens logo que seja im-
possível provar-se serem proprios d 'um dos esposos. 

Na Hespanha (2) vigora egualmente o regime da 
communháo dos adquiridos, bem como na Suecia (3), 
e em alguns cantões da Suissa: Schaffouse, Fribourgo 
e NeufchâteL 

· O regime dota-l e consagrado pelo Codigo civil ita-
liano (artigo 142S."), pelas legislações da Servia (4), 
Molda via e Valachia (S), em dois cantões suissos-Tes-
sino e Vaud, e na Suabia e Mecklemburgo . Na Saxonia 
(Codigo de r863) vigora um systema segundo o qual 
o marido tem um usufmcto sobre os paraphernaes da 

( 1) Vid. Deglin, Étude sur !e cont!"act de mariage en dr·oit 
comparé, pag. 1 1 3. 

(2) E. Lehr, Éléments de droit espagnol;-Codigo civil espa· 
Hhol de r88g, artigo r3r5.0 

(3} D'Olivrerona : Revue de Gand, xv (apud H. Ricaud, obra 
cit., pag. 71). 

(4) Saint-Joseph (Concord., III, pag. 48S). 
(5) Zachariae, Hist. du droit privé gréco-byscmtin, trad, por 

t.auth (apud H. Ricaud, obra cit., pag. 71). 
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mulher, e todos os bens, trazidos por esta para o casal, 
pre umem-se dotaes. 

Na Austria existe um regime analogo a este (f). 

VIII. -Se é indubitavel tornar-se o dynamismo 
social mais complexo e heterogeneo em virtqde de con-
stantes c successivas desintegrações e differcnciações 
resultantes da influencia inexoravcl de novas necessida-
des e condições na sequencia da seriação historica, é 
tambem certo não refiectirem as actuaes legislações ci-
vis com perfeita correspondencia e _fidelidade, essas 
varias modalidades evolutivas. E este desequilíbrio ou 
falta de correspondenci a tem provindo de se ignorar 
não só ser a personalidade jurídica uma personalidade 
individuo-social) e as re lações jurídicas um producto 
da adaptação das tendencias individuaes ás ex.igencías 
da vida dos aggregados (Schiattarella), mas ser obje to 
exclusivo da sociologia elementos e taveís e calculaveis 
- os grupos ethnicos e sociaes-, que não os indivíduos 
isoladamente considerados (Gumplowicz, :'ilehring). 

Suppondo-se o individuo e a sociedade com esph · 
ra d'acçáo proprias, scindiu-se o campo juridí o m 
dois grandes domínios verdadeiramente extremado e 
independentes, domínios esses já tambem delimi ados 
e consagrados pelo direito romano que Iherincr deno-
minou- o systema do egoismo dz'sciplinado na -ene-
randas e archaicas noções de direito publico e pri ado. 
E assim, as mencionadas legislações, vasadas no mo -
des dum individualismo puramente psycbologic.o, a s a-

(t) Vid. Codigo civil austríaco, artigos t23í·" a l24. 
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cto e empírico, padecem, não d'um defeito formal, mas 
d'um vicio de origem, residindo no principio que as in-
forma e no ideal em que se inspiram. 

· Concretisemos: 
Um principio domina, nos modernos codigos, todo 

o systema contractual - a egualdade de dz"reito. Os le-
gisladores contentaram-se tão sómente em confiar á 
-vontade e liberdade dos pactuantes todas as estipula-
ções, mantidas que fossem a ordem e a moral publicas, 
e declararam-se inhabeis e incompetentes para attenuar 
os effeitos dolorosos das leis economicas que de jacto 
originam a mais iniqua das desegualdades. Funestas 
teem sido, como ·excellentemente o constataram G. Sal-
violi (r ) e Giai1turco (z), as consequencias da absoluta 
liberdade contractual estatuída nas modernas legislações 
que, sob a egide d'uma phrase altamente lisongeira e 
d 'um principio grandemente fascinador, deixam passar 
incolume tanta ~ercàdoria avariada de usurarios e pre-
potentes. 

A egualdade de direito, principio . abstracto de ori-
gem romana , propugnado pelas escolas liberaes de Kant 
e G. Humboldt e de Adão Smith, não tendo em linha 
de conÍa e-nivelando as desegualdades sociaes e indivi· 
duaes , tornou-se incapaz de traduzir e effectivar o suum 
cuique tribue1"e e de dar plena ;atisfação ás justas e 
instantes reclamações sociaes em um dado momento 
historico, como o actual. 

E revelar-nos-hão as legislações civis identicos de-
feitos nos contractos :mtenupciaes ácerca dos bens dos 
conjuges ? Não hesitamos em o affirmar. 

( 1) I difetti social i del codice civil e. 
( 2. ) L 'individualismo e il socialismo i1el dil'itto comrattuale. 
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~ ·-. -;. . ·H.'! . 
Em verdade, essas legislações, garan ~o ~:;,~~(.t'"i~' t,,; 

mentando o patrimonio C011jugal, abrang -~mr.i6~<,iiffe'~/ f 
, A. -~tft~.~·· 't' 

garantias e regulamentações tão sómente ?M8, :mssêit.~ 
abastadas e burguezas , c olvidaram e lançara I 1~· 
gem, como verdadeira inutilidade, as classes operarias 
que, por carecerem de immobiliarios ou capitaes, obje-
cto d'aquillo que denominam dote, fi cam inhibidas de 
conhecer contractos nutrimoniaes. No entanto, mere-
cem uma protecção particular e adquada ás suas cir-
cumstancias pois , se a mulher do operaria carece de 
immobiliarios ou capitaes, tem por dote o seu trabalho 
e os seus braços, egualmente dignos das garantias le-
gaes . Abre-se-lhe, porém, unicamente a porta da com-
munhão geral de bens, onde o marido, como adm in is-
trador e verdadeiro proprietario do exíguo patrimonio 
familiar , poderá dissipar o fructo dos seus labores e 
fadigas. 

Quaes as garant ias contra estes abusos? Ienhumas; 
pois o processo da separação judicial, essencialmente 
dispendioso e moroso, não se compadece com o estado 
de penuria e miseria em que vive o operariado. 

E a consequencia natural de tudo isto ou, antes, da 
decantada egualdade de direito será o abandono moral 
dos fi lhos , a prostituição adultera das mães e a desor-
ganisação completa da família. 

Hoje, porém , que assistimos a um grandioso movi-
mento de renovação in tellectual no domínio das scíen-
cias bio-sociologicas , o direito civil não pode contiuuar 
a gosar do privilegio de excepção, mantendo-se acas-

_tellado por mais tempo nos reductos d'uma t radição 
supersticiosa e cheia de respeitos. . 

Assim, na ltalia, a partir principalmente de 188r, 
vai-se organisando uma illustre pleiade de espíritos ico-
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noclastas, em cujo numero avultnm já E . Cimbali ( r), G. 
Salvioli (2), Gianturco (3), Puglia (4.), G. d 'Aguanno (5), 
Vadalà-Papal~ (6), Cogliolo (7) e Marco Mingbetti (8), 
e que tendo em mira fazer corresponder o direito civil 
tanto quanto possível á estructura social e politica dos 
povos hodiernos, procuram dar-lhe urna systematisa-
ção verdadeiramente organica , positiva e concreta . E . 
este espirito de remodelação reformadora não vagueia , 
como poderá suppôr-se , nas altas e phantasiosas esphe-
ras da abstracção e utopia, indica já.pontos de applica-
Ção pratica: é simultaneamente critico e positivista, como 
o demonstraram Cimbali e Vadalà-Papale, elaborando 
e apresentando as bases d'um codice priJ;aLo-sociale. 

Inspirando-nos nas doutrinas d 'esta moderna escola 
italiana, ousamos indicar, no intuito de evitar as desas-
trosas consequencias d 'esse individualismo abstracto a 
que nos referimos, o rumo que entre nós deverá se-
guir-se n 'uma futura reforma da legislação civil, relati-
vamente aos regimes matrimoniaes. 

(1) Lo studio de! din'tlo ciJlile negli stati mode1~ni, 1881;-La 
nuoJ'a fase de! din'tto ciFile, 2 ." ediz. , 1 88g ;- Della capacità di con- . 
trattare secando il codice CÍJ!ile e di commercio, r887;-Le oblig a-
:rioni ciFili, r887. 

( 2) Obra cit., r8g r. 
(3) Obra cit., 189 1. . 
(4) li diritto nella Fita economica, 188S. 
(5) La g enesi e l 'eJlolu:rione dei diritto ciFile, 18go;-l sistemi 

filoso.fici dei diritto nell'epoca moderna, 1886. . 
(6 ) li codice civille italiano e la scienra, r88 r ;-Per um codice 

priJlato-sociale, 1 Sg r. 
(7) Sag gi sopra l 'eFolu:rione dei diritto priJlato, r885;- La 

teo;·ia dell'eJ!olu:rione darvinistica nel diritto p riJiato, r8t) r. 
(8) La leg isla:rione sociale, r882. 
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Como a tendencia social s.e accentua em prol da 
garantia do patrimonio da mulher e dos filh os d'um 
modo autonomo, e da regulamentação juridica do t ra-
balho destinado á producção fóra do lar domestico, ~ 
do emprego e livre disposição do capital na famí lia, en-
tendemos gue tal deside1·atum só poderá encontrar a 
sua realisação pratica, dadas as reformas gue passamos _ 
a expôr. 

A despeito das .auctorisadas opiniões de alguns au-
ctores , como Trendelenburg e Rosmini propomos a 
abolição da communhão geral de bens e da communhão 
de adquiridos entre .os conjuges .. O criterio mais posi-
tivo n'este assumpto é assegurar o patrimonio da mu-
lher, retirando ao marido a liberdade de dispôr livre-
mente d'elle de-qualquer modo e, em especial, para as 
suas especulações industriaes ou commerci aes . Aquelle 
patrimonio deve ser destinado a p romover o desenvol-
vimento da vida economica fami liar e, prevalecendo já 
a corrente em favor do divorcio, é mist ér garantir-se 
escrupulosamente os interesses da mulher e a subsis-
tencia e educação dos filhos. 

O regime dotal com disposições rigorosissimas será 
a legislação typica , ·destinada a regulamentar as relações 
economicas entre os conjuges, tan to mais quanto é certo 
ter por si uma tradição immemorial em todos os povos 
da familia aryana (r). N'este regime poderão ser man-
tidos os bens paraphernaes logo que o marido abdique 

( 1) Vid. Ad Pictet, L es origines indo-européennes, 2.e édit., 
tom . 111 , pag. 15 a 17; -Sumner Ma in e, Études sur l 'h ist. des insti-
tutions p rimitives, trad. Durieu de Leyritz pag. 379 a .J.2o;- Paoli, 
Delmat1·hnonio rispetto ai beni, pag. 23. nota 1; - P. Gide Éiude 
sur la condition privée de la femme, 2.e édit. 1885- -F. Gabba, 
Della condi:rione g iuridica delle do1me, 2 .• ediz . 1880. 
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da sua administração. Paul Gide approxima-se um pouco 
d'est.,_ solução, propugnando o regime da communhão 
logo que a mulher tenha. como garantia contra os abu-
sos por parte do marido , uma hypotheca legal sobre os 
bens d'este (r). É facil ver, que este auctor não logra 
com issó resultados desejaveis e certos. 

Mas a mulher, embora não seja proprietaria, pode 
contribuir para o bem economico da família , empre-
gando a sua actividade para obter um salario. Por isso 
o dir eito deve intervir, garantido a mulher operaria na 
capitalisação das suas economias e dos seus ganhos·, e 
na livre disposição d'esse capital. As.leis inglezas 'e dina-
marguezas consagraram já o principio da independencia 
da mulher quanto aos seus salarios. E G. Salvioli en-
tende que , no caso de o marido dissipar os salarios da 
mulher, dever-se-ia , por meio -de um processo rapido, 

- auctorisar esta a exigir do patrão a consignação d 'uma 
parte dos salarios do marido, tornando-o responsavel 
pelo seu pagamento. 

( 1) Obra cit., pag. 477 a 484. 
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SUMMARIO.- I A lei civil reguladora da capacidade commercial 
dos conjuges.-II A auctorjsação marital será justificavel pe-
rante os princípios scientificos? Nossa opiniãó.-III Termos e 
casos em que deve ser concedida á mulher casada auctori-
sação para commerciar.- IV Responsabilidade dos bens do 
ca'sal pelas di vidas commerciaes contrahidas, anteriormente 
ao matrimonio e na constancia do mesmo, por um ou ambos 
os conjuges. - V O artigo 15.0 do Codigo commercial. Alte-
rações por elle feitas no direito pre-vigente .- VI Vantagens 
do disposto no artigo 10. 0 do mesmo Codigo. Duvidas que tem 
suggerido a sua applicação pratica. 

I. -0 Codigo commercial portuguez não regula-
menta expressamente a capacidade dos conjuges ácerca 
de dividas contrahidas no exercício da profissão do com-
mercio. Ora, como na legislação civil se encontra pre-
visto este assumpto, devemos, em tal caso, recorrer ás 
suas disposições em virtude não só do preceito generico 
do artigo 3. 0 do Codigo commercial, mas do especial do 
artigo r6. 0 cfo mesmo Codigo. 

Digamos, desde já, que a incapacidade da mulher 
para commerciar é absoluta, pois carece de ser aucto-
risada nos termos da lei civil (Cod. com., art igos 16.0 

o () o. c d o ., o 3 o 6 ") e 49· n. r. ,- o . czvz, art1gos II9 . a Il9 . , e 
3 
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que sobre o marido pesam tão sómente algumas restrí-
cções, provenientes de certos e determinados actos que 
não. lhe é permittido praticar sem outorga da mülber 
(Cod. ciJJil, artigos I I rg. 0 e I 191 .") . 

Antes, porém, de vermos, em face do nosso di-
reito, em que termos a mulher tem de ser auctorisacta 
pelo n1arido para exercer a profissão mercantil e, con-
seguintemente, para contrahir dividas commerciaes, exa-
minemos preambularmente a legitimidade d 'esta aucto-
risação. 

II.-Referindo-se á auctorisação marital, escreve 
Paul Gide- As legislações que mais larga e extenscí-
menle consagraram a auctoridade mardal> são precisa-
mente aquellas em que a mulher go~a da ma(s completa 
capacidade e dos maz·s amplos direitos. Este facto nota-
JJel constitue só por si a maú brilhantr! deje{a da insti-
tuição de que nos occupamos (I) . 

Quer-nos parecer que a illaçáo, apresentada pelo 
illustre auctor do Étude szw la condition p1·iJ;ée de la 
femme, provém d'uma errada interpretação dos factos . 

Em verdade, nas sociedades prim.itivas, a auctoridade 
marital era essencialmente despotica, e a mulher encon-
trava-se destituída de capacidade jurídica pois, como 
objecto comprado que era (prova-o a ex.istencia da a~ura 
e da a~scha na Indía, da coemptio em Roma, e do pre-
tium mzmdii na antiga Germania), tinha tão sómente 
obrigações. E assim, na família patriarchalnão depara-
mos com a auctorisação marital pelo simples facto de 

( 1) Obra cit., pag. 46g. 
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tal auctorisação não teJ· objecto sobre que se exercesse . 
Porém, depois que o patrio poder encontrou no Estado 
um rival, symbolisado em Manou, Moysés ou Romulo , 
a mulher recebeu, em virtude d'uma necessaria desin-
tegração da auctoridade do Pita~- (sanskr.-Pater: fat. ), 
uma capacidade diminuta que a lei , a titulo de prote-
cção, indirectamente lhe denegava (L. Voconia, S-C. 
Vell~janus, etc.). Nesta segunda phase, a mulher ainda 
não carece de auctorisação alguma pois o despotismo, 
que sobre eila pesava, subsistia embora compartilhado 
e scindido. 

Com o apparecimento do christianismo, proclamando 
a unidade de natureza dos dois sexos e, como conse-
quencia, a absoluta communhão de bens, surge a aucto-
risação marital pois, não vivendo já a mulher sob uma 
sujeição e tutela humilhantes, mas sendo chamada a 
collaborar nos interesses da família, era mistér que os 
seus actos, para haver unidade harmonica no lar do-
mestico, se pautassem pela vontade do marido . As pa-
lavras do Apostolo- Vi'J- caput est uxoris> mulier autem 
glon'a v in' est- traduziam apenas uma egualdade-mo-
ral e subjectiva, tambem já propugnada por Platão e 
Cícero, e deixavam _de pé, embora morigerada, a hege-
monia do marido, como uma verdadeira szwvivance da 
mamts romana e do mzmd germanico, hegemonia defi-
nitivamente sanccionada pelo direito canonico (1). Por 
isso diz Gabba-Oggi infirtti} in meno atanto splen-
dore di civilità, non si puà ancora a.ffennare che lo 
spirito dei Cristianesz'mo domini intieramente nesszma 

(t) "Mulier non es t facta ad imaginem Dei; hinc apparet 
quemadmodum subditas focminas viris ct pene famulas !ex esse 
voluerit" (C-13-Jg, caus. xxxw, qu. 5). 
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società civile, ne in Jatto di 1·elap'oni fra i due sessi e 
di femminili din'tti, ne in molti altri m·gomenti di nau 
minore importan{a (r\. 

Posto isto, o primitivo despotismo do marido sobre 
a esposa, evolutindo-se e transformando-se sob a influen-
cia do elemento christão, continua a persistir sob a forma 
de ai.Jctorisação marital. E as modernas legislações, já re-
cebendo o influxo dos progressos scientificos em quanto 
ampliam a capacidade jurídica da mulher casada que 
uma falsa imbedllitas sexus lhe negava, já transigindo 
com o elemento historico e tradicional emquanto a tute-
lam e subordinam no exercício d 'essa capacidade, esteia-
ram a família em dois principias antagonicos. ' 

Este antagonismo não tem passado desapercebido 
a alguns espíritos illustres. Assim, Cambaceres propu-
nha á Convenção ( qg3) a suppressão da auctoridade 
marital, e a absoluta egualdade de direitos entre os con-
juges quanto aos seus bens. O Avant-project de réJn'sion 
du code ci1Ji/ belge (t88z -r 883), de cuja confecção fora 
incumbido Laurent, dispõe, nos artigos q5z. 0 , I453. 0 

e 14S4.0
, que os be.ns da communidade serão adminis-

trados pelos esposos conjunctamente, e que a validade 
dos actos de disposição e alheação d'esses bens, por 
titulo gratuito ou oneroso, dependerá do consentimento 
de ambos os conjuges. Em 1887, Naguet e Paris , ins-
pirando-se nas legislações ingleza (act de 1882) e russa 
(Svod Zakonov'J., apresentaram uma proposta, perante 
o senado francez, no intuito de dar á mulher casada a 
plenitude da capacidade jurídica. Em 1888, por occasião 
da discussão do actual Codigo commercial no parlamento 
portuguez, o sr. Gonçalves de Freitas propunha que ao 

( 1) Obra cit., pag. 5o+ 
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marido não fosse permittido o exerctcto da profissão 
mercantil, nem mesmo .a pratica de actos isolados de 
commercio, sem auctorisação da mulher. O advogado 
F . Cia:ffi., em uma monographia intitulada-Dell'auto-
n"Ha;rione nzan'tale e giudiciale nel codice civile italiano 
(188o), sustenta a opportunidade da abolição da aucto-
risação marital e judicial, entre outros motivos, pelas 
interminaveis duvidas a que dá origem a sua applicação 
pratica. lYliglietti, no seu projecto ministerial do Codigo 
civil italiano, não hesitou em supprimir a auc~orisação 
marital, concedendo á mulher casada a mais ampla liber-
dade na administração e disposição dos seus bens, e es-
tabelecendo o regime dotal como direito commum. E, 
deixando no silencio, por demasiadamente conhecidas, 
as ideias d'alguns dos mais illustres coripheus da eman-
cipação da nulher, como Bebe! e Stuart Mill, passare-
mos a summular o nosso parecer sobre esta questão. 

Comquanto deva ter-se em vista . na discussão d'este 
problema, a psyéhologia comparativa dos dois sexos, 
como o ensina Herbert Spencer ( r), é certo porém que 
ella de modo algum nos pode levar a aventarmos uma 
solução apriorist:ica, fazendo corresponder com toda a 
cxactidão e com perfeito parallelismo, a capacidade ju; 
ridica do homem e da mulher ás differenças anatomicas 
e physio-psychologicas e>. istentes entre elles. E o pro-
prio H. Spencer que nos fornece a prova mais cabal 
da verdade, do que dizemos, no seu recente livro-Jus-
tice onde, a proposito dos direitos da mulher, sustenta·, 
depois de ter salientado as differenças anatomicas e 
physio-psychologicas referidas (2), não ser justo, equi.-

(t) lnn·oduction à lct science sociale, S.e édit.1 pag. 412. 
(2) Ibidem, pag. 401 a 412. 

I . 
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tafiJ;o e possiJ;ef proporcionar as liberdades do dois sex0s 
ás sl.ws capacidades respectivas (r ). E referindo-se es-
pecialmente aos direitos da mulher casada, não trepida 
o mencionado auctor em manter-lhe todos os gue não 
forem necessariamente incompatíveis com o estado con-
jügal, como os relativos á integr~dade physica, á pro-
priedade dos bens provenientes do seu trabalho ou de 
successão, á liberdade de crenças e discussão, etc., e 
em affirmar gue a regulamentação dos restantes deve 
depender, não da lei, mas. da variedade dos casos e dos 
contractos (2) . 

Demais, como, segundo a lei simultaneamente phy-
siologica e psychologica da evolução das especies, entre-
vista por Agassiz e generalisada por Spencer, todo o 
progresso de estructura corresponde a uma accentuação 
de heterogeneidade do individuo, é impossível, recor-
rendo aos dados da biologia, justificar a auctoridade 
marital nas famílias dos selvagens visto haver entre o 
homem e a mulher uma eguivalencia ou quasi-equi-
valencia physio-psychica. No entanto, é precisamente 
n'esses povos onde o poder do marido é mais excessivo. 

Dicto isto, convém, seguindo a Paul Gide (3), dis· 
criminar na supremacia do marido dois elementos bem 
distinctos-o elemento moral e o elemento jurídico. 

Quanto ao primeiro, julgamo-lo necessario pois na 
sociedade familiar, como em qualquer outra, deve haver 
um elemento coordenador. Mesmo a escola italiana, 
essencialmente radical, o admitte provisoriamente, como 
se infere das seguintes palavras de Vidalà-Papale-1-orse 

(t) Justicé, trad. Castelot, pag. 184 a 186. 
(2) Ibidem, pag, 187 a tgo. 
(3) Obra cit., pag. 468. 
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lo Stato non potrà an·z·vare a regulare l' assisten:{_~ e la 
cura ?"eciproca dei c01yúgi, perc!ze áo non trova espres-
sione nel diritto, quelle essendo pure emana:{_z.oni de! sen-
timento dell'amore. Ma forse ve1·rà gz'onw in cui questi 
doveri n'entreranno nella sfera giurid.ica út omaggio 
alle tend.e1z{e sociali del/o Stato ( I). 

Relativamente ao segundo, ou elle representa e traduz 
um auxilio em proveito da mulher incapaz e, n·esse caso, 
deverá ser mantido, ou é apenas um instrumento de 
auctoridade nas mãos do marido, e então deverá desap-
parecer (2). Ora, o que precede, justifica exuberante-
mente ou o seu completo desapparecimento, ou a con-
cessão de identica prerogativa jurídica á mulher. 

Pa,ssando agora ao direito constituído, vejamos em 
que termos e casos deverá ser auctorisada a mulher a 
exercer o com~11ercio e, conseguintemente, a contrahir 
dividas no exercício d 'essa profissão. 

III .- Dissemos já que a mulher tem de ser aucto~ 
risada nos termos do Codigo -civil. E assim, tal au-
ctorisação pode ser geral (artigo r I94·0

), e tem de ser 
outorgada por escripto authentico ou authenticado (ar-
tigo i rg6. 0

) . Esta doutrina, porém, soffre duas exce-
pções, consignadas no artigo I I .0 e no § unico do ar-
tigo r6. o do Codigo commercial, emquanto esté pres-
creve a necessidade d'uma auctorisação especial do ma-
rido para o caso de a mulher querer associar-se, assu-
mindo responsabilidade illimitada, e aquelle não exige 

( t ) Per un codice privalo·sociale, pag. zo e 21. 
(;~) P. Gide, obra cit., pag. 471 e 4T~· 
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a auctorisação marital no caso de a mulher estar judi-
cialmente separada de pessoa e bens, ou simplesmente 
de bens. 

Não basta ser a auctorisação outorgada por escri-
pto authentico ou authenticado, é mistér tambem ser 
devidamente registada, segundo -o preceituado nos ar-
tigos 49· 0 n. 0 r. 0 do Co digo commercial e 48. 0 do Re-
gulamento do registo mercantil de r5 de novembro de 
r888. 

Até este ponto não surgem duvidas de especie al-
guma, pois tudo é claro e obvio. Vejamos, porém, se 
o mesmo acontece em relação a algumas hypotheses 
praticq.s. 

a) No caso de o marido denegar á mulher aucto-
risação para commerciar, poderá haver o supprimento 
judicial? 

Entendem alguns ( 1) ser admittido apenas o suppri-
mento judicial no caso de ausencia ou impedim.ento do 
marido, e não no caso de estar elle erh condições de 
poder outorgar a auctorisação. Porém, não é assim: 

a) Com effeito, devendo a mulher casada ser 
auc!orisada nos termos da lei civil (artigo r6. 0 do 
Codigo commercial), é indubitavel poder ter Jo-
gar tal supprimento. _ 

Com effeito) o artigo IIg3. 0 do Codigo civil 

(1) Rev. de leg. e dejw•. (anno u, pag. 685 e 686);-srs. drs 
conselheiro Dias Ferreira (obra e tom. cit., pag. 232); e J. B. de 
Mendoncra Furtado (obra cit., pag. 433 a 435). ' 
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consigna, como· regra, o preceito de que a mulher 
náo pode, sem auctorisaçáo do marido ou, no caso 
de recusa indevida , sem supprimento judicial, 
adquirir ou alienar bens, nem contrahir obriga-
ções; e os artigos subsequentes apenas explanam 
ou completam a regra, isto é, sáo exclusivamente 
destinados a regular a forma da auctorisação 
marital. E, como a forma do supprimento judi-
cial, visto pertencer á lei _adjectiva, é regulamen-
tada pelos artigos 484.0 a 486.0 do Codigo do 
processo civil , é perfeitamente justificado o silen-
cio dos artigos I rg4. 0

, I Ig5. 0 e r rg6 .0 do Codigo 
Civil sobre tnl supprimento. 

b) Além d'isso, o artigo 48. 0 do Regulamento 
do regis to mercantil, combinado com o artigo 
49· 0 n. 0 1. 0 do Co digo commercial, claramente 
corrobora o nosso modo de vêr, pois exige para 
a matricula da mulher casada a respectiva <mcto-
risação do marido ou o competente supprimento 
judicial. 

c) Demais, sendo o supprimento uma verda-
deira auctorisaçáo, a phrase do artigo 16. 0 do 
Co digo comrnercial- auctorisada nos termos da 
lei civil-abrange tanto esta como aquelte. 

d) Accresce que náo dando a lei recurso aL-
gum á mulher no caso d'uma injusta recusa de 
auctorisação, tornar-se -ia verdadeiramente gra-
voso e despotico o poder marital que, no seu 

' elemento jurídico, á já de si,. como vimos, injus-
tificavel e odioso. O ra, como semper t·n dubíi'.s 
benigniora preferenda ( 1 ) , o supprimento judí-

(1) Dig., Lib. L, tit. xvll, De reg.juris1 56, -
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cial, tendo em mira obstar ao abusos do poder 
do marido, tem toda a . razão de ser na hypo-
these presente, ainda mesmo quando a lei não 
fosse sufncientemcnte clara e precisa nos seus 
termos. 

e) Nem se recorra a um puro subterfugio , 
affirmando-se gue o supprimento da auctorisação 
do marido~ permittido pelos artigos r r rg. 0 § unico 
e 1 rg3. 0 § unico do Codigo civil e regulamentado 
pelos artigos 484. o e 486. 0 do Co digo do pro- · 
cesso civil, tem logar apenas para a realisação 
d'um certo e determinado acto; pois, sobre a juris-
prudencia se manifestar em sentido contrario (r), 
a lei não consente tal interpretação. A expres-
são - cada um dos a elos- do artigo I 194. 0 do 
Codigo civil refere-se e corresponde evidente-
mente, não a uma alienação ou adguisição certa 

. e determinada, mas aos termos genericos-alie-
nm· ou adquú·ir bens e cont1·alúr obrigações -
do artigo I rg3. 0 

f) Finalmente, de nada vale dizer-se com 
L. Caen e Renault (2) que a intervenção da jus-
tiça, racional para um acto determinado cujos 

( 1) Srs . conselheiro Dias Ferreira, obta e tom. cit., pag. 
18o; e Delfim . faia, obra cit., pag. 108;- Laurent, Príncipes de 
droit civ. fi·ançais, tom. xxvu, pag. 463.-0 Sup. Trib. de Ju stica, 
em accordão de 8 de junho de r883, decidi~ que era valido. o 
contracto de venda de bens vinculados ou que o tivessem sido, 
çelebrado pela mulher com procuração do marido em que e~te 

· tenha conferido á mulher a faculdade cie vender quaesquer bens 
de raiz, trocai-os, emprazal - os~ etc. (Vid. Rev. de leg. e de Jur., 
anno xxrv, pag. 429). 

(2) Tmitr! de droit commerciel, 2.• edit., ' tom. r, pag. 229. 
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effeitos são f<lceis de ·prevêr, não se justifica no 
caso de se pretender dar á mulher casada uma 
capacidade tão extensa que pode trazer comsigo 
conseguencias gravíssimas. Em verdade, não só 
o supprimento judicial é permittido para actos 
de maior importanci a e gravidade que os que 
resultam propriamente do commercio, como são 
a directa àlheação dos bens immobiliarios quando 
communs e bem assim a sua oneração ( Codigo 
ciJ;t"f, artigo r I rg. 0 § unico), mas o juiz tem ele-
mentos sufi-icientes para poder dar o supprimento 
com toda a imparcialidade e consciencia, pois o 
marido é sempre ouvido (arti go r rg3. 0 § Hnico), 
podendo assim fundamentar a recusa da auctori-
sação ( Codigo do processo dvil, artigo 486. 0 ) . E , 
se é inadmissíve l a intervenção da justiça em tal 
hypothese, como justifica-In quando o marido não 
tem ai nd a dezoito annos de edade completos e 
'o seu casamento não foi devidamente auctorisado 
( Codigo civil, artigos 3o6. o e I o6o . 0) ? Como é 
que unanimemente ( r) se admitte o supprimento 

( 1) Sr. dr. conselheiro Dias Ferreira, ob,·a e tont. cz't. , pag. 233; 
- R ev. de leg. e de jur., anno n, pag. 703;- sr. dr. Alves de Sá 
Prim. explic. do cod. comm. portug uer, pa~. 400, n.0 w g;-L Caen 
et Renault, obra e tom. cit., pag. 227 e 22 . O H . dr. J. B. de :;\len-
donça Furtado (Prelecçóes de direito com., I8go-I 8gi, pag. 438 e 
seg.l, esteiando-se na consideração de que o marido, pelo fac o 
de ser menor, ná') deixa de exercer o poder marital, entende que 
a auctorisação deve ser concedida pelo menor e em seguida ra-
tificada pelos seus legitimas representantes, e jámais poderá ha· 
ver, no caso de recusa, supprimento judicial. Não podemos adhe· 
rir a esta opinião, pois não sendo concedido ao marido, m<: nor 
auctorisar a mulher, maior ou emancipada, para commerciar1 fi a -
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judicial n'este caso? Porventura deixarão de exis-
tir as suppostas consequencias graves e de difficil 
previsão? 

Em face do que deixamós dicto, é indubitavel poder 
ser supprida judicialmente a auctorisação 1'narital de que 
a mulher carece para com'merci ar, no ca·so de o n1.arido, 
capaz de a dar , se recusar injustificadamente a outor-
ga-la (r) . 

Quanto ao direito, que compete ao marido , de re-
vogar a auctorisação: consigna o Codigo civil o seguinte 
preceito- O man'do pode 1"evogar a auctorisação, em 
quauto o acto para que foz' concedida não está começado; 
mas, se este tiver tido càmeço de execução, só a poderá 
re1;ogar, reparando qualque1· p1"~jui'{O de terceiro, que 
resulte da nvogação (artigo I 197. 0

). 

A revogação da auctorisc..ção para a mulher casada 
commerciar só produz effeitos para com terceiros depois 
de registada, como expressamente o determinam os ar-
tigo's 18. 0 11. 0 8. 0

, 49 .0 n. 0 r:o e S7. 0 do Codigo commer-

privado do poder ma ri tal, não quanto ao elemento moral, mas 
quanto ao elemento juridico visto a im.becillitas sexus não poder 
ser protegida e sanada pela imbecillitas aetatis a que a lei attribue 
incapacidade para o exercício dos direitos civis (Cod. civil, artigo 
g8.0 ;-vid. n.0 II da parte segunda, pag. 42). 

( 1) Perfilham esta illação ós srs. drs. conselheiro Hintze Ri-
·beiro1 obra cit., pag. r35;-Alves de Sá, obra cit., pag. 3g5 a 3g8; 
-Bruschy, obra e tom. cit., pag. Sr; Dias da Silva, obrq cit., pag. 
268 e z6g;-e Forjaz de Sampaio, Annot. ao cod. com. port., tom. 
11 pag. r~. 
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cial e 37. 0 do já citado Regulamento do registo mer-
cantil. 

Os Codigos civil e commercial guardam silencio re-
lativamente á forma d'esta revogação; o antigo Codigo 
de Ferreira Borges, porém, era explicito sobre este as-
sumpto, prescrevendo que a ' revogação da auctorisação 
marital só poderia ser exarada em escriptura publica 
(artigos I8. 0 a 27. 0

) . De que meios lançar mão parare-
solver hoje tal difficuldade ? 

Quando o artigo I r. o do projecto (correspondente 
ao I6. 0 do actual Codigo commercial) estava em dis-
cussão na Camara alta , o sr. dr. Fernandes Vaz pro-
poz a seguinte emenda, referente a esta hypothese e 
consignada em um paragrapho á parte - A auctori-
saç:ão, conferida pelo ma_rido á mulher para convner-
ciar, pode ser revogada por aquelle em escripto au-
tlzentico ou authentz.cado, devz"damente registado, e sem 
p1·ejuix,o de terceiros (I). A Commissão de legislação 
da mesma Camara, porém, no seu parecer sobre as 
emendas, rejeitou esta proposta tão sónwíte por super-
flua, como claramente se deprehende dos seguintes fun-
damentos adduzidos para a sua rejeição-A p1·ovidencia 
p1·oposta com respeito á ?"eJ;ogaç:ão da auctorisaç:ão ma-
rital, para a mulher commerciar sem prejzu{o de te1·· 
ceiros, acha-se no artigo I I97· 0 do Codigo ciz>il , devendo 
ser feita por escripto authent.zco ou authenticado, devi-
damente reg istado para prodzt{ir e.f!eitos para com ter-
ceiros, como bem se infere do artigo I 196.0 do Codigo 
cit1il e artigos 49. 0 1l. 0 I. 0 IN FIC\ E e S7. 0 do1wvo Codz.go 
commercialn (2). Esta parte do parecer da referida Com-

( 1) Appendice ao cod. com. portug uej, Imprensa da Unive rsi · 
dade, pag. 773. 

(2) Ibidem, pag. 8!3. -
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missão foi approvada sem discussão pela Camara dos 
Pares (r) . 

En tendemos, porém, não ser superfiua e desnecessa-
ria a proposta do sr. dr . Fernandes Vaz, pois é impos-
sível inferir do arti go r r.86. o do Co digo civil e dos ar-
tigos 49. 0 n.0 r. 0 in fine e 57. 0 do Codigo commercial 
que a revogação da auctorisação marital para a mulher 
commerciar deva constar de documento authentico ou 
-aiJthenticado: no emtanto, como na interpretação das 
leis deve sobretudo ter-se em vista, segundo o ensina 
Coelho da Rocha (z), a intenção do legislador ou o es-
pírito da lei o qual, nas leis feitas en:::J Côrtes , se co-: 
nhece pela discussão parlamentar, e como o que é com-
prehendido no espírito da lei é identico ao que se acha 
expresso na lettra d 'elle (3), não hesitamos em dizer 
que a revogação de tal auctorisação deve ser feita por 
escripto authentico ou authenticado . 

Demais, se é tido como principio geral de direito o 
seguinte aphorisma- Nihil tam natw·ale est , quam eo 
genere quidve dissolvere, quo colligatum est (4), e se a 
outorga da auctorisação deve ser feita por escripto au-
thentico ou authenticado, é natura lí ssimo que a sua re• 
vogação deva ser fei ta · pelo mesmo modo, isto é, por 
escripto tambem. authentico ou authenticado. 

Por ultimo, diremos que de modo algum podemos, 
a despeito das affirmações do sr. dr. Alves de Sá (5), 

( 1) Ibidem, pag. 865 e 866. 
(2) Obra cit., § 45. 
(3) Estai. da Universidade, L. u, tit. 5.0 • cap. 2.0

1 § g. 0;- Lei 
de 18 de agosto de 1769, § 1 1.0 ;- Ah>ará de -t de de:rembro de 
176(). 

(4) Dig. Lib L, ti r. xv11, De reg. juris, 35. 
(5) Obra cit., pef?, n.o 1141 pag. 405 e 406. 
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tão sómente recorrer, na solução d 'es ta difficuldade, ao 
Rêgulamento do registo commercial , pois nada nos ellu-
cida, attenta esta rcdacção do seu artigo 8g. 0 - Os 1"e-
gistos e aJm·bamentos Jar-se-hão por JJirtude dos do-
cummtos authenticos ou authenticados QUE A LEI EXIGIR 

pm"a a valz'dade dos respectivos actos ou por simples de-
clarações esci·iptas pelas partes, QUANDO AQUELLES ~Ão 

FOREM ESSENC1AES. Como se vê, o Regulamento mencio-
nado não diz cousa alguma que resolva a presente 
questão. 

~) Estando o marido ausente ou interdicto como 
deve ser supprida a auctorisaçáo marital para a mulher 
commerciar? 

Mas, antes de respondermos a esta questão, exami-
nemos a seguinte duvida: 

Como o n. 0 r. 0 do artigo 49 .0 do Codigo commer-
cial sujeita ao 1~egisto a habilz'tação judicial da mulhe1· 
para adniinistrar os seus bens 11a ausenáa ou impedi-
mento do marido, parece á primeira vista que em tal 
ausencia ou impedimento, salvo no caso de interdicção 
por prodigalidade(Cod. ávil, artigos 345. 0 e 347 .0

) , deve 
a mulher considnar-se babilitad.a para exercer o com-
mercio, independentemente de qualquer auctorisação; 
e, sendo assim, a expressão- supprimento judz'cial-
do artigo 48. 0 do Regulamento do registo commercial 
significa, não o supprimento judicial da auctorisação do 
marido no caso de este a denegar, mas a habilitação 
judicial mencionada em o n. 0 !. 0 do artigo 49. 0 do Co-
digo commercial, podendo a mulher com o titulo d 'essa 
habilitação, quer seja a sentença que julgue a partilha 
011 a separaÇão elos bens do ausente, quer seja a sen-
tença que decrete a interdicção, requerer a ma tricula 
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nos termos do já referido artigo do Regulamento do 
registo mercantil. Não é, porém, isto verdadeiro: 

a) O n. 0 I. 0 do artigo 49. 0 do Codigo commer-
cial não exige o registo da habilitação judicial da 
mulher para administrar os seus bens na ausencia 
ou impedimento do marido, no intuito de tornar 
desnecessaria a auctorisação marital ou o compe-
tente supprimento pois, não podendo qualquer. 
fazer inscrever no registo os actos mencionados 
no artigo 49. 0

, sem ser já commeráante matri-
culado (Cod. com., artigos 48. 0 e 58·.0 n. 0 I. 0

), 

a mulher casada só poderá fazer ins~rever no re-
gisto essa habilitação judicial depois de devida-
mente matriculada nos termos do artigo 48. 0 do 
Regulamento do registo commercial e, conseguin-
temente, depois de lhe ter sido outorgada a aucto-
risação do marido ou o competente supprimento 
judicial. D'est 'arte, o registo dahabilitaçãopresup-
põe, como acabamos de ver, o d.a auctorisação 
marital ou o do competente supprimento judicial. 

b) Alem d'isso, tanto o Regulamento do re-
gisto commerêial considera a habilitação judicial 
differente do supprimento da auctorisação do 
marido, que lhes destina dois livros (modelos B 
e E ) tam bem differentes (artigo r 1. 0 n. os 2. 0 e 4;· 0 ). 

c) Emfim, o artigo 16. 0 do Codigo commer-
cial apenas determina os effeitos da capacidade 
commercial da mulher, preceituando, relativa-
mente ás condições legaes para o exercício d'essa 
capacidade, a observancia da lei civil. E já vi-
mos que, segundo esta , para a mulher poder exer-
cer a profissão do commercio, carece da aucto-
risação marital ou ao competente supprimento. 
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Dieta isto, procuremos agora responder á questão 
principal. 

Relativamente á ausencia, só na hypothese do artigo 
55 .0 do Codigo civil e emquanto não tiverem decorrido 
quatro annos é que se torna necessario o supprimento 
judicial ( r): findo, porém, este prazo, justificãda a au-
sencia consoante a disposição do artigo 64. o e requerida 
a curadoria definitiva nos termos dos artigos 406. 0 e 
seguintes do Codigo do processo civil, procede-se a in-
ventario e partilha ou a separação de bens conforme a 
natureza do contracto de casam e 'to ( Cod. civil, artigo 
82. 0), podendo depois o conjuge presente dispô r livre-
mente dos seus bens ( Cod. ávil, artigo 84. 0 ) e, portanto, 
commerciar sem auctorisação do ausente ( Cod. com-
mercial artigo I r. 0 ) . Em o nosso antigo direito era 
tambem admittido o supprimento judicial, no caso de 
ausencia do marido, para a mulher poder alhear ou 
onerar os bens immobiliarios communs ou proprios (z) 
e, por egualdade ou maioria de razão, para çommerciar. 

Ácerca da interdição por demencia, diremos que, 
se o marido, no caso de demencia da mulher, não pode 
praticar actos, cuja validade dependa do consentimento 
d'esta, sem supprimento judicial (Cod. civü, artigo 3z6.0 

§ r. 0
), á fortiori não poderá a mulher, embora tutora 

e adm)nistradora dos bens do casal, praticar actos cuja 
validade dependa do consentimento do marido e, canse-

( 1) Rev. de leg. e de jur. {anno u, pag. 701 e 702); e os srs. 
drs. Lopes Praça (obra cit., I8go-I8g,, pag. Jgi), Alves de Sá 
(obra cit., pag. 3gg), e conselheiro Dias Ferreira (obra e tom. cit., 
pag. 233). Vid tambem B. Paoli, obra cit., pag. 164 e 166. 

(2) Correia Telles, Dígesto portg., tom. rr, artigos 420.'' e .p3.•; 
- Coelho da Rocha, obra cít., § 23;>.• in fin;- Lobão r-.·otas a 
Nfello, L. 2 tir. 8.•, § 18.•, n.• 6o. 

'1-
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guintementc commerdar, sem o referido supprimento 
(artigos . r Ig3. 0 'e I I94·0

). E, tanto este confronto é legal, 
quanto é certo .o artigo 327. 0 revestir a mulher dos di-
reitos que ao marido competem con1o chefe de familia. 

Identica solução- deve admittir-se no caso de o ma-
rido se achar interdicto por surde{-mude{ (Cod. ciz,il. 
artigo 33g.0

). 

x.) $e a mulher fôr commerciante ao tempo do ma-
trimonio, carecerá ainda da auctorisação do marido para 
continuar no exercício da profissão mercantil? 

O Codigo commercial de Ferreira Borges era expresso 
sobre este caso, pois dizia-O casamento da mulher)pro-
prietaria d'um estabeleeimento commercial, não altera 
os seus direitos e obn'gações relativamente ao commercz'o 
e gestão que d' elle depende (artigo 2 r. 0 ) . Porém, depois 
da publicação do Codigo civil entrou em ·duvida se tal 
disposição teria sido revogada pelo preceito do ar6go 
I I94·0 d'este codigo que exige, sem distinção ou limi-
tação alguma, a auctorisação maritaL para a mulher 
commerciar (r) . 

. Hoje, como o Codigo commercial de I883 se encontra 
revogado expressamente, em relação a disposições sub-. 
stantivas, pelo artigo 3. 0 da Carta de lei de 28 de junho 
de. r888, é pelo preceito do artigo r I94·0 do Codigo ci-
vil que resolveremos a hypothese d'um modo affirmativo, 

( 1) O sr. conselheiro Hintze Ribeiro (obra cit., pag. 133) e 
a Redacção da Rev. de leg. e dejur. (anno v111, pag. 401) affir-
_!11avam não ter sido revogado o ar tigo 2 t. 0 do Co digo commer-
cial de I833 pelo 1194-0 do Co digo civil. Seguia parecer opposto 
o sr. dr. Forjaz de Sampaio (obra e tom. cit., 9·" edição, pag. 16). 
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como claramente se' deprehende dos trabalhos parla-
mentares do Codigo commercial vigente. 

Em ambas as casas do parlamento se fez sentir a 
necessidade de o Codigo commercial regulamentar ex-
pressamente .este caso. O sr. dr. Fernandes Vaz chegou 
mesmo a propor uma emenda ao artigo I 1. 0 do proj e c to 
(correspondente ao I 6. 0 do co digo), concebida nestes 
termos-A mulher commerciante, que contrahir matri-
monio, não pode depois d'este continuar a exercer com-
me1·cio sem expressa auctorisação do mm·ido, çievida-
mente rep;istada, salvos, porém, os direitos adquiridos 
de terceiros e a conclusão das operações em curso (I). 
Porém, a Commissão de legislação da Camara dos P a-
res rejeitou, e bem, a proposta do sr. dr. Fernandes 
Vaz, allegando o seguinte-A p1·ovidenáa proposta, p ara 
que a mulher commerciante que contrahir matrimotzio 
não possa depois d' este continuar a exercer commerâo 
sem expressa auctorisação do marido, devidameute re-
gistada, salt,os porém os direitos adquiridos de terceiros 
e a conclusão das operações em curso, acha-se compre-
hendida implicitame11te no pz'rncipio gerai do J1i!YJ 49-0 

n. 0 I. 0 e S7. 0 do novo codigo do commercio (z). E ta 
parte do parecer da Commissão foi approva a em ·--
cussão pela mencionada Camara (3). 

Vemos, pois, não haver duvida po rve1 obre 
assumpto. 

O nosso Codigo commercial teria lançado á mafl!em 
quaesquer questões, se acaso ti\·e e reffilla o capa-
cidade commercial da mulher casada em toda h_ypo-

(1) Cit. Appe11dice ao codigo commercial a . jj3. 
(2) Ibidem, pag. 8 I3. 
(3) Ibidem, pag. 865 e 866. 
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theses, como se fez nos actuaes codigos commerciaes 
italiano (artigo !3. 0

) e hespanhol (artigos 6. 0 e r r. 0
). 

' 
Resta-nos dizer que uma alteração importante, intro-

duzida pelo Cocligo commercial no nosso antigo direito 
ácerca da 111ateria de que nos temos occupado, foi a 
excepção ao disposto no artigo I 194. 0 do Codigo civil, 
prescrevendo-se a necessidade d'uma auctorisação espe-
cial do 111arido para a mulher, embora commerciante, 
poder associar-se assmi1indo responsabilidade illimi-
tada (artigo r6. 0 § unico). Doutrina identica á do § 
m~ico do artigo r 6. 0 é tambem consagrada pelos codi-
gos commerciaes italiano (artigo 14.0 ult. alin.) e ru-
meno (artigo r5. 0 penztlt. alin. ). E , comquanto o Co-
digo commercial francez não exija expressamente uma 
auctorisação especial para a mulher casada poder asso-
ciar-se commercialmente, é certo, segundo o affirmam 
L. Caen e Renault ( r), que um bom numero de com-
mercialistas e, com elles, os tribunaes defendem e sps-
tentam a necessidade, em tal caso, d 'uma auctorisação 
especial. 

Terá tambem Jogar o supprimento judicial, no caso 
de o marit!o se recusar a outorgar a auctorisacão esp e-
cial de que fala o § uni co do artigo 16. 0 ? 

A doutrina d 'este § unico teve por fonte a disposi-
ção do artigo 14." in fine do codigo commercial ita-
liano que exige un' auton'{{a'{_ione speciale del marito o 
DEL TRIBUNALE. Ora, transcreyendo litteralmente o nosso 
Co digo commercial a disposição exarada no artigo 14. o · 

( 1) Obra e tom. cit., pag. 235, n.o 254. 
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in fine do italiano, tirante as palavras o deZ tribuna/e, 
claramente indicou não admittir o supprimento judicial 
n'esta hypothese. 

Terminamos, justificando a disposição do § unico do 
artigo 16. 0 do Codigo commercial com as seguintes pa-
lavras do illustre M:wcini- Determinando-se o marido 
a conceder a auctorisação, tem certamente em vista a 
imporlancia do patrimonio da mulher e a qualidade e 
11ature1_a da industria que se propõe exercer. Porém, 
todos estes elementos de calwlo são alterados se a mulher 
se associar com responsabilidade illimitada, obrigan-
do-se a praticar actos de accordo com out1·em, e expon-
do-se a si propria e a sua fanzilia a uma responsabili-
dade tallto mais grave quanto maior fór a esphera e a 
importancia das operações commerciaes. Por outro lado, 
sem embargo de ser sempre revogavel a auctorisa.ção 
marital, é certo que nem sempre tal prerogativa poderá 
ser livre e e.ffica:;_mellte ex ercida em frente de direitos 
p1·ovenientes do contracto social em favor dos outros 
socios. Emfim, não se pode prescindir das considerações 
de ordem e interesse m01·aes, que de modo algum per-
mittem ao marido vêr com indijfe1·ença apropria mu-
lher associando-se com qualquer pessoa n'umas exces-
sivamente intimas relações de sociedade que sempre fo-
ram C01lSl.deradas como um viuwlo de reciproca benevo· 
lencia (1) . 

IV.-Estudadas as condições legaes da capacidade 

( 1) E. Vidari (obra e loltl. clt. f>àg. 19+ e 1~ o." 197; julga in· 
a ceita\·el a disposição do artigo 14.0 in fin e do Codígo commer· 
'ial italiano. 
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commercial dos conjuges, vejamos quaes os bens do 
casal responsaveis p·elas dividas commerciaes contrahi-
das por elles. Porém, como tudo o que desenvolvida-
mente dissemos na primeira parte d'esta dissertação, é 
a base e o fundamento das nossas considerações sobre 
esta materia, seremos agora essencialmente concisos. 

Posto isto, occupar-nos-hemos das dividas anterio-
res ao matrimonio, e, seguidamente, das dividas na con-
stancia do mesmo. 

DIVIDAS ANTERIORES AO MATRIMONIO.-Como O Codigo 
commercial é completamente omisso (r) quanto ás dividas 
commerciaes contrahidas anteriormente ao matrimonio 
por ambq.s ou qualquer dos conjuges, a responsabilidade 
proveniente d'essas dividas será regulada, por força do 
disposto no artigo 3. 0

, pelas disposições do Codigo 
civil. 

E assim, no 1·egime da communháo geral de bens, 
taes dividas pesam exclusivamente sobre aquelle que as 
contrahiu, ficando por isso responsaveis pelo seu paga-
mento os bens que o_ devedor trouxe para o casal e, na 
falta ou insufficiencia d 'estes, a sua meação nos adqui-
quiridos que ·só se tornará exequivel depois de dissol-
vido o matrimonio ou decretada por sentença a inter-
rupção da sociedade conjugal. Porém, se ·o outro con-
sorte se quizer ou tiver pessoalmente obrigado pelo 
pagamento d 'essas dividas, ou se tiverem sido applica-
das em proveito commum (z ), a responsabilidade é so-

(1) Vid. nota immediatal e pag. 6g. 
(2) Sob a vigertcia do Codigo commercial de Ferreira BOI'· 

gcsl que tambem era omissp sobre as dividas commerciaes :::nte-
~ i·iores ao matrimonio1 a doutrina do artigo III0,0 do Codigo civil 
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lidaria e os bens communs ficam sujeitos ao seu p aga-
mento (Cod . civil, artigos rrro. 0 a 1II2. 0

). 

Na simples commzmlzão de adquiridos, as dividas an-
teriores são pagas não só pelos· bens proprios do con-
juge devedor, mas pela sua meação nos adquiridos que 
poderá ser excutida antes de dissolvido o matrimonio 
ou decretada por s~ntença a interrupção da sociedade 
conjugal (artigo rr33. 0

) (r) . 
Na absoluta separação de bens, as dividas anteriores 

ao matrimonio são pagas pelos bens do 'devedor (artigo 
rr2g. 0 n. 0 r. 0

). Devemos advertir que n'este regime não 
ba rendimentos ou adquiridos communs (2) . 

dava margem a difficuldades enormissismas pois, preceituando 
que ao seu pagamento ficavam sujeitos os bens communs quando 
applicadas em proveito commum dos conjuges, era impossível 
quasi sempre, a ttenta a grande complexidade e rapidez das ope-
rações commerciaes, determinar o momento em que se auferiu 
o lucro e conhecer a sua applicação. E ass im, referindo-se a es te 
estado de causas, escrevia o sr. conselheiro Hintze Ribeiro - Dis-
cutir a applicação de proventos é entrar em controversias summa-
meute perigosas, de dijficil prova, e muitas veres de arbitraria re-
solução. Para nós a regra, que mórmente convém observar, é que 
nos cbntractos quem se obriga é que responde (obra cit., pag. 144). 

Ora, para pôr cobro a tamanhas difficuldades, o projecto mi-
nisterial (artigo 16.0 ) e os projectos da Camara dos Deputados 
( 1, 0

1 
artigo I 5.0 ; - 2. 0

1 artigo 1 3.0 ) tornavam extensivo O preceito 
do artigo 1S.0 do Codigo commercial, isto é, a presumpção da 
applicação em proveito con1mum dos conjuges, ás dividas com-
merciaes dos esposos, anteriores ao casamento. Es ta doutrina, 
porém, foi supprimida na Camara dos Pares por proposta do sr. 
dr. Fernandes Vaz, proposta que fo i acceita pela respectiva Com-
missão de legislação e em seguida approvada pela Camara (cit. 
Appendice ao codigo commercial, pag. 814). 

Ficámos, pois, collocados nas antigas condi~óes embaraçosas, 
( 1) Vid. Parte primeira, pag. 18 e 1~. 

(z) Ibidem, pag. zo e nota ( 1 )· 
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No regme dotal , respondem pelas dividas da mulher, 
anteriores ao casamento, os seus bens proprios e, na 
falta d'estes, os dotaes (artigo r I49·0 n. 0 3. 0

); e pelas do 
marido os seus bens proprios (artigo 1 rzg. 0 n. 0 r. 0)(r). 
N'este regime pode haver tão sómente rendimentos com-
muns que são destinados ás despezas do casal (artigo 
rr53. 0). 

DIVIDAS NA CONSTANCIA DO MATRIMONIO.- Quanto a 
estas dividas, formulemos as cinco hypotheses que po-
dem ter logar : 

· a) Du;z"das contrahidas pela mulher sem auctorisa-
ç:ão do marido ou sem o competente suppn"mento Judi-
cial (z).-Visto não se referir o Codigo commercial a 
esta hypothese, temos que lançar mão das disposições 
do Codigo civil. Ora, segundo o disposto no artigo 
IIg3. 0 , a mulher não pode cootrahir obrigações sem 
auctorisação do marido, salvas as seguintes excepções 
consignadas expressamente na lei: ' 

Assim, no regime da communhão geral de bens, taes 
obrigações ou dividas só são validas e communicaveis, 
sendo contrahidas na ausencia ou impedimento do ma-
rido, e não permittindo o fim) que as occasiona, se es-
pere pelo seu regresso ou pela cessação do impedi-
mento. Dadas cumulativamente estas condições, ficam 
sujeitos ao seu pagan1euto os bens communs e, não 

(1) Vid. Pa1·te primeira pag. 19 a 22. 
(2) Esta hypothese refere-se ao caso de à mulher 111Íà ser 

commerciante, mas contrahir dividas con1merciaes provenientes 
de um ou outro acto mercantil isolado. 
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sendo estes sufficientes, os bens proprios de qualquer 
dos conjuges, ficando porém aquelle, que acabou de pa-
gar taes dividas com os seus bens proprios, com re-
gresso contra o outro para ser indemnisado pelos bens 
proprios d'este, se os tiver, do que pagou além da sua 
metade (artigos III6. 0 e rii 3.0 in fine§§ r. 0 e 2. 0

). 

Os mesmos preceitos regulam a responsabilidade 
dos bens por estas dividas na sz'mples comnnmhão de 
adquin'dos (artigo r r3o. 0

) (r). 
Na absoluta separação de bens, estas dividas são 

pagas pelos bens mobiliarias da mulher que não sejam 
capitaes postos a juros, e pela terça parte dos seus 
rendimentos (artigos 1129 .0 n. 0 4. 0 e 1128. 0

). 

O gue acabamos de dizer ácerca da absoluta sepa-
ração de bens, é applicavel ao 1·egime dotal (z) . Deve-
mos, no em,tanto, advertir que, havendo communhão 
de rendimentos (artigo lrS3. 0

), t aes dividas são pagas 
apenas pelos bens mobiliarias da mulher, que não se-
jam capitaes postos a juros. 

b) Dividas contmhidas pela mulhe1" com auctorisa-
ção do mm~zdo.-Nos regimes da cmnnnmhão geral de 
bens e na simples comnumhão de adquz'ridos (3), estas divi-
das , quer a auctorisação seja formularia quer conjuncta, 
são pagas pelos bens communs e, não sendo estes suf-
ficientes, pelos proprios de qualquer dos conjuges , fi-
cando porém aquelle, que acabou de pagar taes dividas 
com os seus bens proprios, com recurso contra o outro 
para ser indemnisado pelos bens proprios d'este, se os 

( 1) Vid. Primeira pctrte, pag. t 7 e 18. 
(2) Ibidem, pag. 19 a 22 . 

(g) Ibidem, pa~. 17 e 18, 
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tiver, do que pagoú além da sua meança (artigos I n3. 0
, 

II3o. 0 e ng8.0 p1".). 
Na absoluta sepm-ação de bens e no· regime dotal (I),. 

taes dividas são pagas pelos bens proprios da mulher, 
se a . anctorisação do marido foi formularia (artigos 
IIg8. 0 infine e II29. 0 n .0 3. 0

) e pelos bens de ambos 
os conjuges, se a auctorisação foi conjuncta (artigos 
r 198. 0 in fine e 1129. 0 n. 0 2. 0

) (2). 

(r) Vid. Pm·te primeira, pag. I 2 1 e I g a 22. 

( 2) Determinada assim, em face da lei civil, a responsabili-
dade dos bens pelas dividas contrahidas pela mulher com aucto-
risação marital, resalta immediatamente a desharmonia entre esta 
doutrina e a consignada no artigo r6.• do Codigo commercial. Em 
verdade, se estas dividas podem ser pagas pelos bens communs ou 
pelos bens proprios de qualquer dos conjuges, nos regimes da 
comm(mh5o geral de bens e simples communhão de adquiridos, 
pelos be.ns proprios da mulher ou pelos bens de ambos os con· 
juges, nos regimes da separdção absoluta d~ bens e dotal, para 
que não conceder á mulher a faculdade de cqnstituir hypotheca 
sobre os bens immobiliarios communs e sobre os proprios do ma-
rido? Acaso a alienação .não é um acto jurídico mais importante 
que a hypotheca? E, sendo assim, não deveria o legislador ter 
em vista o seguinte brocardo jurídico- Non debet c ui plus licet, 
qúod minus est, non licere (Dig. L. L1 tit. xvu, De reg.juris, ZI)? 

O sr. dr:. Fernandes Vaz, no intuito de fazer desapparecer em 
parte esta desharmonia, propoz na Camara dos Pares, como 
emenda ao artigo I 1.0 do segundo projecto da camara dos depu-
tados (corr~spondente ao artigo I6. 0 do Codigo), o seguinte-A 
mulher casada que, devidamente auctorisada nos termos da lei ci-
vil, fôr commerciante, 1·esponsabilisa pelas obrigações comme1·çiaes 
que contrahir, todos os seus bens proprios, com excepção dos immo-
biliarios dotaes legalmente registados, E TODos os BENS coMMUNs; 
p'odendo . . EMPENHAL-os E HYPOTECAL,os. ( Cit. Appendice ao codigo 
commercial, pag. 773). Porém a Commissão de legislação, rejei· 
tou, no seu parecer sobre as emendas, esta proposta, allegando 
que tal emenda ia em parte alterar o retffilne matrimonial e$tabe· 
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c) Dividas co12t1·ahidas pela mulher com auctorisa-
ção judicial. - Nos systemas de communhão p,eral de 
.bens e simples communlzão de adquiridos, os bens pro-
prios do marido só respondem no caso de estas dividas 
terem revertido em beneficio commum dos conjuges 
(artigo r rgg. 0 combinado com o r rg8. 0

) (r). 
Na absolz!ta separação de bens e no 1"egime dotal, 

estas dividas são pagas pelos bens proprios da mulher 
.. (artigo uzg. 0 n. 0 3.0 e artigo rrg8. 0 injine combinado 

com o r rgg. 0
) (2). 

d) Dividas contrahidas pelo marido com outorga da 
mulher. - N?s regimes da communhão geral de bens e 

tecido no Codigo civil, e n'outra reprodu::rir apenas disposições do 
mesmo Codigo (Cit .. Appendice, pag 8Iz e 8t3J! 

(I) Deverá ser applicada a este caso a presumpção estabele-
cida pelo Co digo commercial no artigo t5.0 ? Ê o que nos não diz 
expressamente este Codigo. É certo que o artigo !5.0 se refere á 
presumpção do proveito commum, resultante das dividas com-
merciaes contrahidas pelo marido sem outorga da mulher; mas a 
hypothese que pretendemos resolver de modo nenhum se encon-
tra prevista na lettra da lei. Soccorrendo-nos, porém, do princi-
pio jurídico-Onde se dér a mesma 1·a:rão, deve dar-se a mesma 
disposiÇão (Lei de 18 de agosto de I 769, § I 1.0;- Lei de 9 de ju· 
lho de I 773, § I 3. 0 ), principio que por seu turno o legislador não 
esqueceu ao exarar a disposição destinada a prevenir os casos 
omissos (Cod. com., artigo 3.0 ) 1 não duvidamos em tornar exten-
siva a rresumpção acima mencionada· á hypothese de as dividas 
serem contrahidas pela mulher com a devida auctorisação judi· 
cial. Assim, o parecer seguido evitará as lacunas devidas á de· 
feituosa redacção do artigo IS.o, c as difficuldades que a pratica 
ha de suscitar, obrigando ao pagamento de taes dividas os bens 
proprios do marido, caso os communs e os da mulher não sejam 
sufficientes. 

(2) Vid, Primeira parte, pag. 12, e 19 íl ~:1.. 
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simples communhão de adquin'dos, estas dividas são pa-
gas do mesmo modo que na segunda hypothese (Divi-
das contralzidas pela mulher com auctorisação do ma~ 
n"d.o). 

Na absoluta separação de bens e no 7"egime dotal, 
respondem por taes dividas todos os bens proprios do 
marido, se a outorga da mulher foi meramente formu-
laria (artigo I I29. 0 n. 0 3. 0

) ( r), e os bens de ambos os 
conjuges, se a outorga foi cbnjuncta (artigo I I2g. 0 n. 0 2 . 0

) . 

e) Dividas contrahidas pelo marido sem ouiorga da 
mulher. - Na comnnmhão ge7-al de bens- e na simples 
communhão de_adquin'dos, estas dividss, vjsto presumi-
rem-se applicadas em proveito commum dos conjuges, 
são pagas do mes-mo modo que as contrahidas pelo ma-
rido sem outorga da mulher, estando esta ausente ou 
impedida e não permittindo o fim, que as occasiona, se 
.espere pelo seu re_gresso ou pela cessação do impedi-
mento , isto é, são pagas pelos bens communs ( Cod. 
comme7"Cial, artigo I5. 0

; Cod. civil, z.a parte do § 2. 0 

do artigo r I I4. 0
) . Se se provar, porém,' que taes divi-

das não foram applicadas em proveito commum do ca-
sal, ou que a mulher na occasião, em que foram con-
trahidas, não estava ausente ou impedida, ou que o 
fim d'essas dividas permittia se esperasse pelo seu re-
g-resso ou pela cessação do impedimento, serão res · 

(I) Comquanto o artigo II29.0 n.o 3.0 não distinga os casos 
de o marido se obrigar com ou sem outorga da mulher, e antes 
da s~a letra pareça dever inferir-se uma referencia ao caso de o 
marido se obrigar sem outorga da mulher1 entendemos com o sr, 
conselheiro Hintze R.ibeiro (obra cit., pag. I 56) que o referido n,0 

3. 0 regula ambas as hypotheses. 
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ponsaveis pelo seu pagamento os bens proprios do ma-
rido e, sendo estes insufficientes ou não existindo, a sua 
meação nos commun:'s que poderá tornar-se exequivel 
antes de dissolvido o m atrimonio ou decretada por sen-

. tença a interrupção da sociedade conjugal , sendo em 
tal caso a mull;er citada para, querendo, requerer se-
paração judicial de bens no decendio posterior á pe-
nhora ( Cod. ciJJil, artigo I II4. o § I. o pr.; Cod. com-
me?·cial, artigo Io .0

) ( r). 
Na absoluta separação de bens e no regime dotal, 

estas dividas são pagas pelos bens proprios do marido 
(artigo I I29 .0 n. 0 3. 0

). 

Como vemos, o Codigo commercial, em relação a 
esta hypoth ese nos regimes da communhão geral de 
bens e simples communhão de adquiridos, alterou o di-
reito pre-vigente com as disposições dos artigos r o. 0 e 

. r5. 0 Assim, o artigo ro.0 acaba com a moratoria do ar-
tigo I r q. o § r. o do Co digo civil quanto ao pagamento 
de dividas commerciaes, estatuindo a exequibilidade da 
meação do marido an tes de dissolvido o matrimonio 
ou decretada por sentença a interrupção da sociedade 
conjugal; e o artigo r5. 0 revogou em parte a doutrina 
consignada em o § 2. 0 do artigo I r 14. o do mencionado 
Codigo civil, preceituando que as dividas provenientes 
de actos commerciaes, contrahidas pelo marido commer-

{I) Não tem Jogar a presumpção consignada no artigo I5. 0 

do Codigo commercial, se o marido, não sendo commerciante, 
contrahir dividas, provenientes de um ou outro acto isolado de 
commercio, sem ou torga da mulher. No emtanto, torna-se appli-
cavel a doutrina do art igo I0. 0 do Codigo commercial á hypothese 
prevista pelo § I. 0 do artigo I 1 1+0 do Codigo civil. 



/ 

66 biVIDAS COMMERCIAES 

ciante, se presumem applicadas em proveito commum 
dos conjuges. 

Examinemos, pois, estas duas innovações do Codigo 
.commercial de r888. · 

V.-Anteriormente á .vigencia do moderno codigo 
commercial, ventilava-se intensamente a questão de sa-
ber se as dividas commerciaes, contrahidas pel~ marido 
sém outorga da mulher, deviam, ou não, cpnsiderar-se 
sem dependencia de prova, applicadas em proveito 
commum dos conjuges. Esta duvida era frequentissima 
por causa dos emprestimos contrahidos pelo marido por 
meio de lettras de terra, q\J.e a lei de 27 de julho de 
r85o reputara, pondo de parte á qualidade das pessoas 
e do objecto \ de que resultava a obrigação, actos de 
commerc10. 

Uns entendiam que a legislação civil devia regular os 
direitos e obÍ·igaçôes dos conjuge_s, ainda mesmo no caso 
de as dividas serem commerciaes e, conseguintemente, 
não admittiam a presumpção de que taes dividas· eram 
applicadas em proveito commum do casai (r). Outros 

(I) Acc. da Rei. do Porto de 7 de março de r882 (Rev. de 
leg. e de ju.r., anno xx, pag. 38I ), de I4 de novembro de 1876 
(cit. Rev., anno xu. pag. 3oi), de 2 de agosto de r878 (cit. Rev., 
anno xv, pag. 32), de 26 de novembro de 1878 (cit. Rev., anno xv, 
pag. 265) e de 23 de janeiro de 1872 (Direito, .anno IV, pag. I44): 
Acc. da Rei. de Lisboa de 18 de novembro de 1882 (Direito, anno 
xvm, pag. I4) e de 7 de julho de I888 (Rev. dos Trib·., anno vm, pag. 
182): Acc. do Sup. Trib. de Justiça de 2 de agosto de 1878 (cit. 
por Delfim Maia, obra cit., pag. II5). Vid. Direito, anno XIX, pag. 
86;-sr. Delfim Maia, obra cit., pag. I 1 1 e I I 5. 
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porém, sustentavam que, attenta a qualidade de com-
merciante do marido e a natureza e origem das dividas 
quando contrahidas por elle, deviam presumir-se taes 
dividas applicadas em proveito commum dos conjuges, 
ficando responsaveis pelo seu pagamento os bens com-
muns (r). 

No meio d'estas incertezas e fluctuações em que se 
encontrava a nossa jurisprudencia, veio o Codi'go com-
mercial de r888 dirimir a contenda, e bem, em prol da 
segunda opinião, pois as dividas · contrahidas por um in-
dividuo casado que faz do commercio, ond~ prodomina 
o intuito lucratívo, profissão habitual , não podiam dei-
xar de presumir-se applicadas em proveito commum dos 
conjuges; estabelecendo-se entre elles uma verdadeira 
sociedade de interesses communs, como acontece nos 
regimes da communhão geral de bens e simples com-
munhão de adquiridos. Alem d 'isso, se para responsa-
bilisar a meação da mulher fos se mister provar qu~ da 
contracção da divida resultava o proveito do casal nos 
termos do § 2. 0 do artigo r r 14. 0 do Codigo civil , essa 
prova, incumbindo áquelles a quem ap'roveitava illidir a 
presumpção legal que favorecia a mulher, era difficil , 
senão impos.sivel, fazer-se e .dava logar a julgarem-se 
quasi sempre procedentes os embargos que a mulher 
o:!Jerecia á penhora em conformidade com o dispas nos 
artigos r r 14. 0 § I. 0 do Codigo civil e 924.0 do Codigo 

( 1) Sentença do juiz de Coimbra (R ev. de leg. e de jur., anno 
xvn, pag. 42); Acc. da Rel. de Lisboa de 21 de julho de 1877 (cit. 
R ev., anno xv 111, pag. 5o5); Acc. do Sup. Trib. de Justiça de 19 de 
junho de 1883 (Rev. dos Trib., anno n, pag. 26o); sr. Delfim l\'laia, 
obra cit., pag. 2og; - Rev. de leg. e de jur., anno xvr, pag. 233 a 
246;-Direito, anno xtv, pag. r58 a I gi, e anno xv, pag. I 56, 
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do processo civil. Tudo isto era moroso e dispendioso, 
favorecendo-se quasi sempre a fraude com grave pre-
juízo de terceiros. 

Resta agora saber se o artigo r5. 0 do Codigo com-
mercial estabelecerá uma presumpção JURlS TANTUM, 

admittindo-se portanto qualquer prova em contrario. 
A .sua simples leitura não pode deixar a menor du-

vida a este respeito; mas, quando tal não fosse, identica 
illação se poderia de-rivar d~s palavras do Ministro, 
auctor do projecto, n'este ponto claras e terminantes. 
De feito, respondendo o sr. conselheiro F. V. Beirão ao 

' ~r. conselheiro Dias Ferreira que a:ffirmara estabelecer 
este artigo I S. o Q proveito coli1mum para as obrigações 
commerciaes pelo simples facto de terem sido contrahi-
das por um commerciante, disse- ... a p1·esumpção é 
com respeito aos negociantes e não a qualquer que pra-
tique actos accidentaes de conune1•cio. A presumpção, 
como S. ex. a sabe perfeitamente, CEDE Á PROVA CONTRARIA, 

applica·se não a todo e qualquer que vá assignm· uma 
lettra, mas unicamenie ao commerciante que para o 
ser . .. tem de satisfa~er a certas condições legaes e Ja~er 
do commercio p1·ojissão habitua h> (I) . 

Do exposto se infere, pois, que á mulher incumbe 
illidir a presumpção estabelecida pelo artigo I S. o, afim 
de subtrahir ao pagamento das dividas commerciaes con-
trahidas pelo marido, sem sua outo1·ga, os bens com-
muns. Conseguintemente, destruída aquella presumpção, 
ficam só obrigados os bens proprios do marido e a sua 
meança nos communs. 

( 1) Cit Appendice ao codigo commercial, pag. 9 14. 
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VI. - Antes de tudo, digamos que o 'disposto no 
artigo ro. 0 do Codigo commercial vigente não tem appli-
cação alguma às dividas an teriores ao i11a.trimonio pois, 
sem embargo da sua expressão generica-o pagomento ... 
que tiver de ser feito pela meação, somos levados a esta 
affirmativa em virtude nãó só da sua referencia formal 
ás dividas commerciaes do rnan'do , mas dos trabalhos 
parlamentares ( r). 

A disposição do artigo ro. 0
, comquanto fosse obje-

jecto de vivas criticas por parte de alguns membros do 
parlamento (z) , traduz, a nosso vêr, uma reforma não 
só das mai s salutares para o desenvolvimento e forta-
lecimento do credito, facilidade e rapidez das transações 
commerciaes, mas das mai s justas emquanto, em cum-
primento das obrigações mercantis assumi das pelo ma-
rido, exige a liquidacão da sua meança nos bens com-
muns ainda na constancia do matrimonio, a fim de que 
se effective promptameote qualquer responsab ili dade e 
não se illudam e defraudem terceiros. Apesar de tudo 
isto e dos bons intuitos do legisl ador, o artigo 10. 0 não 
conseguiu cortar o mal pela raiz . 

Qual deverá ser o processo de que él mulher casada 
poderá lançar mão para requerer a separação judicial 
de bens no decendio posterior á penhora? Terà de re-

( I } Como nos foi impossivel obter, durante a feitura d 'esta 
dissen ação as Actas das Commissões, soccorremo' -nos das Prele-
cções de direito commercíal (1891 a r8gz) do sr. dr. Dias da Silva, 
onde se encontram referencias a esses trabalhos sobre tal assum-
p to (Vid pag- 363). 

(2) Cit. Appendice ao codíg o commercial, pag. 356 a 3(j T, 445 
a 447, 637 a 1-J-3 fJ82 a 683. 

5 
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correr ao processo da acção de simples separação judi-
cial de bens, regulado nos artigos 482. 0 e 483. 0 do Co-
digo do processo civil ? 

Entendemos que não. De. facto, por meio d'esta 
~cção não podem separar-se as respectivas meações, 
visto que na communhão geral de bens e na simples 
communhão de adquiridos apenas se partilham os adqui-
ridos em commum durante o matrimonio, e não aquel-
les com que cada conjuge entrou para o casal, os quaes 
são respectivamente entregues a cada um d'elles para 
os administrar, (Cod. civil, artigos r22o. 0

, r222. 0 e 
I223. 0

). 

Conseguintemente, não havendo adquiridos, como 
acontece muito frequentemente, não ha meações a for-
mar. N'estes tern'los, a acção de simples separação não 
satisfaz ao fim proposto no artigo r o. o do Co digo com-
mercial. 

Por seu lado, o processo de inventario referido no 
artigo 776. 0 do respectivo Codigo, geralmente admittido 
na pratica do foro, affigura-se-nos do mesmo modo inac-
ceitavel não só pelos gravíssimos inconvenientes a que 
pode dar logar a avaliação e licitação de bens (r), mas 
ainda porque nos termos expressos da lei é unicamente 
applicavel nos casos em que a separação de bens seja 

(1) Para remediar estes inconvenientes foi apresentado, na 
Camara dos Deputados, em sessão de 27 de janeiro de I8g3, um 
projecto de lei que. tinha por fim prohibir a licitação no inventa: 
rio e partilha a que se procedesse em observancia do disposto no 
artigo .I0. 0 do Codigo commercial, e permittir aos credores podes-
sem assistir ao inventario, reclamar nos termos do artigo 2144." 
do Codigo civil, bem como accusar quaesquer bens que tivessem 
sido omittidos ou sonegados (Diario das sessões da Camam dos 

~· Deputados de 189J). 
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consequencia da separação de pessoas ou da annulla-
ção do matrimonio. (Cod. do processo civil, artigos 
775. 0

, 4·0 § unico e I30. 0 11 . 0 5. 0
). 

Ora, não se encontrando, no Codigo do processo 
civil processo algum especial que corresponda ás exi-
gencias do artigo 10. 0 do Codigo commercial, e sendo 
tambem por sua vez inadmissível o processo ordinario, 
entendemos, por mais conforme ao espírito do legisla-
dor e ás reclamações da pratica, que o processo a se-
guir é precisamente o determinado no artigo 1 o. 0 § r. 0 , 

que restringe a separação á meação dos bens penho-
rados (I). 

Uma questão de direito transitorio, que já foi levada 
perante os tribunaes, respeita á applicação do processo 
do artigo I o. 0 e seu § r. 0 ás dividas contrahidas ante-
riormente á promulgação do Codigo commercial. 

Consider_ando o preceito d'este artigo como materia 
de processo, pronunciam-se alguns pela sua applicação 
áquellas dividas, mesmo quando já esteja pendente a 
execução (2 ), principio a que, todavia, o sr. dr. Alves 
de Sá (3) põe a restricção que resulta do facto de já terem 
decorrido os dez dias posteriores á penhora, por ser, 
em tal caso, inexequivel semelhante processo. 

Outros, porém, opinando que o mesmo artigo I0. 0 

não é lei adjectiva, ou de simples processo, mas lei 
substantiva, que veio alterar o disposto no artigo I I I4.0 

( 1) Vid. Rev. de Leg. e de Jurisp. anno xxv1, 'pag. 107 a 108. 
( 2) Acc. da Rei. de Lisboa de 20 de março de 188g (Direito, 

anno xxm, pag. 1Sg. 
(3) Obra cit., pag. 9 1. 
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do Codigo civil , pronunciam-se em sentido .contrario 7 

declarando-o inapplicavel ás dividas contrahidas ante '-
riormente á vigencia do Co'digo cotnmercial (r). 

Esta opinião esteia-se em um ·principio verdadeiro. 
O preceito do artigo ro. 0 é effectivamente lei substan-
tiva, mas não deve d'ahi concluir-se que seja inappli-
cavel ás dividas anteriores , visto que da sua applicação 
nem sempre resulta offensa do principio da não retro-
actividade. 

Com effeito , o credor adquire o direito de executar 
o devedor, não desde que a divida foi contrahida, mas. 
sómente. desde que a obrigação se tornou juridicamente 
exigível qper pelo seu vencimento , quer por qualquer 
autra causa legaL Portanto, a applicação da lei nova 
ás dividas anteriores só offende o principio da não retro-
actividade quando se trate de dividas qué eram exigí-
veis ao tempo da sua promulgaçãp. 

Feita esta distincção, acceitamos o segundo parecer. 

( 1) Acc. da Rei, de Lisboa de 6 de março de 1889'i (Dh·eito> 
anno xxm, pag. 16o). 
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