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NAL 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 11, N. 2, E DO .ART. 72, S§ 3.o E 7.o, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ao artigo 1 r, n. 2 .. e ao artigo 72, §'§ 3° e i, da 
Constituição Federal tem si do dada frequentemente 
pelos nossos políticos militantes uma interpretação 
erronea, e ho til aos sentimentos religiosos da im-
mensa maioria da nação brasileira. 

Para bem comprehendermos as normas a que 
actualmente estão sujeitas as relações entre a 
Egreja e o Estado no Brazil, precisamos primeira-
mente recordar qua l era o direito patrio, no que 
toca a este assumpto antes da promulgacão do 
decr. n. r r9, A, de 7 de janeiro de r89o, e da 
Const. Federal. Em segundo logar, cumpre-nos 
averiguar quaes as idéas que inspiráram os legisla-
dores de r 890 e r 89 r, que realisáram a separação 
da Egreja e do Estado, consagráram a plena liber-
dade de cultos, extinguiram o pad roa do, e estabe· 
leceram outras providencias. 
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O art. 5° da Const. do Imperio declarava que a 
religião catholica era a religião do Imperio, e só 
permittia as outras reli giões co m seu culto domes-
tico ou particular, em casas para· isso destinadas, 
e sem fórma ex teri or de templo. 

E1111 virturde do · padt·oado 1:mp eri{/ l1 das concor-
aatas e do art. roz, z•, da Const. de r824, ao poder 
executivo competia nomear bi spos , e prover s be-
nefici os ecclesia ti cos (r). 

No orçamento do Imperio uma certa somma 
era consignada annualmente para a manutenção 
do culto catholico. 

O art. roz, § q, da Const. do Imperio conferia 
ao poder executivo a attribuição de conceder ou 
negar o benepfa cito aos decretQS dos concí li os e le-
tras apostolicas, e quaesquer outras constitui ções 
ecclesiasticas, que se não oppuzessem á Constitui-
ção; precedend o annrovação da assembléa, e co n-
tivessem disposição geral. Sem o prévio exame e 
expresso consentimento do poder executivo, ne-
nenhum dos actos ecclesiast icos men cionados podia 
ser publicado offic ialmente, ou ter execução na 
parte relativa ao temporal. 

Pelo dec. I.9II, de z8 de março de 1857, 
foram coordenadas as disposições do nos o direito 
ácerca do 1·ecurso á Corôa ) recurso que e dava: 
r·) no caso de usurp ação pelo poder eccle ia ti co 
de jurisdicção e poder temp oral; 2°) quando a Egre-
ja infligia censuras aos empregados civis em ra-
zão de seus officios; 3") se as autoridades ecclesias-
ticas procediam com violencia notaria no exerc i-
cio .da .propria jurisdicção espiritual, poste rgando o 
·direito: ri'atúal,· ôl,l os canones recebidos . 

. .. .. 
~~ (I) Monte, Elenwntos de D~·eíto Ecclcsias tico,vol. 2o, pag. 44G e seguintes, 

Canilido Mendes , Direito Oi~·it' Ecclesias tico Bmsileiro , vol 1o, P. Bueno, D'i?·. 
Publwo .. 13;·~~:uei1·ó, n. 332 !í'scguintes. 

.. . ·-· ' ~. 
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A Egreja era, então, uma alliada do E.stado. 
Relações de dependencia existiam entre os dois po-
deres. 

Importa notar especialmente que o Estado au-
xili ava o culto catholico, consignando na lei annual 
do orçamento urna subven1ção P 'erman1en:~e aos mi-
ni stros desse culto, e despendendo as quantias ne-
cessarias pa ra a co nstrucção e conservação de se-
minari as, cathedraes, e outros edifícios destinados 
a f ins de ordem religiosa. 

Assim· que em nosso direito constitucional o 
te rmo - subvenção, · como synonymo de auxilio pe-
cuni ari o pr~stado ao culto religioso, significava, 
não um subsid io isolado ou transitorio, mas uma 
verba orçamentari a constante, ininterrupta, com 
caracter de perpetuidade. 

Na mesma acce pção tem sido, e é, empregado 
esse vocab ulo no di reito de outras nações. A Fran-
ça actu alm en te ('1' ) não tem um a religi ão de Estado, 
como teve an tes de r789. Ha alli tres cultos sub-
venet'onados pelo Es tado : o ca th olico, largamente 
sub idiado, por ser o da grande maioria da nação·; 
varios cultos protestantes, auxiliados com uma do-
tação menor, porque menor é o numero dos seus 
adeptos; e o culto israelita, o mais parcamente sub-
1 encionado, pois tambem mais reduzido é o nu-
mero dos sec tari o dessa religião. 

Nos A rtigos Orga nicos d a Convenção de 26 de 
messido r do annlo I X foram fi xados, naquelle paiz, 
os subsídi os pecuniarios dados an.n.ua!m.ente a·os 
ministros das diversas categorias do culto catho-
li co. Os arcebispos, nor exemplo, recebem annual-
mente quinz e mil francos; os bi spos - · · os 
parochos de primeira classe - · ~ (WSÍIID~PIJ 
francos; os de segunda - mil ~~s-(-~ 'r1foú' 
e 66). A esses auxilias pecuni ioil. de caracter per- .. 

(*)Este nrtigo foi escripto e publicndo em I Sf9L~,~~r1~C'-
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manente, votados annualmente pelas camaras, é 
que se dá a denominação de subvenção (A Ber-
trand, L'Organl'satt)on F11anç,aise, pag. 283). 

O art. I I , n. 2 , da Const. Federal veda aos Es-
tados , como á União, '~es tabelecer , subvencionar, 
ou embaracar o exercício de cultos religio os" . 

Di spõe o art. 72, § 3" : "Todos os individu as e 
confi ssões reli g iosas pódem exercer publi ca e li-
vremente o se u culto, associando-se para es e fim , 
e adquirind o bens, obse rvad as as dis pos ições do 
direito commum ". 

O mesmo art. , no § 7", prescreve : "Nenhum 
culto , ou egreja, goza rá de subvenção officia l, nem 
terá relações de dependencia , ou alli ança co m o 
governo da U nião, ou dos Estados" . 

Temos, pois, que o nosso di rei to cons ti tu c i o-
nal vigente: 

a) consagra a ma is p-l ena lib erdade de cu lto ; 
b) permitte que se fo rmem quaesq uer associa-

ções reli gio-sas pa ra o liv re e publi co exe rcíc io de 
qualquer culto, associações que poderão adquiri r 
bens, de conformi dade com as prescrip çõcs do di-
reito commum. 

c) finalmente, prohib ~ as subvenções off iciaes, 
bem como quaesquer em baraços que pudesse m 
crear as leg islaturas da U ni ão, ou do Es tados, ao 
e~ e~ç i.c i o dos cu ltos religi osos. 
· .. · ,.Ç?mo se vê, as duas ultimas di spos ições são 
co:ro1I'ari6s. l'óg.icos do principi o da completa liber-
dade de cultós . 

.. , .... 
. .. 



Em nenhum paiz a liberdade de cultos, antes da 
nossa Const. Federal, havia sido entendida· e appli-
cada de modo tão amplo, com tanta plenitude, 
como nos Estados Unidos da Ame rica do Norte. 

Nada mais raci onal , pois , ao querermos saber 
o que é a plena liberdade de cultos, do que estu-
darmos o direito americano em o que toca a este 
assumpto, importanto mui to notar que a liberdade 
religi osa daquelle povo era o exemplo, o modelo, 
o id eal, com que se nos acenava frequentemente, 
quand o vivíamos sob o regimen da união da Egre-
ja com o Estado. 

A Const. Federal dos Estados Un idos precei-
tú a no art. VI: "Nenhuma qualificação religiosa 
será jámai exigida como condição de capacidade 
para as funcções ou cargos publicas sob a autori-
dade dos Estados nid os" . E na em enda r ª : "O 
Congresso não pode rá fazer lei alguma, pela qual 
e tabeleça um a religião do Es tad o, ou vede o livre 
exercício de um culto". 

O fim que teve em mente o leg islador consti-
tuinte, ao app rovar essas di posições, não foi cer-
cear, e muito menos hos tili sa r de qualquer modo, o 
de envo lvimento das idéa relig iosas . Provavel-
mente, diz-nos Story, ao tempo em que foi adapta-
da a co n tit ui ção com a emenda relativa ao esta-
belecim ento c prohibição das religiões, o senti-
mento ge ral, se não unive rsa l, da America era que 
o christi ani smo deve receber do Estado toda a ani-
mação comp atí vel com o direitos privados da 
consc iencia e a liberdade de cultos; e termina, 
obse rvand o que um tentamen, nessa épocha no 
sentid o de nivelar todas as religiões, . li~ 
mal-as em obj ecto de pol:icia do Esta , ~~· ()J 14~~-s> 
de co n$e1·val~as sob a nw ts co mpleta 11:dttrfelinzça) te-
ria provocado uma reprovação u · ersal, senão 
uma universal indignação: ((Art att t t ?!tj' :{"[e~ 
religlons) and ~o make ít a mater of s · T 



hold ali . in ut~er úzdifM11ence, w,ould h'a.ve cr:e·aied 
unt".venal dh.apro!J.atl1on, if 1'bot untvers.al Í111,digna-
ti.on." ( 2) 

O verdadeiro escopo da emenda I 11 não foi pro-
teger, e muito menos fazer progredir o mahome-
tismo, o judaísmo, ou a incredulidade, em prejuízo 
da religião christã, mas eliminar qualquer rivali-
dade entre as seitas christãs, e evitar o es tab eleci-
mento de uma egreja naciona l, que importaria o 
perigo de ser entree:ue a uma hi erarchi a a exc lu-
siva direcção do governo do paiz. (3) 

Um exame attento das constitui cões amen ca-
nas, a obsérvação é de Cooley, evid~ncia que ne-
nhuma das idéas contidas nesses codigos foi reve-
lada p·elos seus auto res de mod o mais cl a ro e posi-
tivo do que a determinação de prese rvar e perpe-
tuar a liberdad e relis:riosa , e protegei-a contra o 
mais ligeiro tentamen no sentido de e tabelecer a 
deses:rualdade nos direitos civis e políticos do ci-
dadãos por motivo de differenças nos sentimentos 
religiosos (4). !fas, logo adiante, ao dar noticia dos 
capellães subvenc ionados, que têm o exe rci to e a 
armada americana, das suppl icas e leituras da Bí-
blia que se fazem por occasião d e e abrirem as 
sessões legislativas, da gera l isenção dos templo e 
edifícios religiosos das contribuições ou impostos 
do Estado, accrescenta que esses actos não ferem 
nenhum principio con stitucion a l, p o rquanto o pu-
blico reconhecimento de um culto reli gioso não se 
funda sómente no sen tim ento que devemos ao Su-
premo Sêr, mas nas mesmas razões de p olicia do 
Estado que levam o governo a auxiliar as institui-
ções de caridade e os semin arios de instrucção re-
ligiosa , sendo essas fundações, como as destinadas 

' (2) Commenta~·ios, § 1874. 
(3) Obra citada, § 1877. 
(4) Oonsti tuiional Limitat ions, pag. 571 , 6• cdiçfio . 
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ao mero culto, elementos conservadores da moral 
publica, e valiosos , senão indispensaveis, agentes 
de preservação da ordem socia l: ((as conser·vators 
o( the public motv.J.ls, an'd v!alu!abft, if np t indisp·en-
sab Ae, assistants in thte pr-es'ervatibn of the public or-
d er" . ( 5). 

Na Europa, escreveu Bryce, a recusa do p oder 
civil de proteger um culto religioso qualquer inter-
preta-se, em geral, como eq uivalente á declaração de 
indifferenca e menosprezo da parte d.o Estado 
para com os intereses espirituaes da população . 
Denomina-se Estado ímpio o que não reconhece 
uma egreja. Nada mais opposto ao modo de vê r 
dos americanos. Na Ame rica do Norte, a absten-
cão do Estado de intervir em materias de cren-, 
ça e de cu lto é a consequencia de dois princí-
pios, um políti co e outro religioso . O primeiro tem 
sua origem nos prin c i pios de liberdade e de egual-
dade. Considera-se todo esf.orço do poder civil 
com o fim de tornar um certo acto obrigatorio uma 
vio lação da liberda:de individual de pensar e de 
agir, violação justificavel unicamente - quand o 
uma pratica religiosa é tão evidentemente anti-
social ou immoral, que põe em perigo o bem-estar 
da co1lectividade. Em virtude de se principio, não 
se admitte a mais benigna das fórmas da persegui-
ção religiosa, a que consiste em declarar incapa-
zes para certas funcções publicas os membros de 
uma determinada seita . O segundo principio, o me-
ramente religioso, a senta na idéa de que a Egreja 
é um corpo espiritual, com um fim espiritu al, e 
que se serve de meios espirituaes. 

Toda especie de coacção é contraria á natureza 
de um tal corpo, que vive Q.e amor e de respeito, e 
não da força que lhe póde dar a lei. Imbuídos dessas 

(ií) Obra citada, png.; . f\7 c ií79. 

D . P . - 2 
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idéas , os american os, sem emb a rgo de mante rem a 
mais plena lib erdade de cultos, não jwlgam contra-
rio á sua com titui ção o reconh ecim ento do chr i -
Lianismo co mo a religi ão naci onal. Cada camara 
do Congiesso tem o seu capellão e inicia diaria-
mente as suas sessões p o r a lg umas preces ; cada 
anno depois da colheita , o .Presidente da ni ão 
publica uma proclam ação, em que ordena a.::-
ções de graças geraes, e algumas vezes designa 
um dia para o jejum e as m orti ficações; na maior 
parte dos Estados h a leis que pun em a blas-
phemia e prohibem o trabalho aos domingos. 

Toda esta mate ri a se r e ume, cone! ue B ryce, 
dizendo-se que o chri sti ani smo é, de facto senão 
a religião lega lm ente esta,belecida, ao menos a 
t·eligião uac ioní1l ( 6). 

Em um liv ro didactico - T !t e G eneral Princi-
pies of Con.stitucÍ'onal Law,- Cooley, já citado de-
pois de ensinar que "es tabelecer um a religião quer 
dizer fundar ou re ~o nhecer uma egreja do E tad o, 
ou pelo menos conferir a um a egre ja especiae fa-
vores e vantagens. que se negam ás outra ' as e-
vera, com a sua in contestada autoridade de um do 
mais profun dos interpretes da Con t. America na, 
que nun ca esteve no espírito de se codigo prohi-
bir o governo de favorecer os cultos religiosos de-
de que o faça, abstendo-se de odiosa di tincçõe 
entre as diversas crença , organi açõe e seitas 
religiosas: ({without drarwúzg an:,y indívidiious distin-
ctions between diff erent religious beliefs, organisa-
ti:.ons, or sect." (7) 

Essa é a noção de liberd ade religiosa que têm 
formado todos os publicis tas, americanos e euro-
peus, que se entregáram ao estud·o accurado da o r-
ganisação do direito "'~ubli co dos Es tados-Unidos . 

(6) La République Amé?·icaine, tomo 4°, cap . CVI, trad. de Bouyssy. 
(7) Cap . XIII, secção 1°. 
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O con ceito dos americanos dos nossos dias ácerca 
da separação da Egreja e do Estado, synthetisa 
Carlier, é que o E stado e a Egreja devem desen-
volver-se parallelamente, sem invasões dos respe-
ctivos domínios, e que, dada a grande variedade 
d-e seitas existentes no naiz, o Estado deve restrin-
gir-se em uma esphera tão nitidamente determi-
nada , que não possa interferir na manifestação das 
c ren ças e dos sentimentos religiosos dos cidadãos 
que o compõem. " L ' E ' tat n' ignore pas L' Eglise en 
A m éríqu e : au contraíre, il assure et fav orise son dé-
'1. elop pen:.ent, en m ettant tous ses soins á éviter les 
p oints d e 1·enco ntre et d e conflit dans leur marche 
parallé(e" . (8 ). 

E sse escripto r re d uz todas as leis americanas 
co nce rnentes á mate ria ao seq:uinte : liberdade com-
pleta pa ra as manifestações do culto; egualdade 
absoluta entre todas as confissões ; favor dispen-
sado á pro priedades destinadas a fins religiosos, 
de caridad e ou de instrucção. (9) 

Outro curioso investigad o r das coisas da Ame-
ri ca do N o rte , o Duaue de N oailles , verificou que 
no E tados nid os "I'E'tat, d evenu laiqu e, se gm·rfe 
bien d ' être nth ée ou d' a(fic lrer Nnid·íffét'ence á l' é-
qa rd d es clw ses d F la f oi. Loín d e se d ésíntéresser d es 
manifestalÍIJns 1·elig euses. il /es en•-courage ·au con-
tra íre, el en' prend m êm e l' initiatíve . Chacun d es pou-
7 I'O t~rs , pour ce qu i l e con c-ern e, ma1:nf1~ent fidél ement 
les trnditions chrétienn es du Passé" ( ro). Nem se 
ac redite que a acção do Estado se limite a simples 
e vã~ demonstrações : " l'E ' g!ise est t?~aitée en faz1t 
oc mm e un servíce p11blic d e premie1· ord1·e. L es E ' tats 
pnrtículiers c.ontribu ent au d éve!opp•ement d es 
croyan ces re!ig'e us es. A insi Tes édifíces· et !es ten·ains 

(8) I-a. Réptthliquc Amb-ica.inc, tomo 3o, png . 468 e 469. 
(!J) Obra cittLda, tomo :lo, png . 444. 
(lO) Gcnt Ans de R épt•MiqtLc atLX États- Unis, vol. 20, pag. 430. 
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cons-~crés au cult1e sont e:xe mpts d' imp ôts ... Jamais la 
Oou ·r suprêmc n'a jugé quJe l'esprit de la Constituti.on 

· fut m éco nnu , P1arce que la f!otl 'f- et l'•arm ée ont leurs 
chap elrU:ns, on parce qu e des jours de jeune e f de 
priere sont offidele111enf fixés par /e présidenl. La 
jurisprudence des tribunax fac ilit e et sanctione les 
donations au x établiss em.enfs écc lés iastiqu es, pau,· 
La plupart trés riches et trés flo rissa nts. (I r). 

Eis ahi o que é o regimen da plena liberdade 
religiosa nos Estados- nid o , regimen que , na opi-
nião de um ardente propugnador da liberdade sob 
todas as suas manifestações, ''a en(anté des prodi-
g es (rz). Na America do Norte a liberdade reli-
giosa nunca exprimi u a hos tilidade, ou sequer a in-
differença do Estado para com as religiões de qual-
quer especie des1de que (está subentendid o e não 
é necessa ri o dizel-o) não ejam contraria á moral 
ou á ordem publi ca. 

Se do direito publi co americano pas assemo 
aos dos povos cujas con tituiçõe por eu princí-
pios fundamentaes e por· seu ty po ·es pec ial mai s 
deviam ter inspirado o legi slad or cons tituinte bra-
:?ileiro, sómente se no deparariam idéas mais favo-
raveis ao de envolvimento do s·entim ento reli -
giosos do homem. E a im que na Sui a a on -
titui ção Federal vigente ga rante (art. 5 ) o livre 
exercício dos cultos "den tro do limites exi ,gido 
pela o rdem publica e pelos bons co tumc '' . l\la , 
essa disposição nunca fo i entendida de modo que 
impedisse a propria subvenção dos can tões ao culto 
religios·o. Na verdade, como atte ta Adams, em al-

. guns ca ntões a EgJcja nac ional é ustentada por 
um imponü especia l, que só pagam os seu adepto ; 
em outros é o Estado qt.:e provê á manutenção do 
culto, app li cando a e,sc fim rendimento tomados 

(li ) Obra e tomo cita loR, pags. 434 e 4:l5. 
(12) A. Dcsja.rdins, De l (b .fAlc•·té Politiquc, pag. 35·1. 
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á propria Egreja; finalmente, em outros a Egreja 
se alimenta de rendimen~os proprios. (IJ) 

Não nos referi r-emos á Constit. Argentina, cujo 
art. segund o prece itúa: "El Gobi1ern{o P.erJ,eTal sos-
tien.e el c'uLto Católico, A p'osi.olho, R ·oman'o." 

* ::i: .;!: 

Du as •opini õe rad ica lm ente oppostas havi a, 
até ha pouco, ácerca do artigo 72, § 3" da Const. 
Federal. D e um lado estavam os que entendiam que 
as lei s de m ão- m orta a ind av igóram, e que a liberdade 
de assoc iação para fins reli g iosos, consagrada pela 
ci tada disposicão não exclúe as peias creadas po r 
essas le is á acqui ição e a l ienação de ben s. D o outro 
- os que viam no preceito con titucional a abolição 
das leis de mão-morta , e a eq uiparação ·das associa-
ções religiosas á soc iedades c iv is co nstituídas para 
q uaesq ue r o utros fin , no q ue toca á livre acq ui si-
ção e transmissão de bens de qualquer espec ie. 

Com o li vro recentem en te public ado, Consti-
tuição F ed ewl Brasileita , Com m.,en f.arios, do illus-
tre Dr. J oão Barba lho apparece u uma terce ira dou-
trin a, q ue, eja dito desde já rep utamos absoluta-
mente inacceitavel. 

O dec. n. I 19 A, de 7 de jane iro de 1890, no 
art. :o, reconheceu a todas as eg rejas e confissões reli-
gio a a per onalid ade jurídi ca, " pa ra adquirirem 
ben s e os adm ini stra rem , sob ·os limites pos tos pelas 
le is concernentes á propr iedade de mão-m o rta" . O 
projecto de consti tui ção do gove rn o provisorí o 
m a ntinh a essa disp·os içã,o do c itado decreto. O con-
gresw constituinte nã-o approvou o artigo do proje-
cto, qu e co ns ~ rv av a as leis de mão-m orta , nem as 

(13) Ada1ns e CttnnittghcMJt, La Confédération S1!'isse, cnp . XII. 
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emendas que as supp rimiam, diz o Snr. Dr. J oão 
Barbalho. D e tu do isso con lúe o mesmo esc ri ptor 
que o congresso co n tituinte qui z app rovar, e app ro-
vou, um preceito q ue não de o rre de nenhuma da 
duas do utrin a , nem da que propugna a completa 
li·berdade de acq ui sição e a li enação pa"ra todas a 
ass·ociações religiosa nem da que julga convenien-
tes, ou necessarias, as leis de mão-morta: o que está 
determinado na Constituição Federa l é que as asso-
ciações re ligiosa pódem adqu i ri r livremente, ou 
observando as dispo ições de di rei to commum; ma , 
em se tratando da alienaçã·o de bens e tão sujeita 
ás limi tações da legislação de mão-morta. 

Basta recordarmos o que é a mlío-nr.orta, para 
fatalmente repellirmos essa interpretação que ad-
mi tte a livre acquisição de bens pel as as ociacões 
religiosas, e veda a liv re alienação. 

"Mão-morta, define o Sr. Con elhei ro Ru y 
Barbosa, é o systema C:e instituições de excepção a 
que a l ei civil submette, especialmente quanto ao 
direito de proprieda de, sua acquisição, eu exerci-
c io e sua transmi ssão, as entidade coll ectiva , c uj o 
patrimonio por inte resses de ·ordem puolica e quer 
limitar". (r4) 

Nos propri o Conumenla rios do Sr. Dr. Jo ão 
Barbalho se nos offerece a razão das leis de mão-
morta, que al iás havia sido dada p or Borges Car-
neiro : " tendo affluido á egreja e mo tei ro immen-
sa abundancia de ben s de raiz , mostrou a experien-
cia a necessidade de pô r limites a esta exorbita nte 
riqueza e ao consequente poder dos ecclesia ri co , 
que lhes dava uma preponderancia noc iva na or-
de m publica; e Cünciliar a sustentação dos povos 
com a do clero e c ulto religioso ( lei de 4 de julho 
de 1768, princ. , e l ei de 9 de setembro de 1769, 

(14) 'l'ranscripto por Ferreira Al.-es, Jui:o da p,·ovcdo,·ia, , 4a ediçi'io> 
pag. 435. 
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§ ro). Além disso, sendo aquelles innumeraveis bens 
i entos dos tributos e encargos civis, e subtrahidos ao 
gyr'O da circulação, como inalienav·eis, estavam 
como mortos para os usos da sociedade civil e para 
as rendas do theso uro publico: pelo que se chama-
ram aquellas corporações de mão-morta" (Direito 
Civil, li v. 1 ", ti t. XXXVI, § 304, ns . 5 ·e 6) . As leis 
de amortisacão, em summa, consistiam na prohibi-
ção-imposta ás .egrejas e ordens religiosas - de 
adquirirem bens de raiz por transmissão inter-vivos 
sem a regia licença , ou de possuírem os adquiridos 
por disposição testamentara , além de um anno - a 
principio, além de sei mezes- no ultimo periodo. 
S.eu fundamento era a necessidade de restringir a 
grande acquisição de riquezas pelas corporações e 
fundações religiosas, e evitar que essas riquezas fos-
sem subtrahidas á natural circulacã·o economica. 

Sendo assim permitti r que ;s associações reli-
giosas adquiram bens com a mais plena liberdade, 
e crear peias sómente á alienação de taes bens , seria 
e tabelecer um regimen contrario ao da amortisação, 
e muito mais nocivo á circulação das riquezas do 
que poderia er na póor da hypotheses o regimen 
já conhecido e praticado da mão-morta . 

Comprehende-se qualquer dos dois systemas, 
o da mrio-morln e o da inteira liberdade. O que 
ab olutamente não e comprehende, nem é possivel 
adn:ittir, é que as corporações e fundações tenham a 
faculdade de adquirir livremente, mas não possam 
dispôr do mesmo modo dos bens que lhe pertencem. 
Que utilidade publica ha em que as associações reli-
giosas sejam coarctadas no dispôr das riquezas que 
houverem accumulado em uas mãos? 

Póde-se affi rmar, e · com razão-s'egundo cre-
mos, que hoje não mais se faz mistér crear embara-
ços á concentração das riqu·ezas nas corporações e 
fundações, e que, sem o perigo que as leis de amor-
.tisação procuráram conjurar, é licito inaugurar um 
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regirr. en de pl ena 1 ib erd ade. M as, ir além, e assen-
tar o conceito ·de qu e o Es tado ·deve fac il itar a ac-
cumul ação de bens nas mã·os das asso iações reli g io-
sas e ern bar::tça r a ali enação de toda a riqueza as im 
livremente adq uiri da, parece- nos - um co ntrasenso; 
pois, de tal arte não se provê ao interesse da cieda-
de civil , á qu al sempre convem a livre ci rcul ação eco-
nomi ca, nem ao das assoc iações reli g iosas, que ne-
nhum a vantagem pódem ter em ficar tolhid as de; 
d ispôr do que é seu. · 

Mas, dir-se-á e es te é talvez o principal fun da-
mento do autor dos Com m entarios, não se t ra ta de 
indaga r qual o regi men que devia ter i do adaptado 
mas , uni camente, qua l o qu e se adaptou, e o regimen 
consag rado pe la Constitui ção Federa l é esse que 
perm itte a liv re acq uisição, e suj eita ás leis de mão-
morta a ali enação dos bens adq ui ridos. 

E m p ri mei ro loga r, não é licito uppôr no po-
der constituinte uma intenção tão ab urda, qual a 
que se rve de apoio á in terp retação expo ta. Que mo-
t ivos teria o legislador para consentir na l ivre acq ui-
sição e ·oppôr obstaculos , ou res tricçõe , á al ienação, 
dos bens das assoc iações religiosa ? Favorecer a ac-
cum ul ação das riq uezas entregues a essas co rpora-
ções, com preju ízo do desenvolvimen to da riqueza 
socia l pela circ ul ação economica? Crear desse modo 
um p rivi legi o em benefi cio da a ociações religio-
sas , que li vremen te adq uiriam, e só diff icilmentc 
ali enaram seus bens? O regim en é tão ex tranho tão 
anti-economi co e ant i-soc ial, que nun ca foi ideado, 
e mui to menos praticado, em paiz algum. L eis de 
i est ri cção .á acq uis ição da p ro priedade ao exerc ici :) 
rlesse dj rei to e á sua transmissão, pelas corporações 

.. ·-<·;.·e·· "f, (f_rl-d a ~õ:es, são coisas de que la rgamente nos dá 

.
/ ". · · n-oti cia-.á 'h i,s t!Yri a do dire ito. Mas, normas ju r íd icas 

que faci litem a'~ acqui sição, e vedem a ali enação das 

·'· 
rjg _l} ~_Z?S . accu..,mul a_d as pelas ~ssoc i ações reli giosa , 

·; con_sp t.u en~ .. a,n·omalJ a nun ca vts ta. 
..... .....,.. .. ~ ... 



Em segundo logat, os nossos juristas que mais 
attentamente acompanháram os trabalhos do cJn-
gresso constituinte, attestam positivamente que a 
assembléa constituinte quiz estabelecer, e estabele-
ceu, o regimen da plena liberdade neste assumpto. 

O inolvidavel Dr. José Hygino, cujo segurl) 
criterio e vasta illustração tã-o fecundamente coope-
ráram na formação do nosso codigo politico federal, 
não hesitou em asseverar, com a responsabilidade 
de ministro, e em documento official, o celebre avi-
so de I I de dezembro de I89I, que: "Do confronto 
destas disposições (os §§ 3 e 24 do art. 72 da Con-
stituição Federal) resulta que as leis de amortisa· 
ção foram revogadas em sua totalidade. Permittido 
livremente o ingresso em profissão religiosa; facul· 
tado ás associações de qualquer natureza constitui-
rem-se sem dependencia do poder publico, observa-
das tão sómente as regras de direito civil; extincto 
o direito do padroado e seus consectario:;; cessou .t 
tutela que o Estado exercia sobre taes pessoas jurí-
dica. Nem mesmo quanto ás ordens regulares é 
cabível a intervenção do governo, pois que a succes-
são imminente, que ao Estado competia sobre o pa-
trimonio daquellas orden , teria ficado adiada defi-
nitivamente, pela permis ão do noviciado, garan-
tido pelo art. 72 § 2+, além de haver-lhes assegura-
do a Constituição a plena liberdade sobre seus bens. 
E ta intelligencia é ainda confirmada pelo elemen-
to historico, pois que da discussã-o havida no Con-
gresso N acionai se deprehende qual o intuito do le-
gislador, quando, consignando o ~ 3• do art. 72 do 
projecto de Constituição as expressões - "observa-
dos os limites postos pelas leis de mão-morta", em 
segunda discussão foi ap.provada a eme - tl- , ·"'~);:~ ... 
tiva que prevaleceu- "observadas · }li~ i 8~s 8.ª1/frlt~r; 
direito commum", sendo dest'art at;olidas as e1s •P 
de excepção e ficand-o as ditas co o ções equipa- · 
radas ás demais associações, sujeita ' rrte i ·A , "'Sl! t1 ~ \J-
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normas do direito civil applicaveis ás sociedades e 
ás pessoas jurídicas em geral" ( 15). oherente com 
essa doutrina, declarou mais tarde, em requerimen-
tos apresentados por corporações e fundações que 
solicitavam licença para adquirir e conservar im-
moveis, nada have r que deferir ( 16). 

O Sr. Ruy Barbosa, que, como ministro do go-
verno provisorio, teve necessidade de prestar toda 
a attencão ás discussões do congresso constituinte, 
e que tanto tem aprofundado entre nós o estudos 
de direito publico, especialmente os do regimen con-
stitucional federativo, affirma por sua vez: "No 
projecto de constituição republicana, formulado 
pelo governo prov iso rio mediante os decreto 
n. 56o, de 22 de junho, e n. 9r 4, A de 28 de outu-
bro de 1890, se conti nuou a subordinar o patrimo-
nio das corporações religiosas á tutela do poder pu-
blico. Todos os individuas e confis õe religiosas, 
dispunha o art. 72 § J 0

, podem exercer o seu culto 
publica e livremente, associando-se para e se fim e 
adquirindo bens, obse rvados os limites pos tos pela 
leis de mão-morta. A co nstituinte, p.arém, •e/imin'O u 
d e um tra ço o principio em v igor 1vo direit·o patrÍ"O 
d esde 1329 até r89o, substituindo a clausula -
"observados os limites postos pelas leis de mão-
m orta", em vez da qual adaptou e ta outra, essen-
cialmente ·opposta: "observadas as disposiçõe do di -
reito commum" (7). E logo adiante: "Disposições 
de dit·eito com.mum e leis de m.ão-m.orta são concei-
tos realmente antagonicos um ao outw. A m.ão-
m.orta é um regimen de preceitos c a racteri s ticamen-
te excepcionaes, destinados a restringir a certas cor-
porações os direitos de liberdade e propriedade. Re-
jeitando, p ois, a ph ra se, que as conformava ás leis 

(15) Vide o Dvrcito, vo . 58, pag. 642 a 647. 
(16) Di•·cito, vol. citado, pag. 650. 
(17) Juizo da P•·ovcd?1"Ía, citado, pag . 437. 
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de mão-morta, e trocando-as na que as põe sob o 
direi to commum, a constituin te abo liu 1'ddicalmente 
a mão-m01·ta das 1antiçAas leis, e es tabeleoeu em todos · 
os sentidos, inclusive no que toca á acqu-isição, á ad-
ministração, á alienação da propriedade imrrrovel, 
a libe rdade das associações religiosas" ( r8). 

Assim, o que prevalece, e está consagrado no 
direito constituci onal vigente, é o regimen da ampla 
libérdad e para as corporações e fundações. Foi uma 

·das r a ras innovações felizes, que fez a consti tuinte 
de r89r. R eppelliu-se a velha doutrina das limita-
ções á liberdad e de associacão para fi ns religiosos. 
Que motivos razoaveis poderiam levar o legislador 
a manter as restricções da mão-mortal Quem com 
f und amento sustentaria hoje a convenicncia de li-
mitar a propriedade dos hospitaes , que, por estarem 
su jeitos a uma corporação religiosa, não deixam de 
prestar incstimaveis serviços humanitarios, e muitas 
vezes desempenham as suas f un cções com mais ze lo, 
amor e carinho- exactamente em consequencia da 
ed ucação c virtudes religi osas dos seu servidores? 
Que homem, d espido de preconceitos , se anima ri a 
ainda a propugn a r a infundada e decrepita opinião 
de que as asw ciaçõ es religi osas devem ser postas 
fóra do direito commum? E' o caso de. dizermos 
com o já citado De jardins: " O li bcllo contra as as-
ociações religiosas, em geral, comprehende quatro 

artigos. Cen .u ram-se primeiro os membros das con-
gregações , porque se li gam por vo tos temporari·os , 
ou perpetuas. Que argumento producente pódc ti-
rar-se dahi, quando é licito a cada individuo fazer 
votos a Deus? Trata- e de um phenomeno todo in-
timo en tre a consc ienc ia do crente e Deus, e não 
en tre o crente e a sociedade; por cm1seguen te, em 
taes votos não p6de intervir a ~ociedade. Em segun-
d-o logar, as associações religiosas praticam o ce li-

(18) Ibidem. 
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ba to. Mas, não se pôde obrigar ninguem a casar-se; o 
. casamento forçado é um assumpto de comedia. Ter-

ceiro ponto da accusa )io : esses celibatarios vivem 
em communidade. Que fazer, c a vida em co mmum 
nada tem de illicita, sendo - pelo contrario - fun-
dada no mais vivo e legitimo in tin cto da natureza _ 
humana? Finalmente, accusam com particular ener-
gia aos religiosos, porque e te abdicam sua vontade 
nas mãos de um superior. Onde basea r o direito do 
Estado de prohibir a um hom em de confiar a ou-
trem a .di recção de sua conducta? Cada um send o 
senhor de sua pes oa, póde confiar ua direcção ao 
eu visinho" ( r9). 

Eis a verdadeira noção da liberdade de a ocia-
ção. Fóra des e circulo de idéas só temos preconcei-
tos prop rios de outras edades, e que pouco a pouco 
vão sendo esmagadas pelo bom sen o e pelo ridi-
culo. 

O que vedam o art. r T n. 2 e o art. 72 ~i, da 
Const. Federal, é que a U nião ou o E tado sub-
venáon,em um culto qualquer. 

Já vimos o que quer dizer subvençrio, empre-
gado o termo na accepção que lhe é propria ne ta 
parte do direito publico : é o auxilio pecuniario mi -
nistrado pelo Estado a uma egreja, com o caracter 
de continuidade e perpetuidade. 

A prohibição constitucional, poi , se traduz 
pela impossibilidade jurídica de votarmos nas nos-
sas leis orcamentarias uma verba destinada á des-
pezas do ~u lto , ou de conferirmos a uma religi ão 
especiaes favores e vantagens, que se negam ás ou-
tras : or at l east th e co nferring upon one churclt of 

(19) Obrn citada, pag. 171. 
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speet'al favors and advantages1 which at~e d:ent'ed ~o 
oth ers". (zo) . 

Nos Estados-Unidos, as constituições de alguns 
Estados prohibem expressamente que se appliquem 
os dinheiros publicas á manutenção de instituições 
de caridade, administradas por confissões religiosas. 
Mas, como muitas vezes certas obras de beneficer:-
cia são realisadas por essas instituições, de modo 
muito mais util e efficaz do que pelos institutos lei-
gos, o bom senso americano tem impellido os legis-
lad ores a subsidia rem largamente taes instituições 
de caracter religioso , e tão largamente têm os legis-
lad ores dos Estados votado subsídios dessa naturez~, 
que B ryce chega a dizer que as subvenções a estabe-
lecimentos cat'holicos se transformaram em arma 
h abit ualmente manejada pel os políticos, para o fim 
de ob terem o suffragios dos adeptos do catholicis-
mo. (21) 

Nada mais commum nos Estados-Unidos, es-
pecialmente nos primeiros cincoenta annos que 5~ 
seguiram á votação da Const. Federal, e quando 
m ais vivazes, mais puras, mais frescas, se conserva-
vam as idéas que inspiraram o legislador constituin-
te, nada mais commum do que as escolas estabeleci-
da por varias confissões, com um caracter accentua-
damente religioso, e mantidas por meio de impostos 
cobrados pelas autoridades das cidades e parochias. 
E ' ainda hoje o sys tema da Georgia (zz). 

Actualmente estão em voga as escolas não su-
jeitas a uma doutrina religiosa, commo n schools u.n-
sectm·ian. Todavia nestas mesmas escolas não se 
omi ttem as leituras quotidianas da Bip lia, e a reci-
tação de oraçõe3 e hymnos. (23) 

21) Obra citada, cap . CVI. ~
20) Cooley, The Genend P'l'inciples of Gonstitutional La1o, cap. XIII. 

22) Carlicr, obra citada, tomo 3o, pag. 558. 
(23) Ibidem. 
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As escolas completamente leigaq, das quae~ f .. 1i 
banido todo o ensino religioso, com razão observa 
Carlier, constitu em um a offen a ao principi o da li-
berdade religiosa. Uma grande parte da população 
que co ntribu e com impos tos pa ra a manutenção de 
taes escolas, vê-se na realid ade constrangid a a sus-
tentar com o seu dinheiro um regimen rep ugnante 
á sua conscienci a. O uni co meio de obter o respeito 
a todas as crenças reli g iosas é dividir o prod ucto dos 
impostos entre os e tabeleci rn entos de in strucção e 
de caridade, dirigidos por confi sõe, guarda ndo 
uma proporção exacta , quan to po sivel, entre as 
quantias appli cada e o numero de alumn os, ou de 
soccorridos, de cada sei ta ou religião. 

O que é indiscutível é que, a de peito da ab ten-
ção da nião em materia religiosa, garantida pela 
Const. Fed eral , e das prohibiçõe co ntid as nas con-
stituições de alg un s E tados os legisladores locae 
americanos subvencionam sobejam ente os c tabeleci-
mentos de instrucção e de caridade, dirigido pelo 
catholicos e pelos adep tos da varias eitas protc -
tantes, muito embora decla rem, não rara veze que 
o subsidi o é dado em attenção ao serviço prc tado 
pelas confissões - como age ntes de propaga nd a c 
conservação da moral , e corno auxi li a re da admi-
nistração polic ial. (24) 

A Const da Ca li fo rn1 a, de r879, um a da mai 
imbuíd as de idéas anti-reli giosas , di spõe no art. 4", 
secção XXX, que nem á legislatura do E ta do, nem 
ás autoridades de qualquer circum scripção territo-
rial do Estado, é permittid o applica r qualquer par-
cella dos dinheiros publi cas ao soccorro, ou usten-
tação, de escolas, collegios, uni ve rsidades, ho pitaes, 
ou in stituições de qualquer es pecie, suj eitas á direc-
ção de um a egreja ou se ita. Nos demais Estado , em 
geral, não dominam preconceitos mold ados por idéas 

(24) Bryce, temo, 40, pag. 459 e 466 . Cooley, Limitatious, cap . XIII. 
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tão estreitas, tão vesgas, tão reveladoras de p recon-
cei tos i m prop rios da actualidade, e só explicaveis 
em outras éras. 

Se, tend o em attenção o modo como ha sido en-
tendida a liberdade religi osa na Ame rica do N arte, 
estudarmos o § 7o do art. 72 da nossa Const. Federal, 
a conclusão a que Invern os de chegar forçosamente 
é que a regra a·hi contida não veda que os Estados 
subsidiem os hospitaes e casas de instrucção, dirigi-
dos pelos reli giosos. 

O auxi li o rni n i strado a es tabelecimentos de edu-
cação e de caridade não é subvenção a um cu"ito, 
Nem o poderes do Estado, ou do município, quan-
do appli cam a esse fim o p roducto dos imp os tos , 
procedem impellidos por motivos religiosos, mas 
por considerações de utilidade social, e attendendo 
aos incontestaveis beneficios de ordem publica, obti-
dos por esse meio. 

D emais, a lei n. r73. de rode setembro de r893, 
que reconhece a personalidade juridica nas associa-
ções fundadas para fins religiosos, ass im como nas 
destinadas :1 reali a r intuitos moraes, scientificos, 
arti tico políticos, ou de simp les recreio, consagra 
a legi timi dade e a eg uald ade de direitos de todas 
e as as oci ações, cuj os beneficios sociaes o legisla-
dor implicitamente co nfi rmou; e, pois, não é lici to 
dizer que seja vedado o sub idio official aos insti-
tutos di rígidos por congregações reli giosas, quando 
a ninguem ainda occorreu affirmar a imp ossibili-
dade lega l de pres tar o Es tado ou o município, au-
xilio economico ás as ociações scientificas, artísticas, 
ou a quaesquer outras permittidas pela lei. 

Se todas as confissões, oü religiões, fun:11as nos 
principi o f undam entaes do ch risti anismo, têm di-
reito a um a protecção egual, nun ca se poà::rá cen-
surar o legislador que, respeitando o principio da 
ersualdade, p íüp ulsar entre nós o desenvolvimento 
do catholicismo; porquanto devemos dizer delle o 
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qu e do christi anismo, em ge rai , rép etem treq uentis-
simamente todos os bons publicis tas norte-america-
nos : se não é hoje a nossa rel igão offic ial , ou legal , 
é inqu estionavelm ente a ·religicio nacional do Brasi l. 



DIREITO ·ciVIL 

PRELAÇÃO DAS HYPO'L'HEC.á.S .AJ.'iTERIORES .As DlVIDA.S 
FISCAES 

Para a cobrança de seus impostos, tem a fazenda 
publica (federal, estad ua l, ou municipal) sobre os 
1mmovei dos contribuintes hypotheca, onus real, ou 
privileg io de qualquer e pecie, que lh e dê preferen-
cia contra os credo res hypothecarios, na hypot!Jese de 
suem as hypot lte cas anteriores á dt',vida f is cal ? Eis 
a questão. Pelo modo como _está formulada a per-
gu nta , fica bem cla ro que, no caso de se rem as hy-
potheca posterio1·es á divida /isca/, ou co nstituídas 
d epois d e exigivds os imp ostos, não negam os, nem 
discutimos seque r, a preferencia da fazenda publi -
ca : em taes condições os credores hypothecarios só 
recebem a imp ortanci a dos bens vendidos em praça 
depois de deduzida a quanti?. necessaria para o pa-
gamento dos imp os tos. 

Segundo um a op ini ão muito corrente, a fazenda 
,9 ublica tem um privileg io , que prefe re ás hy pothe-
cas anteriores á divida fiscal. 

D sde já d iremos que os nossos m elhores civi-
li stas absolutamente não autorizam essa faha e es-

D. P. - 4 
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druxula op i!1I ao, op1111 ao qu e não é acceita por ne-
nhum dos juri sconsultos extrangei ro que c nh ece·· 
mos que n7.o foi adap tada por nen hum cod igo de , ' 
paiz civili zado, que não tem l eu favo r um so ar-
gum ento razoavel. 

LAFAYETTE, por exemp lo, no Direit o das Co n-
sns, vol. 2", § 269, n. 5, pags. 331 e 332, doutrina:" 
nosso an tigo direito imprimia em ce rtas hypo thc:ca 
o ca racter de privilegiadas e lh es dava preeminen-
cia sobre as hypoth e a imples, legae ou onvcn cio-
naes. A lei actualm ente vigente derogou um tal sys-
tema. ~I oje n hypo t!J eca, legal ou co nve ncional é 
pura, e i/lide, e perim e sempre o p riv d eg io, qualque r 
que seja a su a p rerogaft:va.. ESTE PRlNClPIO E' 
ABSOL TO; só se lh e co nh ece uma excepçrio, a. 
que respe ita ás d espesas e custas judiciaes, fe itas co m 
n excussão do im111 ôvel. As ditas despesas, por de-
creto expresso da lei, sr7o prec ipuam ente tiradas do 
producto da a rrem ataçclo da cor1sa lr ypotlrecada". O 
que ensina o nosso grande civi li sta, é quasi o que 
es tá escripto, com um a clareza notavel, no art. 220 
do vigente decreto n. 370, de 2 de maio de 1 8o : 
' . .. a hypotheca tem sob re o immovel hypothe ado 
p1·ef erencia a qua. esq u er creditas, co ru excep r;!ío só-
mente : a) do c redi to proveniente da de pezas e 
custas ju diciaes, fe itas para excus ão do me mo im-
movei ; b ) das d ebentures ou obri gaçõc ao portad or 
emi tti das anteriormente pelas sociedade anonyma , 
ou commanditarias por acçõe ". 

T EIXEIRA. DE FREITAS, que escreveu o texto da 
Canso/Mação das L eis Civ is antes da lei de 24 de 
se tembro de r864, acc rescentou depois ao art. r.270, 
§ ro , a seguinte nota (n. 15) : " O art. 6", § 4", da no-
víss im a lei hypotheca ria diz: "Ficam sa lvos, inde-
pendentemente de transcripção, e in cripção, e con-
sid erados como onu s reaes, a decima e outros im-
p os tos respec tivos aos immoveis " . E m a nota se-
guinte ( n. r6 ) di z o inolvid avel ju risconsulto: " O 
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art. 6• da novJSStma lei hypotheca ria lambem con -
tem pla en tre os onus 1·erus (s uas palavras) -o legado 
de prestações ou alimentos, expressamente consigna-
do no imm ovel , o que não é mais do que um onus hy-
p oth ecario". Se o onu s rea l do c itado art. 6• é um onus 
hypotheca ri o, tem os um hyp otheca legal simples, e, 
en tão, é a ind a TEIXEIRA DE FREIT \S quem o affirma 
( nota n. 18, pag. 738 da ed . de r896), "segue-se, pois 
(tendo ce sado a differença entre hy potheca legal 
privilegiada e hypo th eca legal simples), que as hy-
pothecas legaes preferem entre si p ela sua priori-
dade, como es tá esc ri pto no nosso art. r 273, e que 
tambem pela prioridade preferem ás convenci.onaes. 
Está consequentemenle 1·evoga d o o n osso texto, na 
parte em qu e diz q u e a lz ypotlz eca legal prefe1·e á 
conve nciona l, ainda qu e esta seja ante rior. P o r outra, 
a novíssima lei hypo th ecaria fica de accôrdo com 
o nosso a rtigo IZ?+, quando diz que as hypo thecas 
legaes preferem ás hypothecas convencionaes poste-
riore ; de onde resulta que não preferem ás h ypoth e-
cas convencionaes ant erio1·es". Logo, o onus · rea l da 
fazenda publica do art. 6'" da le i de r864, e que pas -
o u para para o art. 6" § 4• da lei vigente, de 19 de ja-

neiro de r89 é 111/la hypo th eca l ega l simples, e, 
como t da a hy potheca. legaes simp les não tem 
prelação contra a hy pothecas c nvencionaes ante-
riore . T. FREITA está de pl eni s imo accôrdo com 
L \ F,\ YETTE. E de accôrdo com ambos es tá CARLOS DE 
CARV \LHO, que no ar t. 1943 da Nova Co nsolida çrlo 
diz q ue " ão títulos de preferencia contra a faze nda 
federa l prov ando-se serem anteriores á divida fiscal, 
as hy pothecas legaes , ou convencio naes especialisa-
das e in sc riptas na fórma de lei' . 

Diante de t"ão claros· prece itos de · doutrina e 
leis tão exp ressas, é oca o de perg untar: d 'onde pro-
ve i u a ex tranha balela ? 

Ha alg un s juri stas patrios, que inwnsiderada-
m ente , e sem o m enor ap oio em texto de lei, ou theo-
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ria jurídica, entendem que a fazenda publica tem 
um privileg io absol uto, ou preferenc.ia contra o pro-
prios credores hypothecarios co m li ypot /i eca nnte-
ribnne nte inscn.ptns. 

Entre os que susten tam e se erro clamoro o, es tá 
o DR. DlDI:\10 D.-\ VEIGA1 que na pagina 2+9· n. 196, 
do seu Dirú'to I-Iypothecario 1 confessa fra ncamente 
que a sua opinião contraria os princip1los de d ireito1 

e tem como unico fundamento as palavras do ~ f 
do a rt. 6" da lei de 19 de janeiro de 1890 : ({f icnlll 
saf'1.,os1 in dependen temente de transcripção e in se ri-
p eão, e considerados com o on us re aes a decima c 
out ros impostos respe ti vos a imm oveis' . No seu 
entender o "ficam saf.ro/1 quer d izer q ue a decima 
e os impostos sobre immoni ~ al ém de não depen-
derem de transc ri pção, nem inscrip ção, têm prefe-
rencia contra as hypotheca ante riore ! A essa ab-
su rda in terpretação ~·c spond em victoriosamente a 
lição de LAF.-\YETTE e a de T. DE FREI'L\S. Duas re-
gras geraes vigoram no direito patrio em mater ia 
de hypothecas. En1 primeiro lagar só podem op-
por-se a terceiros as hy po thecas e onus reaes in~ 
criptos ou tran scr iptos, e desde a data da in sc ri-
pção ou transcripç ão, segundo p receitúam o a rt . 8 
c 9 do dec reto n. 169, A , d e 19 ele janeiro ele 1890. 
Em segun do loga r, as hy pothecas, Jegaes, ou con-
vellcionae~ , e os on m rene· se reg ul am , no que con-
cerne á preferenci a, exc lusi'L·a nt en le pe la prioridade 
(art. 6", ~ 2 ··, do citado d e reto, e art. r 12 do dec reto 
n . 370, de 2 de maio de 1890). Para favorece r a 
fazenda publica (fe deral, estadoal, ou munic ip al ) 
o legis lador abriu uma ex epção á primeira reg ra 
no já repro duzido art. 6", §f, da lei de 19 de j aneiro 
d e 1890 : "ficam salvos i n d cp c ~1 den'tem en te ele tran s-
cripção ",etc. A segunda 1·egrc1 nifo soffre excepçiio 
rdguma . E' abso luta, como aff i rma LA FAYETTE no 
legar já citado . Do facto de ter o leg islador dispen-
~aco da tr2.n scripç~o o on us re al da fa z ~n da publi ca 
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se rá permitti do conclui r que o m esmo legislado r 
abri u uma excepção á regra abso luta ácerca da p rio-
n:dadel E' um absurdo sesqu ipedal , repelli ~o ene r-
g icamente pelo que ha de mais elementar e m a is co r-
ren te em mater ia de privilegio. O pr ivilegio deve 
se r exp li citamente consag rado pe la lei, e n unca pó de 
ser ded uzido de um texto de lei po r in terpretação ex-
tensiva: (( /e disposizio ni in maten1a d i privileg io non 
sono suscetti·ve d'inte rpretazione estensiva. (BIAN-
CHf, D ei Pr.v ileyi, n. 425Jag. 6rs da ed. de 1894 ). 
Disp ensm· o 1·ey istro não é inverte1· ou alterar a p rio-
r idad e. A in terpretação do DR. DIDI:\10, sem o m e-
no r amparo na lei, é fac ilmen te refutavel pelo q ue 
ensin am com tanta segu ran~a c clareza L .-\FAY ETTE e 
T. DE FREIT \S. Ainda vo l tare nos a esta esd ru x ula 
opinião, quando examinarmos os dec retos de r6 de 
abr il de 1842, 3r de m a rço de r874, r8 de outubro 
de 1878 e 19 de janeiro de r898, citados pelo DR. 
DlDL'viO. 

m outro juri sta patri o que tambem pare·:::e 
conferir á fazenda publica o privilegio em ques tão, 
é ALl\1 ETD \ ÜLIVE!Rr\ nas Execuções, nota 362, pa-
gi na 159. E verda de que esse escriptor não discute 
a que tão de aber se a prefe rencia da faze nda pu-
bl ica só se ver i fica na hyoothese de er a div ida 
f iscal anterior 5. divida h-:/pothecaria . Ma, aàm itta-
mos, para argumentar, que a sua regra seja ge ral. 
Em C] e se funda elb? bsolutamente em nada . O 
escripto r não cita um só ar ti g o de lei, um esc ripto, 
nacion al ou ex trangeiro, que sirva de fundamen to 
ao seu imperdoave l deslise . Repe tiu inco nsciente-
mente a balela . 

LEIT E VELliO o a uto r da excellen te monogra-
phi a, as Execuçoes de Sen tenças, rep roô~1z po r seu 
tu rn o a falsa opinir!o, escrevendo : " as dividas p ro-
veni entes de imp os tos têm precedencia abso luta 
sem depende nc ia de tra nscripção ou in sc ripção" . E 
pa ra justifica r o que ficou d ito (art. 459), cita a 
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lei de 24 de setembro de r864, o decreto n. 5.58 r, 
de 3 r de março de 1874, art. 27, e o decreto n. 7.05 1, 
de r8 d~ outubro de r878, ar t. 32. Ora, já vimos de 
que modo L -\ F,\Y ETTE e T. DE FREl'L\S respondem na 
parte em que se tira argu111 ento da lei de 2+ de se-
tembro de r86+, cu ja dispos ição relati va á matcria 
foi copiada na lei actual mente vigente. Restam-
nos os dois decretos c i ta dos. O de março de r87+ no 
art. 27 apenas declara que, 'sendo os bens immo-
veis, o imposto constitue onus real'. Nada mai s. 
O de outubro de 1878 no art. 32 apena di põe: 
"O imp osto predi al constitue onus rea l, passando 
com o immovel para o dom ini o do comprador ou 
successor" . Na da mais . O de janeiro de I 898 repete 
a disposição do de março de r874. Nada mais. Te-
mos, portanto, no decretos invocados por LEITE 
VELHO, em defesa do seu infundado erro, a mera 
repeti ção da regra , nunca posta em duvida de que 
os impostos sobre immoveis são onus reaes. Sim, 
são onus reaes e inde pendentes de tr ansc ripção c 
inscripção. ias , não é disso que se trata. Que r- e 
saber se ha lei, ou decreto, que prescreva a prefc-
rencia da fazenda publ ica contra as lz y p otf, ecas an-
teriores á d ivida fisca l, c a este respeito LEITE VE-
LHO, como todos os outros, não indicou uma só lei, 
decreto, ou regulamento, ou opinião funrlamentad a, 
que deva preválecer con tra a doutrina de L.\F. \YI~TTE 
e T. DE FREITAS, doutrina ba cada na interpretação 
de um cl a ro e fac il texto de lei . 

Vejamos se en tre as leis e alva rás concernentes 
á ma teria h a qualquer co isa que justifiq ue a dispa-
ratada balela. 

SOUZA B r\NDEIRA, em se u N 01' 0 11/f anual do 
Procura d OT d os Feitos da Fazenda, á pag. 405 u squ e 
413, facilita-nos a tarefa, transcrevend o um parecer 
da comrnúsrio de faz enda da Camara dos D eputados 
na sessão de r8ss, e um projecto de l ei d e-3 d e agosto 
do mesmo anno. O parecer allud e a um a cons ulta do 
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Co nselho de Esta do de 3 de abril de r855, consulta 
em q ue qua tro conse lh eiros sustenta ram o privileg io 
da faze nd a p ublica, e quatro o nega ram . O res umo 
da consulta, feito pela commissão de fazenda, m os-
tra-nos que o a rg um ento capital , senão un ico , dos 
quat ro co n elheiros favo rave is ao privilegio, fo i a 
le i de 22 de dezemb ro de 176r, l ei que m a is de uma 
vez temos visto c itada como f un d am ento do priv i-
leg io. O ra, a l e i de 22 de dezembro de r76r ( a r-
tigo IJ, q e 15, q ue SãO OS artigos ci tados) não co n-
te m uma só palavra1 um a sÓ1 que de qualquer m odo 
consagre o priv ilegio da fazenda p ubh ca em face 
dos credores !typotheca rios. Pelo contrario, mui to 
pe lo contrario, a l ei de 22 de deze m bro de r76 r 
estatue o seguinte (.'§ 13, q e r 5): "Mando q ue da 
p ubl icação desta em diante se não possam mais g ua r-
dar a preferencias pela prio ridade das pen ho ras, 
ne m ainda a respe ito dos credores part icu lares : E 
que ainda entre esse c redores parti ~ u larcs p1·ej 1:ram 
os que li've rem hypoth ecas espec ia es anterio res . pro-
7 (/d(/s por escrip tu ras p ublicas/ e não de ou t ra so rte ; 
ner.1 por outra maneira alguma q ue seja : E que a 
respeito da ::\linha Real Fazenda se p roceda na 
fó rma abaixo dec larada. q Logo q ue qualque r c re-
dor pretender entrar em conc u rso com o meu Rea l 
Erario c l e~itimará antes de tudo ve rba l , summ a-
ria :-:.lente c de plano; produzindo ante o J ui z Exe-
cutor todo o titulo e razõ s com que inten ta r pre-
ferir: Para o mesmo fazer autoar estes req ue rimen-
tos pelo Escrivão a q ue tocar, o qual co ntinu ará del-
les v i ta immediatamen te ao Proc urado r Fiscal a 
que pertencer: E para que o tal Procu rado r em a sua 
resposta leve os papeis em que lançar ao mes mo Con-
sel ho, para nclle se de id i rem pela plu r'ali dade dos 
voto : de sorte que, ac h ando-se os taes preferentes 
em alg um dos do us ca o em que devem p refe rir; os 
C[ Uacs ão : P rim eiro1 o de te rem hypo tlucas esp e-
ciaes, pro7.Jadas j;o r escripturas publicas, e anterio-
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res aos conti·nctos d os Rendeiros da l'Yiin lw F nze nrla 
e ás posses d os l'Ylagistrados, on aos pro7 i m entos dos. 
Thesoureiros e O jficiaes obn.gados á numa Fa -
zenda . Segun do, o de te rem sentenças tambem ante-
riormente alcanca das con tra os sobredito com pleno 
conhecimento d~ causa, e não de preceito; ou fun-
dadas na conf isão das p artes : Em qualquer destes 
dous casos se m andem suspender as execuções, e se 
proceda ao levantam .... r;to dellas; e dos sequestras 
ou penhoras, que ho uverem feito. rs. A ch ando-se 
porém que as h ypo t!J ecas ainda provad as por escri-
pturas publicas são s' m ente ge raes ou p ost eriores/ 
ou qu e as sentenças, ve nd as, doações, dotes, legad os 
ou alhei ações, em q ue os taes preferentes intenta rem 
fund a r-se são posteriores aos Co ntraclos Reaes ou 
aos provim eDtoS dos Theso ureiro ou Off iciaes que 
têm a seu cargo a arre adação da • 1i nh a Fazen d a, 
ou ás posses dos lagist rados que têm o mesm o car-
go; logo sento os pertenses (p retensos) pref erent es 
ex cluídos i n lim ine, como inhabe is e como il leg i-
timos contra dictores pa ra se rem ·admitti dos a co n-
curso com o m eu Rea l E ra ri o : e se darão logo des-
pachos p ara se ajun ta rem aos autos das Exe uções 
afim de ne ll as se p roseguir a té integ ral paga m ento 
da m esm a Real Fazenda" . A hi es tá tu do o que co n-
tém a lei de 22 de dezem bro de r76 r, no q ue con-
cerne ao p r ivilegio da faze nda publ ica em f ace do 
credo res hy potheca ri os; e o que sobre essa m ate ria 
dispõe a lei transc ripta, é qu e as !J y p oth ecas ant e-
riores aos con tratos d os re ndeiros da 1·ert! fnze nda 
P1'e fe rem ás div idas provenientes dos mesmos con-
tratos, isto é, ás divid as dos rend eiros p a ra com a 
real fazenda. A lei só manda excluir os c redo res hy-
pothecarios, com o i nlzab eis e i /l eg ítimos co ntradi-
ctores, quando as by pothecas são POSTERTORE ás di-
vi das provenientes dos contratos dos rend eiros . A 
l ei, portanto, não contém preceitos espec iaes para a 
a g~rantia dos impostos directamente pagos pelos 
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contrib uintes; s6 trata dos contractos dos ren deiros 
da real fazenda, d ecretando a pref erencia dos ct·e-
dores hy pot!t ecarios com lt y pot!t ecas anteriores aos 
m esmos co ntratos. Pm'ece inet·ive f que houvesse 
quatro conselheiros de Estado, que descobrissem na 
lei de 22 de dezembro de 1761 o privilegio em ques-
tão. Felizmente, houve outros quatro conselheiros de 
Estado, que affírmaram positivamente que os quatro 
primeiros es tavam redondamente equivocados. Foi 
o que salvou a reputação do conselho de Estado. 

Tão absurda era a opinião dos quatro conse-
lheiros de Es tado que viam na lei de 1761 o privi-
legio da fazenda publica, que a commissão de fa-
zenda da Cam ara dos D eputados julgou necessario 
elaborar um projecto de lei , o qual no art. r·, n. 8, 
conferia á faze nda publica o direito de, nos pro-
ce o de fa llencia, ser paga com prelação a quaes-
quer outros credores da mesma classe. Esse projecto 
nunca foi approvado. 

A lei de 22 de dezembro de 1761 não offe rece 
o men r arrimo á abs urda balela. 

Haverá outra lei, que autorize o absurdo que 
comb atemos? As Instrucções de 20 de ovembro d e 
r 863, as ignadas pelo marquez de A brantes, dizem 
que (art. 6"), l evan tando-se questão no juizo da fal-
lencia obre a ela sificacão da dívida actíva da fa-
zenda, será resolvida a q ues tão de accôrdo com a lei 
de 176r, com o alvará de 12 de maio de 1758, §§ ro 
e rr, com a lei de 20 de junho de I7+, §§ 3+, 37, 
39 e 41, e com o alvará de 2+ de julho de 1793, § r·, 
e mais dísposicões em vigo r. 

Poderá alguem suppor que algum dos alvarás 
c itad os dê á faze nd a publica o almejado privilegi o. 
Isso não e verifica . Eis aqui, fielmente transcri-
ptos, os §§ ro e r r do alvará de 12 de maio de 1758 
"Para m ais fac ilitar os meios necessa ri os de bene-
fic iar os meus vassallos, com as vantagens, que a 
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to do3 clles se hão de segu ir das sobreditas edifica-
ções, ou re ed ifi cações , estabeleço que as pes oas qu ô 
emprestarem dinheiro, ou concorrerem com mate-
riaes, ou m ãos de obreiros, para e edificar, dentrJ 
do recinto da cidade de Lisboa, que foi expres o 
no meu sobi edito decr:o: to de t~·es de dezembro do 
anno proximo "passado, figurem não só com Real 
H y potheca em concurrente quantia nos edifícios 
ou bemfeitorias , que nell'es se fiz essem em todo, ou 
em parte, mas tambem com preferencia a todos e 
quaesquer outros credores, ainda hy po th eca ri o , que 
fizerem penhoras pos teriores ás ed ificações ou re-
edificações, com o se os mutuantes ti vessem p enho ra 
f ilhadas anteriores, e fe itas em execução de sen ten-
Çfl.S h av idas em juizo contencioso com plenario co-
nhecimento de causa: O que se exec utará po to q ue 
os outros credores ejam privilegiados; ou ai nda que 
seja a Minha R ea l Fazenda, porque a todos os ou-
tros privileg ias Orden o, que se prefira sempre o 
dos sobreditos mutuantes. XI. Formando-se con-
curso sobre os bens de qualquer reeedificante, ou edi-
ficante, o juiz deste concurso, conhecendo breve e 
summariamente, da ve rd ade da divida procedida 
da edificação, ou reeedi f icação total, ou p arcia l 
faça logo p aga r ao c redor della pelo producto da 
lojas, casas, ou armazens reed ificd os, ex imin do-o 
assim da longa disputa dos m a is preferentes, e de 
esperar a final decisão de todo o concur o ord in a-
rio' ·- Só se prescreve no alvará de 12 de maio de 
1758 que as pessoas, que contribuírem com d inh eiro, 
rnateriaes ou mão d:o: obra, para as ed ificações e re-
edificações no recinto de Lisboa, tenham preferencia 
a todos e quaesquer outros c redo res, inclu ive os hy-
pothecarios , que fizerem penhoras po te ri o res ás 
edificações e reedificações Como é faci l vêr, o a lv a rá 
de 12 de maio de 1758 nenhuma disposição encerra 
contraria á these que sustentamos. Nem seq ue r tem 
relação com ella. 
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O alvará de 24 de junho de 1793 ( junho e não 
julho, como dizem erradamente as lnstrucções) no 
§ r" de te rmin a : " Quanto aos p ontos de preferenc ia, 
qu e pretendem ter os cred o res do devedor fa llido 
nos bens, em qu e tem hyp otheca especial e leg al , 
qu aes são as mo radas de casas e outras fazendas, 
p a ra a compra, construcção, ou reparação, d as quaes 
conco rre rão com dinh eiro ou materiaes : Sou ser-
vi do decl a ra r q ue es tas dividas não se en tendem 
comp rehend id FtS na ge ne ralid ade do ra tei o es tabe-
lec i do no § 22 do alva rá de I 3 de N ovembro de 
1756; m as q ue devem er pagas precipu amente , e 
com prefe rencia pelo producto dos bens da sua es-
pec ial hy poth eca, por se rem tão privileg iadas , que 
p elo mesm o § 22 prefe rem á minha real faz enda , 
quanto m ais aos o utros credores conco rrentes" . O 
a rl va rá re prod uz ido sómente confirma a hy potheca 
priv ilegiada do c redor q ue contribuiu com dinheiro , 
ou m a te ri aes, p a ra a construcção, ou reparação, do . 
predio, h')'po th eca a qua l prevalece até contra a real 
faze nda . Nada m ais. 

A lei de 20 de junho de I 774 (qu e f aci !mente 
pode le r- e á pag. 730 até 736 do Co dt'go Fitipp iwo, 
an notado po r C \ NDIDO MEN DES ) , no § 34 estatu e a 
prelação do credor que conco rreu com dinh eiro, ou 
m ate ri ae pa ra a cons trucção, ou rep a ração, do 
ed ifíc io, p a ra qu e a res peito das bemfei to rias seja 
nell as p rimeiro g radu ado que outro qu alquer c re-
do r, a quem o só lo, ou edi f ício, tenha sid o geral , 
ou es pec ialmente hypoth ecado. N o § 37 d ispõe _que 
tem hy poth eca legal privileg iada o credo r de di-
nh eiro empres tado p a ra compra de qualquer fa -
ze nd a, ou te rras, a res pe ito sómente dos bens com-
prados com o di nheiro emprestado, constando da 
esc riptu ra do empre timo que es te se fez com esse 
des t ino e ve rificand o-se a compra pos te rio r. No 
§ 39 p rece itu a que os c redores de fretes preferem 
aos hypotheca ri os, desde qu e se t ra ta dos bens ou 
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fazendas h yp othecadas, ou da sua imp rtancia em 
dinheiro. No ~ 4 I prescreve que todos os credores 
que por identidade de razão se acharem compre-
hendid os no espirito dos casos já citados, preferirão 
egualmente aos credores hypothecario . Eis o que 
~ontém a lei de 20 de junho de 1774, nos ~~ c ita-
dos. Nada mais. Como se vê, essa lei nada tem que 
vêr com a nossa que tão. 

Na falta absoluta de lei que sirva de apoio dO 

desejado privilegio da fazenda publi a, federal, e -
tadual, ou municipal, temos visto citar mais de uma 
vez o art. 21, § 2", do decreto de 16 de abri l de 
1842. Ora, a disposicão citada é a seguinte: 'A pe-
nhora executiva terá lagar, se, exigida a decima, 
não fôr paga de prompto. A exigencia será provada 
por verba lançada e assignada pelo re pectivo re-
cebedor no verso do conhecimento do talão, e e 
procederá immediatamente á penhora do predio ou 
seu rendimento, que serào co nsiderados sempre co mo 
hypotlzecados ao imposto , ou em quae quer ben mo-
veis e semove ntes do devedor pela importancia que 
bastar para a solução da decima vencida, da multa 
e das custas judiciaes, fundando-se a intenção da fa-
zenda nacional nas certidõe pa adas pela Re ebc-
dori a". O p redio se con i dera h pothecado á fa-
zenda publica. E a hyp otheca hoje denomina~a 
onus real, que, como nos ensinou T. DE FREITA . é 
expressão equivalente a onus h ).1potherario. Temo o 
predio hypothecado á fazenda publica; mas, como 
hoje não ha hypothecas privilegiada - ponto cor-
rente em direito, o credor hypothecario com hypo-
theca anterior á divida fiscnl prefere á fazenda pu-
blica. Não atinamos com o argumento que se pre-
tende deduzir do decreto de r6 de abril de r8+2. 

Impossibilitados de offerecer um texto de lei 
que lhes suffrague a estruxula opinião, o dcfen o-
res do phantastico privilegio insistem na expres ão 
- onus real, que se lê na lei de 2+ de setembro de 
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r864, d'onde passou para a lei, actualmente vigente, 
de 19 de janeiro de r89o. 

Que mirifica virtude terá a expressão )/lllS 

1·ertl? Onus rea L signifi ca privilegio? Significa hy-
potlzeca priv·iLeg iada? Significa hypotheca de qual-
quer natureza e denominação, que tenha a efficacia 
de preferir ás hypothecas anteriores? Nenhuma des-
>as accepções póde ser adjectivada á expressão -
onus 1·eal. Como é correntissimo em direito, e como 
expressamente declara a lei de 19 de j aneiro de r89o, 
onus real é um genero , que comprehende as seguin-
te e pecies , além da hypotlz eca: penho·r agrícola, 
serv idrlo , uso, habita ção , anticlzres e, usufructo, fôro 
e o l egado de presta ções ou alim entos - expressa-
m ente .consignado no immove l . Ora, o onus 1·eal da 
fazenda publica sobre os immoveis do contribuinte 
evidente e indubitavelmente não é penhor agrícola, 
não é servidão, não é uso, não é habitação, nem 
antichrese , nem usufructo, nem fôro, e muito me-
nos legado de pre tações ou alimentos - expressa-
mente con ignad o no immovel. Que ha de se r, se· 
não hy potheca, egund o affi rma T EIXEIRA DE FREI-
T.i . em a nota 16 á pagina 737 da Consolidação 
(edição de 1896)? E se é hypotheca, onde está a 
lei que lhe dá a pre roga tiva de hypothec'a priv ile-
giada co111 prefe rencia ás co nv e n c t~on•a es anteriores 
á dit•ida fis cal? Onde está? 

O que nós temos é uma disposição muito ter-
minante a favor da nossa these no art. 29 do decreto 
n. 9.885 , de 29 de fevereiro de r888: "São títulos de 
preferencia contra a fazenda nacional, provando-se 
serelll anteriores á div ida fiscal - as hypo thecas 
Jegaes ou convencionacs, especialisa1das e inscriptas 
na fórma da lei." 

Que haviam de dizer os adversarios da nossa 
doutrina a essa disposição terminante e claríssima? 
Objectam (e a sua obj ecção é a confissão de que não 
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têm absolutamente um só argumento acceitavel a 
favor do seu asserto) que o decreto de 29 de feve-
reiro de r888 foi · exped id o pelo Governo, e não é 
lei; o Governo, usand o da autori ação concedida 
pela lei n. 3·348, de 20 de outubro de r887, em vez 
de se limitar á consolidação do processo executivo 
fiscal, alterou direitos civi s'. ... incluiu a al teração no 
já transcripto art. 29. Para quem abe que o decreto 
de fevereiro de 1888 foi elaborado e referendado 
por FRAr CISCO BELIS mro So \R ES DE SOUZ1\, e para 
quem conhece o valor de se nome, o que era a com-
petenci a, o p atrioti smo e o esc rupulo des e inolvi-
davel estadista, a respo ta é compromettedora. om-
prehende-se que um mini stro da fazenda da enver-
gadura de FRANCISCO BELISr\RIO tenh a commettido 
a leviandad e de sacrificar os intere es da fazenda 
publica por um decreto errado? O decreto de feve-
reiro de r888 con olid ou, não só o que as leis do p aiz, 
havia muito, preceituavam sobre a no sa que tão 
mas o que desde o direito romano vigora a es e res-
peito. A Constituição 4ª do Cod. qui potio1:es in pi-
gn ore hab ea ntur (liv. 8", tit. r8) es tatuiu: "Si fun-
dum pignori accepisti, an tequam reipublicae ob liga-
?'etw·, sicut prior es temp ore, ita potior es jure)) . Lit-
teralmente ; se recebeste em hypotheca algum immo-
vel , antes que sob re o me mo pezas e algum on us 
em favor da fazenda publica, a sim como é anterior 
no tempo, ficas send o sup erior no dir eit o. Nem o di-
reito roman o, direito despotico em materia fiscal. 
direito despido das garantias que o regimen con titu-
cional creou para os contribuintes, nem o direito ro-
mano consagrava a iniquidade propugnada pelos 
nossos adversarios. 

As leis e decretos posteriores ao de 29 de feve-
reiro de r888 reproduzem invariavelmente o pre-
ceito contido no art. 29 da quelle decreto. O artigo 
330 do decreto n. 848, de I r de outubro de 1890, 
dispõe: "São títulos de preferencia contra a fazenda 
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nacional, provando-se serem anteriores á divida 
fiscal, as hypothecas legaes ou convencionaes, espe-
cializadas e inscriptas na fórma da lei": A lei 11. 221, 
de 20 de novembro de r894, 110 art. 86, prescreve: 
a disposição do art. 330 do decreto n. 848, de r89o, 
se applica á classificação dos creditas das fallenci ~is, 
revogado assim o disposto no art. 69, a), do decret ·J 
n. 917, de 24 de outubro de r89o". O art. 69, a·ssim 
revogado, estatuia: "São credores separatistas (ex-
jure crediti) : a fazenda publica, para ser paga dos 
impostos sobre immoveis pelo producto delles" ... 
Este artigo não distinguia entre hypothecas anterio-
res e hypothecas posteriores á divida fiscal; mas~ 
desde que a doutrina consagrada pela legislação pa-
tria, o systema do nosso direito positivo, era o que 
se vê dos decretos de 29 de fevereiro de r888, 
de r r de outubrode r89o e da lei de 20 de novem-
bro de r894, está claro que a lei das fallencias não 
continha uma derogação do direito hypo thecario 
brasileiro. Não é a fallencia que opera a graduação 
de cred itas, sentia a sua natureza. Nem a questão de 
aber e o credor hypothecario prefere, ou não, á 

fazenda publica é materia de lei de fallencias, e 
só por utilid ade pratica podia ser regulada em uma 
lei como a de 24 de outubro de r89o. Bastava, pois , 
que o re pecti vo regulamento discriminasse as duas 
hyp the es; não era necessa rio revogar o art. 69. 
Quando muito, uma interpretação authentica, e 
nunca um artigo de lei revogatorio, era o admissi-
vel. 

A Consolidação 'das Leis 1·efiuentes á Justiça 
Fer.'ernl (decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 
r898), obra de _um di tincto juri sco nsul~o, declar<! 
no art. 85 , da parte quinta: "São titul as de preferen-
cia co ntra a Fazenda, provando-se serem anten:oreJ 
á divida fiscal - as hyp othecas legaes ou conven-
cionaes, especializadas e inscriptas na . fórma da 
lei". 
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Suppõem alguns dos nossos contrari as que a 
actual lei C;' ) de fallencias (de ró de agosto de 
1902) no art. 77 encerra um a disposição, que lh es é 
favoravel. O art. 77 diz o eguinte : "São credores 
separatistas (ex-ju1·e crediti ) : a hzenda publica, cs 
Estados e os municípi os pelos imposto devidcsn. 
Do mesmo m odo que o art. 69 da l ei de 24 de ou-
tubro de 1890, o art. 77 da vigen te lei de fallencias 
não discrimina as duas hyp otheses - a de e r a hy-
p oth eca anterior, e a de ser posteri o r á divida fi ca l. 
Mas, que não p en ou o legi l ador em revog~r por 
meio de uma lei de fallencias a preferencia do c re-
dor hyp othecario com h potheca anterior á divid1 
fiscal, que não foi seu intu ito alte rar nes ta parte o 
nosso sys tema de concur o de preferencia , é o que 
se vê de m odo claríssimo pela leitura do art. 78 , Ill, 
p aragraph o uni co, da mesma lei de r6 de ago to de 
1902, artigo que prescreve: ' Os decretos n. 169, de 
19 de janeiro de r89o, e n. 370 de 2 de maio de 
mesmo anno, regularão as prefer encial' . O Jegi la-
dor de 1902 , pois deixo u a questão das p referencia 
em ge ral entreg ue á legisl acão anterior, á legi !a-
ção vigente ao tempo de ser promu lgada a l e i de 
1902. Que conti nh a essa l egislação a respeito da 
nossa these? Responde-nos um decreto do poder fe · 
deral , que approvo u o tr abalho de um i llu strc j uri -
consulto , a c i ta da Co nso liriaçrio das Leis r e/ erentes 
rí Ju stiça Federal: as hyp oth eca an teriores á di1 ida 
fiscal são p agas de preferencia á me ma divida. 
Tanto é essa a verdadeira interpretação da le i de 16 
de agos to de 1902, que o seu regulamento (dec reto 
n. 4.8ss, de 2 de junho de 1903), no art. 303 , precei-
tt::a : "Entre os credo res com privilegio ge ral , in-
cluem-se a fazenda nacional , os Es tados e os munici-
pi o~ , pelas dividas de imp ostos ( lei n . 22r, de 1894, 
art. 86); sendo, porém, titulas de pref erencia , quan-

(*) Este trabalho fo i publicado em 1903. 
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do anteriores á divida fiscal (decreto n. 848, de 
r89o, art. 330, decreto n. 3.084, de 1898, parte V, 
art. 85) - as hypotlt ecas convencionaes ou legaes, es-
pecializadas e inscriptas na fórma da lei. 

Todas as nossas leis, desde as mais ·antigas até 
ás mais modernas, e todos os nossos regulamentos, 
preceitúam com uma clareza notavel que o credor 
hypo thecario - com hypotheca anterior á divida fis-
ca l, seja pago de preferencia á fazenda publica. 

Nunca tivemos, ab olutamente nunca, o absur-
do pretendido pelos defensores do pretenso privile-
gio da fazenda publica. 

Mas, objectam ainda os nossos antagonistas: é 
preciso interpretar as nossas leis, que estatucm a 
preferencia do credor hypothecario; importa preci -
sar o sentido da expressão - ltj'pothecas anteriores 
á divida fiscal. Que quer dizer essa expressão? 
Significa hyp othecas constituiçias antes de começar 
o dono do predio a dever os impostos? Significa hy-
pothecas constituídas antes da promulgação da lei 
que cria os impostos? E' neste ultimo sentido que 
deve e r entendida a expressão legal, dizem os con-
trarias. 

Em que e ba êa es a opinião? Exclusivamente 
na interpretação do art. 2.098 do Cod. Civil Fmncez 
e na doutrina de alguns jurisconsultos que commen-
tam es a di po ição de lei. A segunda alínea do cit. 
artigo diz: "Le T1·ésor Public ne peut cependant 
obtenir de privilege au pré judice des dnJÍts anté-
rieurement acquis a des tiers". Com esse preceito, 
affirmam os que nos são adversos, o legislador ape-
nas prohibiu a promulgação de leis com effeito re-
troactivo , que ferissem os direitos adquiridos dos ou-
tros credores em concurrencia com o thesouro pu-
blico. Os credores que têm hypothecas anteriores á 
lei que confere o privilegio ao fisco, têm preferen-
cia; os credores com hypo thecas posteriores á lei 
que confere ao fisco o privilegio, estão em posição 

D. P. ~6 
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inferior, cedem ao fisco, mui to embora os impostos 
sómente sejam devidos, e se tornem exigíveis, depois 
de constitui ~as as hypothecas. 

Em primeiro logar, cumpre não esq uecer que 
o systema francez é muito diver o do nosso. Em 
França ha o privilegio, definido pelo art. 2.095, do 
Cod. N'apoleiio, que preceitúa de modo muito ex-
presso : ((Le privilege est tuz droit que la qunlité de 
la créa nce donn1e a un créan cier d'ê tre préf éré nu x 
autres créa nciers, même hypothécaires." O privile-
gio do direito francez, pois, dá ao credor privile-
giado o direito expresso de ser pago de preferencia 
aos credores hypothecarios, o que não e verifica en-
tre nós, conforme ensina L \F \YETTE, no logar já 
transcripto: ' hoje a hypo theca , legal ou convencio-
nal, é pura, e i/lide e perime sempre o privilegio, 
qualquer que seja a sua prerogativn". 

Em segundo logar, as expressões de que se ser-
vem o legislador patrio e o legi lador francez, são 
muito differentes: o legislad or francez escreveu -
o Thesouro Publico não pó de obter privilegio com 
prejuízo dos direitos anteriormente adquirido por 
terceiros; o legislador patrio e crevcu - preferem 
ao fisco os credores hypo thecari os cuja hypotheca 
são anteriores á divida físcnl. O fi co tem um onus 
1·eal. O onus real neste caso, é omo diz T. DE FREI-
TAS (e não podia er outro direito real ab oluta-
mente), a hypoth eca. A hypotheca é um accessorio; 
o principal é ·a divida. O onus 1·erd do fisco o qual 
não depende de registro, só começa a ter exi ten-
cia quando ha divida ncio paga. Se o devedor dos 
impostos lançados paga na época determinada pela 
lei, e não ha divida fiscal, nenhum onu real ne-
nhuma hypotheca, póde onerar o imm ovel. Acce-
sorio sem principal? Só se a lei o prescrevesse de 
modo positivo, abrindo uma excepção á regra geral. 

Não comprehendemos absolutamente como se 
possa torcer o sentido de uma expressão claríssima. 
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A lei declara que preferem os credores com hypo-
thecas anterio res á div ida fis ca l. Que quer dizer 
div ida fis ca l? Significa a l ei que cria o imposto? 
Creado um imposto e pago, lw divida ['is ca /? A di-
vida fis cal não comeca a existir, quando um contri-
buinte é co ll ec tad o em determinado ann o? Antes de 
lan çada a contribuição, de designada a quota que 
uma p essoa tem de paga r, ha divida fiscal? Quando 
a lei usa dos term os - div t'da fiscal, quer exprimir 
co isa differente de divL'da fLscal? Divida fiscal não 
é div id a fisca l? Sendo o Cod. apoleão muito an-
terior ás nos as leis fi caes, se o legislador q ui zesse 
es tatuir uma regra egual á do direito f rancez, não 
era natural que emp regasse expressões eq uivalente~ 
á do leg islador francez? 

Fi nalm ente, a reproduzida interp retação é re-
pellida pelos proprios juri sco nsultos francezes . 
A BRY c R r\ , cuj a a uto ri dade é immensa, e não ex-
ced ida por nenhuns expos ito res, ou comm entadores , 
do direito francez A llRY eRA , apoiados em L O· 
CRE' (Leg. XVI, pag. 2+6 num eras T9 e 20) esc rt· 
Hram a eguinte nota, que é a de n. 39, á pag. r 87, 
tomo ]", do Co urs de Droit Ci1 i/ Frrwç<~is, edição 
de 1869 : "La disposition don f i/ s' ag it (a segunda 
al in ea do art. 2.018, já t ra nscr ipta neste estudo) a 
étê insérée au Cod. par su ite d'un débat qui s'éta it 
élévé nu sein du Cansei! d'E tal, su r l' effet du privi-
lege du Tr ésor quant aux biens des coTnptab les/ et 
i! rés ult e jusqu'a l' é,v ide nce du pro ces ve rbal d e cett e 
dis cuss ion, qu e !e Ca nsei! n'a pas se ulem,ent entendu 
sauvegarder tes droits acquú a d es tiers ava nt la pro-
mulqation d es !ois 770ll7'e lles qui pou rraient inter-
venir, mais qu' il a bien réellem ent vo ulu m aintenir,. 
au regard du Tr ésor, l'eff icacil é d es prl"vileges aquis 
avant la nai ssance ele ses créan ce ou d roits privilé-

• , JJ g1es. 
Querem ver de um m odo absolutamente claro, 

sem p ossi bil idad es de equivocas, como é falsa a dou-
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t rina adversa, e como é verdadeira a nossa, mesmo 
no direi to francez? Aqui está a prova real, e esmaga-
dora: o ar tigo 2.098 do Cod. Napoleão deixou os pri-
vilegias do thesouro para serem regulados por leis 
extravagantes posteriores. A lei que e tabelece um 
privilegio equivalente aos nos os impostos prediaes, 
como ensinam a cada passo os juri co nsulto france-
zes, e como facilmente se póde verificar no livro inti-
tulado Codes Fmn çais et Lois Usuelles, ed. de 1901, 
pagina 135, da parte denominada- Lois Usuelles, é 
a lei de 12 de novembro de r8o8, que no art. r· diz 
assim: "Le privilege du Trésor Public pour /e re-

. couvrem,ent des contributions direc /es, est ·rég lé 
ainsi qu?il suit, e/ /exerce nvant tout aulre: r " pour 
la contribution fonciere de l'année ec!ut e et de L'an-
née courante, sur les 1·écoltes, fruits, loyers et 1·evenus 
des biens immeubles sujets á la_co ntribution." O pri-
vilegi o do fisco ,em França só tem vigor durante 
dois annos - o co rrente e o anterior. Esse privi le-
gio que incide sobre os fructos do predio exclusi a-
mente e não sobre o immovel; e se privilegio qu~ 

não póde prejudicar aos credores hyp otheca ri os 
(Cassação - 22 de agosto de r836 e 12 d~ julho de 
r8sz, no livro ultimamente citado, pag. 330 do Cod. 
Napoleão); esse privil egio que é muito mai que o 
nosso onus ?'ea l , não vigora durante todo o tempo 
que a respectiva lei vigora; vigora uni camente por 
dois annos-o corrente, em que o contribuinte dei-
xou de pagar a div ida fis ca l, e o anterior, em que 
egualmente não foi paga a divida fiscal. Como i o é 
diverso do que assevera a doutrina contraria I No 
direito francez o privilegio, que não prejudica aos 
credores hypothecarios, po1'que não in cide sobre os 
immoveis, m.as exc lusivam ente sob?-e os /nt ctos des-
tes, é um privi legio que não co m eça co 1n a promul-
gação da lei, é um privilegiG que dura sómente dois 
annos, e dois annos em que ha divida f isca l. A inter-
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pretação adversa parte de uma affirmação comple-
tamente fal sa. 

Não ha p aiz civilisado em q ue o privilegio do 
f isco se exe rc ite p o r todo o temp o em que vigora a 
respec ti va l ei, ou, m ais p rec isam en te, em que o pri-
vi leg io comece a se torn a r effec tivo com a prom ul-
gação de uma lei. O privi l egio do f isco entra em 

acção, quando ha d ivida fisca l, dep ois que o f isco 
se faz credor, e de ixa de receber os impos tos exigí-
v eis. Veja-se o q ue determ ina o ar t. r.697, n. 6, do 
Codigo d e Comm eráo da R epubl ica Argent ina : 
"S on acl'eedores con priv ilegt'o g etli,er-a f, aque llos 
cu y os créditos p1'oceden d e algun:a de las causas se-
guientes: Los créditos d e! Fisco, y los Je las m unici-
palidades por impu estos fiscal es ó municipales de-
ve ngados '. O art. 2472 do Cod igo C iv il do Ch ile 
estat ue : ({La p rim em classe de créditos com prende 
los qu e ua cen d e las causas qu e 'en segu ida se enume-
1·am : 6", L os créditos d ei Fisco e los de las munici-
palidades, p or imp u estos fisca les ó m unici pales, de-
vengados '. O fisco só tem p r ivi leg io sob re os bens 
do contrib u inte por impo tos d evengados, isto é, de-
vid os , vencido , exigíveis. 

Veremo depo i o que disp õem outros co digos 
de naçõe cu l ta . 

D 'onde terá provi ndo a b alel a? U m boato 
falco não tem f un dame nto; m as o boa to fa lso mu i-
ta vezes se exp l ica : foi sua origem um eq uivoco, 
um a ap reciação prec ip itada, um a phrase mal ou-
vida . 

Com o in tuito de ver ifica r a procedenci a da 
no sa balela, comp ulsá ry.1 os os anti gos civili stas e 
praxis ta pa t rios, á ca ta d~ um trec ho, de uma ·pas-
sagem qualquer em que se affi rm asse a prefere.ncia 
do fi co aos credo res hy potheca ri os com hypoth ecas 
co1is titui das antes (cump re não olvidar um só ins-
tan te que sem pre nos referi m os ás hypothecas ante-
rio?·es rí d ivid(l f iscal) de se rem devid os ·e ex igíveis 
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os impostos. O primeiro que consultámos foi SYLVA, 
que Ad Ordinaúones, liv. 3o, tit. 91, ad principium, 
n. 37, tratando do fisco, doutrina : ' lice t ex privil e-
gio exequtivo preven iaL in cápiendis bonis debi-
toris, non ideo exinde adversus ant-e r/orem credito-
J'em hypotlz ecam lwb entem prae/ationis jus obtinet' '. 
Lição mais positiva e clara não é possível. Ao pé da 
letra: posto que o fisco se dê pressa, corra e chegue 
antes (pm eveniat) , armado do seu privilegio exe-
cutivo, e faça penh9.ra no b~ns do devedor, nem por 
isso adquire direito de prelação contra o credor que 
tem hyp otheca anteri or. G.\BRTEL PEREJR,\ DE CAS · 
TRO, na D ec isio v igesima tertia, n. 4, depois de figu-
rar diversas hypothe es assevera que prefere ao fisco 
o credor a quem foi empen hada especia lm ente certa 
quantidade de marmore: "credita r praefer/ur fis co, 
quia ip·sa marmora sp eCÍ'a!iter /u erun/ Cl'editori obli-
gata". 1\r1ENDE DE C t\ TRO, na Practica Lusitana, 
liv. 3o, cap. zr, n. 7I , affirma: ((1Va m etiam f/s eus 
non pro efertur anfer/ori CJ'editori in hypoth eca, nec 
enim jus pri'vati laeditur per obligatione 111 fisco pos-
tea jactam ,· nisi fis cus sit creditar in debito primi· 
pili/ . . . dic1l intelligi primipilum, id est, generalelll 
th esaurarium pn.ncipis. V e/ nisi in bonis qua es iti; 
post ob ligatione m conlra cfam CL/111 fis co . a111 fis cus 
non est privil eg iatus, nisi quatenus expressim l'epe-
ritur" . Ao pé da letra: porquanto o fisco nã tem 
preferencia em relação ao credor com h potheca 
anteriormente co nsti tuíd a; nem o direito do parti-
cular póde ser lesado em consequencia de obri gação 
posteriormente con trahida para com ·O. fi co , exce-
pto se o fi.sco fôr credor do centurião, commandante 
da · primeira centuria dos triari os, ou se tratar de 
bens adquiridos depo is de:: devidos os imp o to (e tá 
claro que nesse caso a hypotheca é sempre e ·nece -
sariamente posterior á IL ypo th eca ge ral ta cita p;·i'l i-
leg L'ada, que então tinha o fisco); po rqu anto, o fi co 
só é privilegiad o nos limites expressamente deter-
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minados pela lei. EGYDIO, citando MENDES DE CAS-
TRO, na passagem já reproduzida neste estudo, diz o 
seguinte sobre a nossa questão ( Commentaria in lex 
Hoc Jure, ff. d e justit. el jur., pars. 2ª, cap. I, n. 23): 
((I-lis tamen non obstantibus, contrariam sententiam 
probabiliorem duco quam tenet MENO., dit. cap. 
num. 71, versicul. Cont1·arium/ pro qua considerari 
opo rt et, Princip em et fis cum ejus, in casu de quo 
agimus, nec jure communi attento, n:ec nostro, privi-
leg ium aliquod /wb ere." Ao pé da letra : não ob-

. tante ·O que fica dito, julgo mais acertada a op inião 
contraria, sustentada por f ENDES DE C Ab"l.KU, se-
gundo a qual, no caso de que tratamos, nem o prín-
cipe nem o fisco , têm privilegio de especie alguma, 
quer pelo direito commum, quer pelo nosso. Mo-
I \ESO (De Executionibus, vol. 3", livro VI, cap. IX, 
n. 74), depoi de assentar a regra de que o fisco não 

• tem privilegio algum em face dos outws credores do 
deved or commum "cum fis cus nullum praelationis 
privilegium hab ea t concurrendo com allis creditori-
bus) , enumera tre excepções á regra gera l: ((In tri-
bus tam en cas ibus físcus prreferetur, cúm in i!lis ei 
hypothecam et pmelationis priv if eg ium hab eato Pri-
mus est in bonis quaesitis a d eb itare, post contr•actum 
cum Prin cip e ce leb ratum1 in illis enim fiscus ante-
riorib us cT editoribus etimn ge JMt·ales hypoth ecas 
omniu m bon orum lwb entibus prat f ertur o • • Secun-
dus casus est i:n debito primipili ... T ertus tandem 
casus (aq ui es tá a nossa especie) est in d ebito ex tri-
butis1 Liv. I, Cod o, si propter publico pensit. Sed ille 
textus ben e exp ensus cont110rium p1•obat1 nec alibi in 
jure privdegium pr<elationis adversus credito1·es hy-
poth·ecarios pro tributis Út ve nitu r co ncessu m o Con-
trarium vero p1·obat1 imó o Princip'em non subjici. 
Ord o cujus est conditor, et sic pr<eferri, si eJt anti-
quior creditor1 p1·obat late tin símile lege Su1·do, dec. 
13, et est expressum no R egimento da Fazenda1 cap. 
I s6. Ao pé da letra: todavia em tres casos o fisco deve 

* 
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ser preferido, cabendo-lhe ne:;sas tres hypotheses hy-
potheca e privilegio de prelação. O primcim caso 
se dá, quando se trata de bens adquirido pelo deve-
dor depois do contrato celebrado com o príncipe; 
porquanto, em relação a taes bens o fi co prefere 
aos credores anteriores, aind a que estes tenham hy-
pothecas geraes de todos os bens ( hypothecas gerae;; 
de bens presentes e futuros, hoje abolidas, note-se 
bem ) . O segundo caso é o da div ida do primipilo 
(hoje e desde o direito portuguez simp les recorda-
ção historica). O terceiro ca o, fina lmente (é a 
nossa hypothese) é o das dividas proveni ente de im-
postos, segun do preceitúa a Const. r" do Cod. si p ro-
pter publicas p eusitation·es venditio fuerit c'e leb rala. 
Mas) este texto) bem ponderado) PROVA O CON-
TRARIO ( if!e textus) ben e expensus) contrarium 
probat) ; nem em qualquer outra di po ição de lei, 
em qualquer outra parte do direito , se acha, ou se 
descobre, a concessão de preferencia ás dividas fi-
caes em relação aos credores hypothecari o ou con-
tra os credores hypothecarios (advenus creditares 
h;,poth ecarios) . Entretanto, 8 RDO demon tra larga-
mente, a proposito do texto citado, que o principe 
não está sujeito á ordenação, de que é aut r (no rc-
gimen do absolL~t i mo), e as im deve ser preferid o, 
tem prelação, SE E CREDOR M IS ANTIGO 
(si est antiquior credito r ). Mesmo no regimcn des-
potico o pricipe prefere ao cred or hypothecari o, s '-
mente quando a ua divida ( delle principe) é mâis 
antiga. Assim resolve a nossa questão MORAES) cu ja 
obra foi publicada em 1742! 

Decididamente, os civilistas e praxistas patrios 
não explicam a balel a. 

Qual se rá a explicação da -origem deste absurdo 
boa to falso, que a tanta gente tem prejudicdo? 

Terá a balela sua origem no di rei to extrangei ro, 
nos codigos das nações cultas, ou nos respectivos 
c-ommentadores e expositores? 
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Tambem não . O s melho res codigos con tempora-
neos contrariam exp ressamente a a,.bsurda opinião, 
sem f undamento algum. 

Já vimos qu e o Cod. Civil F rancez, 119 artigo 
2.098, deixo u o privilegio do theso uro publico para 
se r regul ado por uma lei extravagante. Veiu depois 
a lei de r2 de novembro de 18o8, já citada neste 
artigo, a qual conferi u ao fisco um privilegio abso-
luto para a cobrança dos imp os tos devidos no ann o 
co rrente e no anno anterio r (la co ntúbution fon-
ciere d e l'année échue et d e l'an née cott?~ante), privi-
l egio ou prelação que incide exclus·ivamente nas co-
lh eitas, /ru ct,os, alugu eis e rendas dos imm:oveis su-
jeitos ao imposto (sur les réco lt es, fruits, foyers et 
reve nus des biens immeubles sujets à la C'o nf1·ibu-
tion) . Na França, pois, o privilegio é limitado aos 
Tendim entos dos immoveis tributados, e aos rendi-

• m entos de dois annos exc lusivamente. Nada mais. 
Entretanto, commen tan do a l ei de 12 de novembro 
de I8o8, TROPLONG, o grande TROPLONG, c uja im-
men a autoridade ninguem mais do que nós acata e 
admira; TROPLONG, depois de firm ar bem , citando 
um con elh e iro de Es tado que redigi u a expos ição 
de m oti vos da lei de r8o8, que o pr ivi legio não at-
tin ge o immovel , e po rtanto não prejudi ca aos cre-
dores hy potherar ios, escreveu e tas palavras: "Du 
1·est.e, /e privilege accordé au fisc sur les f ruits et 
loyen est abso lu, en c e sens qu'il /exerce a'va nt tou; 
autres, même les frais funéraÍ11es et de d'erniére m a-
/adie! On peu l appliqu er ic1 ce que j'ai dit plus haut 
n t r ce tte préférence. ] e la crois injuste par ,wn exa -
gératión". A hi es tá como o ex ími o ju risco nsulto qua-
li fica o privi legi do d ireito francez, eq ui valen te ao 
do direito patrio, privi legio que na F rànça, incide 
excl usivam ente nos fr uctos e rendimentos do immo-
vel (e nunca absolutamente no immovel ) ·~ vigora 
exclu siva m ente por dois an nos . (Note-se bem, por 
dois a nn os )! 

D. P. - 7 
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O Cod. Civil Italiano, no art. 1.962, tambem li -
mita o pri vilegio a dois qn nos exclusivamente: 
((Sono parimenti privilegiattl i c1·editi del/o Stato p el 
tributo fondtiarío d ell' anno in corso e d ell' antece-
dente." "Justificando essa disposição, que restringe 
o privilegio a dois annos sómen te, D E FIIPPIS ac-
crescenta: "Co !pa de /L' esattore, se non fu d!)ig ente 
a t·ip~etere i! p-agamento d el/e annaie p1·eced enti." 
Dit·itio Civil e Itali'ano Comparai o, vol. 4. 0

, § 309). 
Os dois annos de privilegio são mais que suffi cien-
tes: se a fazenda publica não recebe os impostos, o 
culpado unico é o exactor, o agente fiscal. 

O Cod. Civil Portuguez (art. 887) ampliou o 
prazo, fez o privilegio incidir no immovel , e decla-
rou expressamente que o privilegio prevalece con-
tra a hypotheca, mas tudo isso li(Tii ta do a ires annos. 
"São creditas privilegiados sobre os immoveis do 
devedor, ainda que estes se achem onerados com hy-
pothecas : r·, os creditas por impostos devidos á fa-
zenda nacional pelos ultimas ires annos, e no valor 
dos bens em que recahirem os mencionados impos-
tos." Commentando esse preceito, escreveu DIA 
fERREIRA: "O privilegio é limitado a ires annos, 
porque é de presumir que dentro deste período os 
agentes do fisco cobrem as contribuições. De resto, 
se estes forem remissos, não d eve sojjre1· terceiro as 
consequencias da sua negligencia. Limita do assim o 
privilegio, SABE SEMPRE O ADQUIRENTE 
ATE' ONDE PODE CHEGAR A SUA RES-
PONSABILIDADE, e poderá exigir do alheiador 
a prova dos encargos existentes s·obre o predio ou 
procurai-o elle mesmo di rectamente. LEVAR O 
PRIVILEGIO I\1AIS LONGE ERA CONTI-
NUAR A MANTER UI\11 FAVOR ODIOSO 
NO INTERESSE DO THESOURO; tanto mais 
que , querendo o Estado ampliar a preferencia , póde 
registrar a hypotheca sobre os bens respectivos". 
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( Codigo CiviL Portuguez Annota.do, vol. z", pagi-
nas 325 e 326). 

Já o Cod. Civil Hespanhol (art. 1.923) reduz 
o privilegio a um anno sómente: ((Par rapport (tra-
ducção de LEVE') aux immeubles et droits réeLs du 
débit.eur, on accorde La preféren ce : r. " aux créances 
d e L'Etat su.r les bíens des contribuabLes, pou1· /'im-
portance da la derniére .annuité échue et non payée 
pour les impôts qui les grévent." 

Os mais modernos, os melhores codigos civis, 
não conferem ao fisco privilegio por mais de tres 
ann{)S. 

Este systema se comprehende, e se justifica. 
Privilegio por um prazo muito curto, e que recae 
em geral nos rendimentos dos immoveis exclusiva-
mente , é um instituto sufficiente para garantir o pa-
gamento da divida fiscal, e que não prejudica aos 
credores hypothecarios, nem aos terceiros adqui-
rentes. 

Como o systema das nacões cultas é differente 
da nossa balela! 

D onde terá vindo esta? Será do direito ro-
mano. 

*~ ;;; * 

Foi um maldito texto do direito romano que 
deu origem a e te absurdo inqualificavel, que têm 
r:::petido, sem o menor fundamento, alguns . juristas 
patri os, absurdo que, como já vimos, nunca foi per-
filhado, mas sempre repellido, por LAFFAYETTE, 
T EIXEIRA DE FREITAS e CARLOS DE CARVALHO. 

Nas Pandectas e no Codigo ha disposições, que 
conferem ao credor hypothecario com· hypotheca 
anterior preferencia em relação ao Estado. Além da 
constituição já transcripta, veja-se o fr. 8", qui P.o-
tiores in pign•ore (liv. 20, tit. 4") : ((Si pignus specta-
lite·r respublica acceperit, d ·icendum. est, praeferri 
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eam fisco debere, si postea fis co debitar obligalus 
est, quia et privaú pra efenl ntur." Ao pé da letra: 
se a republ jca receber alguma ousa em hypotheca 
ou penhor especial (pignus significa hypotheca 
e penhor, Quicherat e Daveluy, verbo pign us) , 
deve-se dizer que a republica em tal caso prefere ao 
fisco, se o deved-or commum começou a dever ao 
fisco depois do penhor ou hypotheca; p orquanto, os 
proprios p'articulares (p riv ati) siio p H f erid os (pra-
ef eruntu.1' L têm pref erencia em fa ce d o fi sco. 

O que o direito romano estatuiu com muita 
clareza é o onus 1·eal do fisco: Imp eratores A nto-
nius et V nus rescrips erunt, in ve rtig1al ibus ipsa 
pro edia , non p ersonas, conveniri: et ideo possesso-
1·es etiam prceteriti temp:oris v ectigal solverre d ebere 
(fr. 7", de publicanis et vectigalibus ) . A qui temos o 
onus real , mas onus que não prevalece contra 03 
credores com hypothecas anteriores, como declaram 
a constituiçã-o e o fragmento já transcriptos. 

Foi apoiado nestes textos provavelmente que 
MACKELD EY (Manu el Droit R onwin) doutrin ou 
(no § 353): 11 est d es uroits d e gag e et d' hy p othe-
qu e, aux qu els fes /ois d onn ent un droit d e préf é-
rence particulier (priv ilegiu111 , jus prcelati oni ) et 
qui par /à prim ent tou s I es au lre s q 11 oiqu e a n t éri-
eurs." E depois accrescentou em nota (n . 12) a e e 
paragrapho: " On ne p eut cep endant fair e v aloir ces 
priv ileg es qu e conlre les droits d e gag e e f d' hy pot!t e-
qu e postén :eurs, qu e /e m êrn e débit eur, ou qu e la lo1; 
a constitués sur la clws.e." F oi pel a mesma razão que 
GL UCK esc reveu estas palavras ( Comm enlario alie 
P andette, li vro XX, § 1.093 , pag. 321 da edição de 
r895, Mi lão) : ((La 1·egola p er cui e prefer ita l'ipo-
teca ch e prima fu constituita e g enernlissima , e non 
so lo va le conl11o ogni creditare, SlNO CONTRO 
LO STATO O IL FISCO, ma lz a lu ogo p er tull r1 
le specie d' ip oteche, siano esse l egali o giudiz iali . 
convenz ionalt1 o testam entarie." 
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Entretanto, o mesmo GLUCK, no § 1.094, ci-
tando a Const. I 11 do Cod., si proptet· pubLicas pensi-
tation es (liv. 4'" , tit. 46) parece sustentar o contrario 1 

isto é, que o privilegi-o do fisco prevalece contra as 
hypothecas anteriorm~nte constituídas. A Const. ci-
tada diz o seguinte : ((Venditionem ob f1·ibutorum 
cessationem fac~am revocari non oportet, nequ e 
priori domino pretium offe?-ente, neque creditare 
ejus jura hypoth ecre sive pign.oris p1·retendenfe . Po·· 
tior est enim. ca usa tributorum, qtúbus priore Loco 
omnia bon•a cessantis oblig1ata sunt.'' Aqui está o 
maldito texto a que nos referimos, texto completa-
mente extranho ao direito patt·io, expressamente 
condemnado pelo direito 'brasileiro, que estatúe o 
contrario, mas que tantos prejuízos tem causado a 
tanta gente. E' ácerca das duas palavras - priori 
lo co - que versa toda a renhida controversia. A l-
guns interpretes, como VANGEROW, DERNBURG, 
Wi r DSCHEID, e outros citados por GLUCK (vol. ci--
tado , pag. 332, nota d) querem que o p1·iore Loco 
exprima preje11encia, prelação, posição sup e1·ior na 
gradação dos cred itas e encão tr.aduzem assim : A 
venda feita em consequencia da suspensão do paga-
m ento dos tributos não deve ser revogada, ou rescin-
dida, nem na hypothese do dono anterior offerecer 
o preço, nem sequer no caso de algum credor all eg<n 
hypotheca ou penhor sobre a coisa vendida; por-
quanto , é privilegiada a causa do fisco, ao qual todos 
os bens do devedor de tributos ficam obrigados em 
primeiro logar. com preferencia contra quaesq uer 
outros credor'::s. E', como se vê, conferir ao fisco 
uma hypotluca tacita g eral priv ilegiada. Out ros in-
terpretes, como WAECHTER e H U BER, citados por 
PELLAT ( Trndu ction du Ltlv1·e XX et dtt Tit. V II 
du Livre XIII d es Pnndec tes, extrahida da obra de 
SCl-IlLLING, pag. 99, § r8 da edição de r84o, Pariz), 
entendem q ue a expressão priore loco quer dizer -
em tempo anterio r, significa prioridade no temp o. 
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Assim entendidas as du as pal avras, o tex to e fá de 
perfeito accôrd o com o outro do direito roman , 
e o fisco não tem privilegio alg um qu e prevaleça 
contra os credo res hy pothecari os antcri o re á div id a 
fiscal; p orquanto, o f in a l do texto se trad uz assim: 
melhor é a p os ição do f isco, ao qu al todos os ben 
do deved or remi sso fi caram obri ga do , ou v in cula-
dos, em tempo ante ri o r (ás hyp oth ecas e p enhore ) , 
ou , em p ortuguez mais cla ro : melh o r é a p o ição da 
fazenda publica , qu and o o bens do devedo r lh e f i-
caram obri ga dos antes de pe a r q ualq ue r hypoth eca 
sobre os mesm o ben . Tradu z ido ass im o tex to em 
questão signifi ca a m esmi sim a co isa qu e o decre to 
de 29 de fevereiro de r888, referendad o pelo con e-
lhei ro FR \ NCISCO B ELTSARlO, e os dem ais dec reto e 
leis do nosso pai z áce rca do ponto de di re i to qu e es-
tudamos. 

Mas, admittamos, para a rg umentar, qu e o m al-
dito texto exprima exac tam ente o contra rio. Quid 
inde? O que se segue, é qu e em direito rom an o 
fisco tinha uma lz y p oth eca ta cita ge ral PRIVILE-
GIADA sobre os ben do contribuinte. No di reito 
patri o ha hy poth ecas tac ita ge rae (o u e peciaes) 
privilegi adas ? Já não vim o L \ Fr\YETI'E e T . DE 
FREITAS a affi rm a rem , de um m odo ela ri im o, q ue 
no estado actual do direito bras il eiro (a lei de r 89 
não alterou nes te ponto, com o em quas i tu do o m a i 
a lei de r864 ) não ha hypoth ecas privil eg iada ? Não 
é ponto correnti ss imo que nós não tem os pri'l il eg ios, 
que prevalecam contra as hy poth ecas? Qu and o a lei 
é claríssima, e os melh o res civili sta s p atri o a inte r-
pretam do modo ex pos to, se rá li cito ded uzir d 
texto legal por in terpretação extensiva um privileg io 
qualquer? P ois, já não e ra um principi o de dire ito 
geralmente acceito no tempo de S BELLI (S umnut 
Divenorum Tra ctatuum, tomo z", § fú cus XV) -
quod ftlscus regulariter non sit priv ileg ialus , .red uta-
tur jure comnwuni, prout priv atu s, excepti.r casibu s 
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ú~ qu ibu s re p erit ur expresse priv ilegiatus? Já não 
ensi nava P.:':gas (R esolu tion es Forenses) tomo 5", 
ca p. 105, n. 36) que o f isco es tá suj eito ao direito 
commum , sempre que lhe não é confe rido um privi-
legio de modo es pec ial: "Fiscus uth ur ju1·e commu-
n Í1 ub i non invenitur sp ec ialit e1· pnv ilegiatu/1? Por-
q ue em d rei to romano h a um texto obscuro, que, 
egundo alg un s, dá ao f isco um a hy p oth eca g eral ta-

cita p ri'l'ilegia da e, segund o out ros, não, havemos 
de en tende r q ue o f isco entre nós tem um a hypotheca 
p rivil eg iada, qu ando a nossa lei ex ting uiu as hypo-
thecas p riv ilegiadas, e em todos os nossos textos em 
vigor não e allu de vagam ente sequer a h ypothecas 
privileg iadas? Qu and o as nacões cultas contemp ora-
neas estabelece ram um sys tem a completamente di-
ve rso do que alg uns interpretes attribu em ao direito 
roma no, sy tem a que ga rante os interesses do f isco e 
re pe ita mu i to os direitos dos p a rt icul a res, h ave mos 
de appl icar o direito r om ano, incerto, ou revogado 
pe las lei patrias? O prop rio d ire ito ro mano não nos 
offe rece um m eio seguro de corta r faci lmente quaes-
que r d uvidas imi lh antes á que pode ria alg uem nu -
t rir a re peito da nossa ques tão, preceituand o no 
fr. ro, de ju re f isci : - "No n p uto de ftlnquere eu m 1 
qui in dub iis quaestio nibus co 1itra f iscum f acile ?·es-
ponderit? 11 

m a ou tra razão con tra nossa do ut rin a já vimos 
ap re entada sob a fór m a do seguinte argumento : a 
lei não isentou o onu s rea l da faze nd a publica do re-
gi t ro un icamente : a le i fo i além , e isentou esse onus 
tambem da necessidade da prioridad e ! . . . 

Onde as pa lavras da lei, que de qualque r m odo 
signif iquem que o leg islado r disp enso u o onus real 
da exigencia da ante rio ri dáde? Não h a taes pala-
vras, confessa m os , no sos adversos ; m as, acc rescen-
tam, o ficam salvos não p odi a exp rimi r exclusi-
vamente a isenção do reg istro; porq uanto se a lei 
com o f icam sa lvos ap enas eximi sse o onus re al d a 
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fazenda publica da necessidade do regi tro, a lei 
conter ia um absurdo. 

TROPLONG, no r '" volume de ua obra, Privile-
ges et Hypotheques, n. 96, pag. 105 da edição de 
185+, e creveu as eguinte phrases : "La /oi riu 1 r 
brumaire an VII (art. u, n . 2), accordait au f isc un 
privilege sur les im 111 eubles pour un e année éc lw e el 
l'année cou1·ante de la con tribuition fonciére. C e pri-
vilege était m êm e dispensé-de L'úzscriptw n' . A lei de 
r r de bruma rio do anno 7", conferia ao fisco um pri-
vilegio sobre os immoveis o qual abrangia o anno 
anterior e o anno corrente do impos to res pectivo a 
immoveis . Esse privilegio ERA ATE' DISPEN-
SADO ( êtait même d ispensé d e L'úucription) do re-
gistro. O legi slador francez, querendo favorecer o 
fisco, dispensou expres amente o privilegio que con-
tinha um onus real da nece sidade da in c ripcção. 
Portanto, não é nenhum ab urdo dispensar o onu 
real do fisco da inscripção ou tran scripção, como 
fez o legislador patrio. 

Seria a lei de r r de brumari o do anno i uma 
lei mal redigida? Não; porquanto, um sec ulo depoi s 
o mais bem redigido dos codigos civis actuac , aq uel-
le que por todos é considerado a melhor obra leg is-
lativa no genero, o od . Civi l Allemão, reproduzi u 
o mesmo ... absurdo. Com effei to, o art. 9 r da Lei d e 
Introducçrlo a esse cod igo preceitúa (traducção de 
. tl EULENr\ERE) : I{R es tent en v igu er l es dispositions 
d es /ois d es E ' tats d'aprés l esqu elles LE FISC, les 
corporations, l es fondatians, l es institutions du droit 
public ou les fondations administrées par un e auto-
r it é pub l i~._,v.u. e, ont !e droit d'éxige r, pour la garantie 
de ce1·taines créances, l'inscription d'une hypo th equ e 
su1· d es fonds du débiteu1·, et d'ap1·es l esqu elles !'in-
scn'ption d e L' hypotlz eque doit avoir lieu sur la re-
qu ête d'un e autorité d eterm inée. L'hypot h equ e n e 
peut ê f1·e Úzs crite qu e comme lz;•po th equ e de surelé/ 
elle nait m;ec l'ins cription ". A hy potheca de segu-
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.tigo transcripto , é a que estatúe o art. r r84 do Cod. 
Civi l A llemão : "Une hypoth eque p eut être établie 

.de te!! e maniere qu e !e droit du C1"·éanci.e r du .chef de 
l'hypo th equ e ne se dét et·min e qu e d'apres la créance, 
et que fe ct·éanúet· ne p eut, pout· prouver ce tte der-
nie re , se prévaloir d e l'inscription '( hy polh eque d e 

.surété) ' . Temos, poi , que o legis lado r allemão, 
para garantir as dividas fisca es (assim como para 
ga rantir as responsabilid ades de ce rtos devedores 
para com as corporações e f undações) p ermi ttiu ex-
pressamente que o f isco inscrevesse, registrasse, uma 
hypotheca es pecia l, a hypotheca ad cautelam , ou d e 
seg ut·a nça, hypotheca a qua l começa a existir ante 
da divida, posto que só possa entrar em acção, só 
fu nccio ne , depois que se contráe a divida. 

Já e vê que não tem o m eno r fundamento juri-
d ico a asse rção de que é ab urdo cogitar da inscri-
pção no m omento de lança r o imposto. U1na le i 
franceza no f im do sec ulo I 8 e a mais cuidadosa-
m ente elaborada das lei all emãs no fi m do seculo rq, 
do modo m ais claro e indiscutível , provam que não é 
absurdo cogitar da insc rip ção, ou transc r ipção, do 
on u real do fisco; porquanto , a primeira 'di spensou 

.o regis tro e a egun da permittiu o regi stro. 
Querem · mai um exemp lo de registro feit 

pela faze nd a publi ca para gara ntir a divida fisca l ? 
qui o tem o na pas agem em que DIAS 'FERREIRA, 

ommentando o art. 887 do Cod. Civil Portuguez ~ 
diz : 'Querend o o E tad o ampliar a prefererrcia, 
-póde reg istrar a hypo theca sobre os ben s res pectivos, 
nos termos do a rt. 907, na intelligencia de que, ·se a 
h ypoth eca fôr in cripta depois de es tarem já regis-
tradas hypothecas a favo r de particula'res, não pre-
tere a es tas" (ob ra citada, vol. 2", pag. 326) . 

Q uando, po rtanto, o legislador patrio isentou 
' onu rea l da faze nda publica da inscripção e tran-

c ripção , fez uma co isa q ue já muito tempo ante~ 
.D. P . - 8 
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tinh a sido fe ita. O s onu s reaes só va lem contra te r-· 
ceiros, qu ando registrados . O s onu s reae do f isco,. 
p or exc.ep ção e favo r es pec ial , va lem contra te rce i ro 
sem depend encia de reg i tro. Tem os um a exce pção, 
á reg ra gera l , excepção qu e não pod ia ser re peitad a 
na prati ca, se não fosse consag rada exp l ic itamente-
p ela lei. 

A lém da excepção apontada , nenhum o ut ro-
f avo r fez a le i ás di vidas f iscaes. Se o fez , ap ontem -· 
nos o texto em que se ab ra excepção po r exem plo . 
á reg ra ácerca da prior idade, reg ra AB OLUTA 
com o diz L AFAYETTE. 

O ar t. 29 do decre to n. 9.88 5, de 29 de feve rei r 
de 1888, d ispõe com clareza inexced ível q ue as hy-
poth ecas conve ncionaes p referem ás div idas fisca es, 
qu ando são anteriores a essas dividas . D e que divida 
se t ra ta, pe rg untam os nossos antago n is tas? I ncl uem -
se nessas d ividas do a r t. 29 as d ividas proveni ente_ 
de impos tos pred iaes e outros impo tos re pec ti vos a. 
immoveis ? I nques ti onavelmente, sim ; p orq uan to. 
além de serem as dividas provenien te de imp osto 
p red iaes d ividas fiscaes por exce ll encia , o ar t. 1° do 
m esmo decre to de 29 de feverei ro de 188B declara. 
quaes são as d ivi das fiscaes a q ue o m esmo dec reto 
fa z refe renc ia m a is de um a vez : são a. d ividas prove-
nientes ( n. 2) (( dos tr ibutos, impos tos, contribuições 
lançadas e m ultas" . 

·Consequ entem ente, a p refe rencia es tabelec ida 
p elo dec reto de 1888, e reprod uz id a nas leis e dec re-
tos pos teri o res , é prelação que favo rece as hyp othe-
ca convencionaes ante ri o res, em fa ce das d iv idas 
fi scaes proced entes de qu aesq ue r tributos, im p ostos e 
contribuições lan ça das e, p ortanto, d os im p ostos pre-
d i'aes e o utros .respectivos a immoveis ; pois se ri a 0 
!uax.imo do·s :'á b' s ~;li:'ôn.s excluir os impos tos p ;ed iaes e 

.' outros respecti vos a irrimove is da ex p ressão tão lata 
tão redundante, tão ociosa - " tribÜtos, impostos ; 

·'. contribulições lançadas" . 
• , . (" 

'_1, 
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O f un dam ento de alguns dos que sustentam o 
privileg io po r nós nega do, é o art. 77 da lei das fal-
len cias de ró de agos to de r902. E' um grande ab-
surd o. E m primeiro lagar, não se póde applicar a 
lei da fa llencias, quando se tra ta d·e rel ações jurí-
dicas entre pessoas , nenhuma das quaes é commer-
ciante. Em segundo lagar, a lei das fallencias não 
estatúe de modo alg um o que pretend em os que a in-
vocam nesse passo. AMm da demonstração que já fi-
zemos de ta asserção, temos um mei o seguro de vê r 
que a lei não alterou em coisa alguma o nosso direito 
a té então v igente , e esse m eio consis te em ler o reg u-
lamento da lei, claro e pe remptorio no art. 303 
(dec. de 2 de ju nho d·e r903) , já transcr ipto neste 
artigo. 

De de que o f isco não tem preferen cia , não está 
em melhor posição jurídica, m as em gráo inferior, 
diante do credor hypo th eca ri o, a consequencia ne-
cessaria fatal, é que o fi co só recebe o pagamento 
desua divida , depo is de pago o c redor hy pothecari o 
e no ca o de haver obras. e o producto da praça, ou 
o va lo r dos bens arre m atado·s não é bastante para pa-
gar a divida hy pothecaria , é indiscutivel que o fi~co 
não recebe um só v.intem. Não se comprehendem ab-
so lutamente a declaração de que o fisco es tá em se-
gund o laga r, na g radação dos cred itas e a decisão 
de que o arrematante dos ben s deve pagar ao fisco, 
qu e e m caso nenhum p erde. Isso é uma contradi~ção 
monstru o a. 

Que é concurso de preferenc ias? Define JoÃo 
MO:'iiTEIRO, citand o P EREIR.-\ E So ZA (q ue em a nota 
9!3, vol. 2" das Prim eiras Linhas, edicão de r872, 
es tá comnosco, ensi nand o muito expressamente que 
prefe re m á fazenda real os credo 1:€ ~ o-
ih eca espec ial anterior): {(o jt · o <ti íJ/it . ~P 'ô, ;99. 
cu rs o d e va n lo s ~ 1· edores do eft2:j!Ylor co n i'ii?ii, so 
os b ens d es te, 0 /t o se u prod cl l!'e dá a prúnazia 01 

vantage lll áquel/e ou áque/1 . u e '<1n- ·o m~i-lw · di-
- LIOTt1tC . 
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1·eito. (P1·o cesso Civil e Comme rcial, vol. 3", 8 287) . 
No concurso de preferencias se trata de indagar 
q uaes são os credores que têm melhor direit , para 
serem preferidos. O art. 624 do regulamento 737, 
de 25 de novembro de r8so, preceitúa: "Os credores 
preferem uns aos outros pela ordem em que ficam 
classificados, e na mesma · classe prefe rem p ela or-
dem da sua enumeração. Portanto de-.;de que esteja 
demonstrado que os credores hypothecari o têm me-
lhor direito do que o fisco (e é o que temo demons-
trado á saciedade) qual a consequencia log i amente 
fatal ? E' a que nos aponta 1AKELDEY na obra já ci-
tada , § 779: " L e princzpe général est: tant que la 
classe p1·écédente n'es l pas Úztégralement payée, la 
suiva nte ne peut rien recevoir" . A hi e tá o principio 
geral, corr~nte e rudimentar: emquanto a ela e pre-
cedente não é p aga, a eguinte, ou a seguin tes nada 
pódem receber. · 

Se se julgasse que a divida fiscal deve e r sem-
pre paga pelo arrematante, ipso facto e daria ao 
fisco o privilegio que elle não tem. Com effei to, o 
arrematante, sabendo préviamente que tem de pa-
gar os impos tos accumulados, offerece p elo immovel 
o justo preço, menos o valor do i.mp osto . e o pre-
dio foi avaliado p or 30 :ooo$ooo, e o arrenu.tante 
está dispos to a dar os 30 :oo $ooo ó chegará ao 
preço de 20 :ooo$ooo na hasta publi ca sempre que 
so uber que pesam sobre o predio impostos na im-
p ortancia de ro:ooo$ooo. Quem perde afinal, é o 
c redor hyp othecario, que desse modo f ica em e-
gundo logar, em classe inferi or. E' um abs urd o in-· 
concebível. Admittida a prelação do credor hypo . 
thecari o, que só por outra tentativa de sop hi sma 
p óde se r pos ta em duvida, a conseq uenc ia inevitavel 
é se r pago o fisco, só quand o h a sobras depois de 
paga a di vida hyp othecari a. 

• 
-~ 
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O s c redo res hypoth eca ri os qu e têm hypothecas 
in c riptas antes das dividas f iscaes, antes de come-
ça r o. deve do r hypotheca rio a dever impos tos á fã.-
zend a publi ca, fe deral , es tadual , ou municipal , de-
vem se r p agos de preferencia , tendo a fa zenda pu-
blica dire ito uni carn ente ás sobras . E' o que prece~ -· 
tll a o di re ito p atri o. 





DIREITO CIVIL 

:E NECE 'SARIA A HASTA PUBUCA PARA A VENDA DE 
IM MOVEIS PERTENCENTES A MENORES SOB O P A TRIO 
PODER ? 

Não se conf und e esta questão com a de saber 
e é nece sarsia a ha ta publi ca para a alienação 

de bens de orfanu. O nos o fi to é verificar excl u-
sivamente se a lei ex ige a praça para a tran sferencia 
de bens de raiz de que são proprief.ari os m enores 
(]Ue têm pai vivo , ob cuj o poder es tão. 

A duas hypoth eses são muito distinctas , es pe-
c ialm ente quando e attende á natureza dos interes-
es que importa acau telar. O patrimonio do arfam 

·es tá expos to ao conlui os do tu to r com terceiros para 
a acq ui ição do ben da tutela por baixo preço. D e-
mai , ao tutor é in differen te não raro que a vend a 

e faça por mais ou 12.9r menos. O patrimonio do 
m enor sob o patrio pode r e tá ex pos to sobretudo 
á dilapidação do pai , que, na qualidade de usufru-
·ctuario, é proprieta ri o d.os bens fungívei s do usu-
fructo , com a obri gação de restituir bens da mesm a 
qualid ade em egual quantidade ou o se u valor (CA R-
l.OS DE CARVALHO, Nova Consolidação, art. 579) ; 
e con eq uentemente, podend o dispôr do prod ucto da 
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venda dos imoveis do filho menor, tem todo o in '--
teresse em que se faça a alienação p-elo mais alto• 
preço. De que serviria vender o predio pelo maxi-
mo, em hasta p ublica , se o dinheiro é entregue ao · 
pai como usufructuario e administrador do ben · 
do filho? Vê-se, pois, que, além do interesse do pai 
oincidir com o do filho quanto á devação do preço · 

(o que não se dá no caso do tutor) , a hasta publica 
de m odo algum garantiria a conservação do patri-
r.nonio do filho . Os pais , em geral, têm no eu co-
ração um tribuno eloquentissimo, que a todos os m o-
mentos pleteia a causa dos filhos. Quando , po r exce-
p~ão , essa voz emmudece, e os pais abusivamente 
querem aproveitar-se dos ben dos filhos, de nada 
vale a hasta publica: o remedio é outro e consiste · 
em vedar a alienação dos immoveis sob qualquer 
fórma, ou em medidas ainda mais graves permitti-
das pelo direito patri o (Ord ., liv. 3", tit. 9·, s 4·, C .. 
DE CARVALHO, obra citada art. 1.579). 

A differenca entre a venda de immoveis de · 
o1'/ams e a vend; de immoveis d e m enor soú o pa-
trio poder está claramente consagrada pela lei . A 
Ord. , liv. 1·, tit. 88, ~§ 22 a 30, trata dos bens dor 
o1'fams . Obriga os tutores , ou manda que os juizes 

briguem os tuto res a arrendarem os ben s "q ue · 
forem para arrendar" . Manda vender os moveis em 
hasta· publica; d 'onde .concluem muitos que os im-
move is tambem devem ser vendidos em praça. Al-
l udi.ndo aos bens de menores (§ 26), apenas pre-
ceitúa que só se a-lienem no caso de necessidade in --
declinavel. 

A torrente dos civilistas não a-limenta a men or· 
vacinação neste ponto: para a venda de bens de me- -
nor sob o patrio · poder, absolutamente não é neces- -
:laria a hasta publica·. Se·para a transferencú.t de be1i · 
de orfams são requisitos essenciaes a justa causa, o> 
despacho - do juiz, a intervenção do tutor, e, como• 
uerem:muüos., a hasta publi'ca, para. a venda de berr ; 
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de meno r sob o patrio poder só exige a le i a justa 
causa e o dec reto judi c ial , sendo este algumas vezes 
dispensado, como se vai ver. 

GOMES, ( Commentariii in Leges Ta urinas, lex 
X LVIIl, n. r8), depois de expôr a opinião; profes-
sada por muitos, de que , havendo justa causa, o 
pai nem sequer prec isa de li cença do juiz par alie-
nar ben dos filhos m enores, "quia patria potestas 
p!us d~bet operari et majorem effectum habet quam 
potestas tutoris, et quia !ex multam confidit d'e 
palre", ensina que para maior segurança deve exi -
g ir-se o decre to jud icial : "sed his non obstantibus, 
ego teneo co nt1··arium. imo quod 1·equiratur d ecretum 
et auctoritas judieis ." 

NAS Varias Reso!utiones, de res t-ituione mino-
ntm, cap. XI V, n. r 3 aco nselha de novo que se faça 
a alienação mediante autorisação judicial; po rquan-
to, deve ser precedida a ali enação de justa causa, 
apreciada pelo ju iz, como, por exemplo, a neces-
sidade de pagar dividas , de álimen tos, ou outra si-
millzante: "quod d ebet praecedere et interpo ni ex 
justa causa , puta oeris alieni, alimentorum, ve / ex 
simi!i causa". Verdade é que no mesmo numero 13 
faz uma l imitação, que o inclue no numero dos que 
hoje dispensam a propria autorisacão judicial , ex i-
gindo uni samente a justa causa, necessidacLe ou pelo 
men os, utilidade da alne iação ·; visto com o, accres-
centa, só ao pai 'que é tutor, ou cura dor do filho 
emancipado, cumpre solicitar o decre to do jui z, de-
creto que se dispensa, qua ndo o pai é legitimo admi-
ni st rador e usufructuario , sendo esta a op inião com-
mum dos do uto res ( ibi etiam com muniter doctores) . 

SABELLI (Summn Diven orum Tractatuum, to-
m o 1", alienatio , XXIII, n. zo) doutrina que a alie-
nação dos bens do menor sob o p atri o poder, quando 
se faz por justa ca usa, e em co nsequen cia de um ac to 
Jicito, dispensa quaesquer solennidado:~s p ec uliares , 
para ser valida : "allenat io rerum immobilium mi-
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rw1·is valet sin e solennl'tatibus, quando fi eret ex ne-
c essitate et consequ entia actus p ermisú". 

PEGAS (R esolution es Forenses, tomo 5·, cap 99, 
n. 22, 23 , 24 e 25) reproduz um julgado em que se 
decretou : "O que tudo visto e o mais dos autos, dis-
posição d e dir eito , e resolu ção dos doutores, confor-
m e a qual, havendo justa causa, póde o pai ainda 
sem de creto do juiz, vender os bens immoveis dos 
filhos que tem em. seu. poder .. . fi cando os compra-
dores mais seguros, int erv indo a autori'dade d o juiz , 
qu e tem por si a presump çüo d e dir eito, e fa z os co n-
tractos firm es, por ser injusti ça que os contrahente 
sejam enganad os pelo juiz que lhes segurou a va-
lidade do contracto", etc., etc. A sentença foi confir-
mada nos seguintes term os: "A iin eationem praeces-
sit causae cognitio , et d ec retum judieis, mb cujus 
jide nefas for et emptorem d ec ipi: co nj1:nn etur e1·go 
sententia" . 

MACEDO (D ec iúones, d ec isio XII ) di scute a 
questão de saber se o pai , em caso de urgente neces-
sidade, póde alienar sem decreto judi c ial , e repro-
duz a distincção de Go"NrES (A nt onius G om es ius) 
entre a hypothese em que o pai é u ufru ctu a ri o e 
administrador dos bens do filho sob o patri o poder 
e a em que o pai é tutor do filh o eman cipa do : "Seio 
esse apinionem dist hzgu entem inter casum q ~t o pater 
agit tanquam fili1: famíl ias adm int1strator, d e qu o 
Lex muLtum co nfi'dit , atqu e ita p er se so lum p ossit 
alienare, et casum q'.ta agit tanquam em ancipati tu-
tor, d e quo m i nar fi d u cia lwb etur, atqu e i'ta p er se 
alienare n equ eat" (n. 3) . Termina aco nselh ando que 
se impetre a licen ça sem alludir á hasta publica 
{ n. 6). 

SYLVA (Ad Ordinat1lon es, liv. 3", tit. 42, § z") 
affirma ser opinic7.o commum que o pai , leg itimo ad-
minisf.:-ador dos bens do filho men or, póde alienar 
os bens de raiz do filho , havendo causa necess:aria , 
permittida pelo direito , sem dependencia de decreto 
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do juiz: "Secundum autem opznzonem communem,. 
pater Ligitimus administrator fi!ii, ex causa justa, et 
necessaria, et a ju.1·e pennissa, potest a! iena1·e bana 
immobilia fiftli minoris absque decreto judieis, et 
sine ejus authontate" (n. 31). 

SYLVA se apoia em ÜLEA, De Cessione lurÍlnn, 
que no tit. II Quaest. VI, n. 28, escreveu: "Si vero 
filius in potestate sit, subdistinguendum est: an cessio 
ex justa causa, an ·vero sine justa causa fiai/ si enin~ 
et legitima causa adsit, magis recepta et vera senten-
tia est, posse parentem immobilia aftienare sine de-
creto ... Et t·ransactionem a palre jactam super ad-
ventitiis sine de creto vaLidam esse.. . ecessaria vero 
et legitima ~ausa non slante, non posset pater actio-
nem ad immobih'a cedere, nec immobilia alie:wre; 
et cessio, sive alienatio, sine dec1·eto 11on subsistere". 

ÜLEA cita Pinelus (AYRES PE\HEL), que, Ad 
Consthuiones Cod. d e Bonis Mnternis, parte 36

, n. 19 
e seguintes, estuda a nossa questão; e, depois de exa-
minai-a com o maximo rigor, chega á conclusão de 
que , em regra, havendo necessidade, o pai póde alie-
nar os bens do filho sob o seu poder sem alludir 
á impetração do decreto judicial: 'Co nsta! igitur 
ex praedic"tis reg ularàer interdic-i patri alienatio-
nem adventitiorum, excepta causa necessaria". 

G BR!EL PEREIR \ DE C.-\STRO, (Decisiones, d e-
cisio decima llO!ZO , n. 3) tambem e occupa com a 
no a questão , ensinando que o pai , quando adminis-
trador dos bens dos filho ob o patrio poder, póde 
alienar taes bens, desde que proce da sem fraude , e . ( . . . por JUSta causa: ago cum patn comm tssa slf po-
t es /as administrandi bana fíliorum imo et i/li !iceat 
sine fraude ex causa leg itima ta/ia bana alienare . .. 
adeo ut, non data j1·aude co nsilio ve l 're, teneat alie-
natio". Não exige a li cença do juiz, desde que o 
pai proceda de boa fé , e por necessidade. Todavia , 
lembra que alguns jurisco nsultos julgam mais se-
guro obter a licença do juiz: '' ubi secu1·ius tam en 



/ 

68 

dicit quod adhibeatur judieis auth oritas" . Fund ad 
na li ção de AYR ES Pl !'JHEL, e na pratica lusitan a, 
GABRI EL P EREIRA DE CA TRO dout r ina que, have n do· 
boa fé d a p a rte do p a i, e justa ca usa p a ra a a li e-
nação, não é mi ste r exigi r o consentimento do f ilho 
seja impube re ou pube re, po rq ue, ex pli ca, os pai 
são os m a is zelosos defenso res dos ben do f ilhos 
as p essoas qu e m ais c uidam das coisas pe rtence.1 tes 
aos seus f ilhos a cuj o p atrimoni o es tão li gado o 
interesse e Q preju ízo dos mesmo p a is : ' remota 
f raude, quoe semp er ~ idetur ab esse in pa lre, resp ec tu 
f ilionl1n , sup erva caneus videtur filii ju venis consen-
sus, tam in p rima quam in adulta et maiori aetate, 
cu m p aren tes de reb us f ilioru m magis so l icit i sintr 
et illis majori cum in:vigilent, in quibus etiam eoru17l 
v ertitur p mejudici u-m, et id eo inut ilis v idetu r fi lio -
rum co nsensus ( n. 4). 

ME~DES DE CASTRO no Tra ctatus d e Bonis Li-
berorum, que se lê no f im da Pmctica Lusitana, 
p a rte segun da d e bonis adventitiis, n. 121 , rep rod uz 
a commu m op1:nirio dos do utore que di st ing uem 
muito accen tuadamen te a ali enação de bens de or-
f ams da ali enacão de bens de m en ores ob o oatri o 
p ode r. Se é ad~ ini s trado1 do bens do fi lh o n~eno r , 
di z ME;\'"DES DE CASTRO, o pa i póde alie nar e e 
bens sem dependenc ia seq uer de dec reto ju d ic ial , 
desde que proceda com justa ca usa : " st' administra-
fo r est, al ienare pote1·it" . E logo adian te : potes[ 
enim ut pater etiam 1·es immo bi fes sine d ecreto alie-
nare" . O s p roprios immovei s póde ali enar em de-
creto do juiz. A razão é que ha g ran de d iff e rença 
entre o p oder do p ai e as fac ul dades do tuto r : (( quia 
p otestas p atris major est r e fi l ii, quam tutoris', v el 
cum ton\ in re minoris" . Nem se deve pres um ir que 
o p ai a li ene tem eraria, o u in consid<:: radame nte, os 
ben s do filh o, p orquanto, al ém d a affe ição p ate rn alr 
e ll e tem inte resses lig ad os aos bens do f ilh o : ((N ec-
enim pmesum endu m est 1·es f ili i p atrem ita tem ere-
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alienatuntm, cum maxim e pra.eter a.ffection'em pa.-
Jerna.m co mmodum in re fi!ii lwb eatn . 

LOBãO começa no tando que a Ord., l iv . r", tit. 88, 
~ 6", parece prohibi r ao pai toda es pecie de aliena-
ção dos ben s adventícios do filho . Observa depois 
que a lei patria , de accôrdo com o direito roman o, 
não póde te r esse: sentid o. Exceptúa quatro casos , em 
q ue ao pa i é permittido alienar os bens do fi lho, in-
cl usive o adven tíci os, sem necessida de sequer de 
dec re to judi cia l: r"-q uando os ben s a dventicios do 
fi lho foram transmitti dos a este , já gravados com 
div ida : z"- q uand o e faz necessa rio pagar os le-
ga dos com que o testador onero u o filho-herdeiro; 
3"- quand o ha urgente necess idade de alimentos 
para o proprio fi lh o ou para o pai; 4"-quando os 
bens ão oneroso , de qualq ue r modo damnosos . Em 
todos e se quatro casos, procedendo o pai com boa 
fé, ju ta cau a, sem dólo, ou fraude, com piedade 
pa te rna são validas a alienacões, sem dependencia 
do decre to judicial. Em todos os mais casos, é indis-
pen ave l o dec reto judicial ( .L\ olasa MELLO, vo l. z", 
pag . 97 a 103). 

BORG E ARXEIRO as ignala a distincção entre 
venda de bens de o rfam e venda de ben de f ilhos 
ob o p a tri o poder, e affi rm a ser o pinião co mmum 

que o pai legitimo admin ist rado?· dos bens d e raiz 
do fi lh o m enor, P.óde alienai-os, mesmo sem autori-
dade do juiz (Di1·eito Civil, tomo 3", 239, n . 44 
e 45) · 

COELHO DA R OCH.-\ expõe a dout rina com mum , 
a aber que o pai para vender ben do filho sob o 
eu pode r, precisa er a utorisado pelo conse lho de 

fam íli a (entre nó pelo juiz de orfam~), e só deve 
a lienar taes ben no ca o de nece sidade urgente, ou 
manife ta utilidade (Direito Ci11il, ~ 306) . 

L.\L\YErrE julga necessa ri o o consentimento 
do filho ou o de reto judi c ial , se o filho é men or, 
para o pai empenhar hypotheca r, ou al ienar p or 
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qualquer titulo, o peculi o adventício do filho, sa lvo 
nos casos seguintes: a ) para pagar divida u le-
gados, de que viesse one ra do o peculi o ; b) para 
prove r á propria subsi ten ·~ia, ou á do filh o, em 
fa lta de outros mei os; c) quando os bens são de sua 
natureza suscep tí ve is de rapid a deterioração ; d) ou, 
sendo immoveis, não podem ser, por es ter ei~, co n-
venientemente aproveitados (Dir eitos de Família, 
s II6, c. III). . 

C. B EVILAQ A, baseado nas liçõe de L \FA YETTE 
e PEREIRr\ DE CARVALHO, tambem s' req uer a autori-
sação do jui zo pa ra o pai alienar o peculi o adven-
tíci o do filho sob seu pode r, repetind o que a auto-
risação é di spensavel em ce rtos ca os, já expostos por 
J,_;oB.-10, e aqui reproduzidos. 

A doutrina ensinada pela torrente dos civilis ta 
patrios nad a mais é do que a li ção de GODOFREDO 
(no Corpus lu ris, Diomsn GOTHOFREDI), ond e a 
nota n. 45 á Const. 8n, § s· D e bonis qu.ae l iberis in 
potestate, diz: ((Mobilia et immobilia onerosa et 
damnosa parens sin e solemnitate polest vende re". 

A regra de di rei to patri o, em umma , é que, 
excepto os quatro casos mencionado , em todos 
mais é licito aos pai s vender os bens do filho sob 
o patrio poder sem ne:es id ade de hasta publi ca, 
sómente com licenç a do juiz, li cença dispen ada no 
quatro casos alludidos. 



DIREITO CIVIL 

P DE R EVOGAR- 'E [ TES'l'AMENTO POR UMA 
E. 'CRIPT UR A. P UBLICA ? 

Por tre m od os permittia a pnnc1p10 o direito 
romano que se revoga se um testamento: r") pela 
de truição voluntaria do a:to material em que es-
ta\ am contidas as disposições testamentarias; z· ) 
pelo concellamento egualmente voluntario de todas 
a in tit Eiçõe ; 3") po r um novo testamento (fr. r", 
d e injusto rupto, in·ito /acto testam ento, (fr. r", 3•, 
d e his qua e in testam ento d el entur, Inst. de Jus. § 3°, 
quibus m'odis testam euta iulirmantu1·, May nz, Cours 
d e Droit Romain ,. tom. 3", § 304, Accarias , Précis de 
Droit Romain, tom. r" n. 341). 

A esse tempo o direito roman o não tolerava um 
acto- oral ou escripto- meramente revocatorio de 
um testamento. 

A razão é que o testamento tinha o :::aracter au-
gu to de uma lei, e uma lei só póde ser revogada por 
outra lei: /ex leg e tollitur (Trop long, Donations et 
T eslam ents, tom. 3°, pag. 540 e seguinres) 7\ ihil tam. 
natura/e est quarrl) eo g e7Aere quidquid dissolv ere, quo 
colligatum est, dizia lpiano (fr. 35, de 1·egulis 
juris). 
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Uma constituição de Honori o' e Theodosi o 
(c. 6" C. Th.) modificou profundamente o direito 
até então vigente: decorrido o prazo de dez annos 
depois de feito um testamento reputava-se este re-
vogado ou 1·ôto (é o termo). 

Fi nalmente, J ustinian o esta tu i u que, pas a do 
dez annos, o testador podia revogar seu testamento 
ou p or uma simples d,eclaração ora l em presença de 
tres testemunhas, ou por e cr ipto - apud acta (c. 27 
de testamentis et qu emadmodum test'amenta o l<dí-
nentu r) . 

Consequentemente, no direito romano actual 
um testa mento não e rompe unicamente pela de -
truição da cedu la , ou pelo anceliamento das insti-
tuições , ou por um novo testamento. Expirado o la-
pso de dez annos , ( preceito absurdo que nenhuma 
legislação m oderna perfilhou) póde revogar- e um 
testamento por uma declaração verbal diante de tres 
testemunhas , ou por uma declaração escripta (apud 
acta). 

* 
*' * 

Em relação ao ponto que e tudamo o act uaes 
codigos das nações culta dividem- e em dua gran-
des classes: em uma e tão todo" aquelle que ó fa-
cultam a revogação de um testamento por outro tes-
tamento, em outra os que permittem u mac to expre-
so, meramente revocatorio. E tá subentendido que, 
tratand o sómente da questão que no preoc upa, fa-
zemos abstraccão neste momento de tudo quanto pre-
c-eitúain esses ,co digos sobre a des.truição , ou lacera-
mento, dà cedu la , ou sobre a obliteração da di po-
sições- outros tantos meios de revogar testamentos. 

O cod . austríaco (art. 719), o hespanhol (ar-
tigo .738), o argentino (art. 3827), o da Luisiana 
(art. r685) o de cantão de Zurich (art. I0+2) e ou-
tros só permittem a revogação de um testamento por 
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I() Utro testamento, ou por um acto revestido de todas 
as formal idades essenciaes aos testamentos. 

O cod . francez (art. r.035), o italiano, art. 9r7, 
.o portuguez, art. 1.755 , o do cantão de Valais 
(art. 753), o de Neuch atel (art. 744), o direito 
ínglez (Lehr, Droit CiviL AngLais1 n. 937, pag. 666) 
admittem expresamente a revogação de um testa-
mento p o r um acto escripto sem as so lennid ades tes-
1amentarias. 

O codigo italiano não se satisfaz com as forma -
lidades o rdinari a das declarações de vontade; mas , 
não presc reve as m e mas solennidades pec uliares 
.aos te tamentos (C. L o ana, Le Successioni T ::sta-
m entarie , pag. 5 15). 

·M uito expresso é o codigo portuguez, quando 
es tatú e que a revogação do testamento póde ser fei -
ta em outro te tamento , ou por esc riptura publica . 

ào e queçamos que o rece nte cod igo allemão, 
.alto monumento de saber jurídico, dispõe nos arti-
go 2254 e 2255 que um testamento se revoga p or 
outro, ou p ela destruição volu ntaria do titulo tes ta-
mentario ou quando o testad o r faz nesse titulo 
q ua esque r modificações p elas quaes é costume expri-
mir n von tade d e revoga r uma decla raçüo escríptn . 

I to po to, o codigo ci tado da ultim a classe 
não app li cam á revogação dos te tamentos o bro-
•cardo con tid o no fragmento já tran c ripto de lpia-
no. e te ponto diz o Sr. Di as Ferreira, não se 

egue a maxima: R es eodem mor! o dissolvi d ebent 
quo f u erunl co lligntoe1 po rque não é preciso exigir 
do te tador tantas form ali dades quando ell e quer vo l-
ta r á ordem legal da succes ão, como quando de ll a 
quer desviar- e ( Cod. C ivil Portuguez A nn otndo , 
vol. 4·, pag. 169). 

* * 
D. P . - J 
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No direito patri o não· ha· absolutamente- di po-
51çã·o qu-e permitta, ou prohiba, a revogação de um1 
testamento por e criptu ra publica (Accordam do · 
Supremo Tribunal de P o rtugal , d e 2 de julho de 
r872 publicado no Diario do G overn:o, n. 167). 

A Ord. , liv. 4", tits. 8o e: 84, guarda silencio a· 
respeitQ deste assumptb. 

· Dahi o affinnarem alg un s· que o te tam ento ó 
pó de ser revogado por outro testamento, ao pa o · 
que entendem outros que uma escriptura publica 
com duas tes temunha s· é meio efficaz de · revogar um 
testamento: 

O sabia l'v1e llo Frei're não se pronuncia p o i ti-
vamente sobre a questã·o. Dep ois de ensin ar q ue um· 
testamento se· romp e· por ou tr fei ro com todas as 
solennidades. legaes, diz-nos que a si mple revoga-
ção em presenç a de tre te temunha decorridos dez 
annos, não inürma o testamento po r nã·o e tar em 
uso-entre nós a Const. de Tustiniano. E' eviden te que · 
Mello se· refere· á revogaçüo verba l; que· J ustiniano· 
permittiu após o lapso de d"ez annu contados do dia 
em que foi feito testamento ("*), e não da revogação, 
como suppõe- Men o (Inst. lu1'. Civ: Lusit. , li v . 3o, 
tit. s·, § 49). 

Lobã"o sustenta ga lh arda·m ente o p·ró e o contra . 
E' este um dos pontos em que o assom bro a-

mente erudito c-a usídico beirão de ta l m odo e con-
tradiz na sua chilra algaravia tran m ontana, que 
be~ justifi ca a hyperbole candente com que 
espírito meth od"ico e lu ci damente sys tem atisador de · 
Alexandre Hercul ano e tigmatisou essa " pilha de· 
volumes refeTtos de eTudições g ravíssi m as, pesadi · 
simas, · pendantiss im as, onde· o pró e o contra da 
opiniões dos juri sco nsurtos se acham accumulados· 
por tal arte, que a leitura dessas dezenas de in quar--
tos é o meio mais seguro de se não saber qual é 

(I) Mayoz, loco cilato. 
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verdadeiro direito na maiOr parte das materias ju-
rídicas." 

Nas "No tas a Mello" escreve Almeida e Souza: 
"subsiste o testamento, ainda que o testador pe-
rante se te testemunhas diga que não quer que va-
lha a sua disposicão ou testamento, menos que ou 
não faça outro, ou passem dez annos (aliter d e usu 
hodienzo, Stryk. Us mod. , L. 28 , T. 3, § 7) depois 
do assim revogado testamento (e não do dia dessa 
declaração.) Affirma-se, pois, nesse trecho que só 
por outro testamento póde revogar-se um testa-
mento (vol. 3.", pag. 287 edição de r883) . 

Entretanto, nas ' Segundas Linhas" (vol. 3.0
, 

pag. r66, edicão de r868, depois de firmar o prin-
cipio de que "toda a materia da revogação do tes-
tamento e funda na verosimil vontade do testador, 
não só expressa mas ainda tacita por conjecturas 
e indícios", disse Lobão : 'Nem ainda basta que um 
te tador diga simplesmente perante sete testemu-
nhas que quer que não valha um testamento, que 
não abre nem rasga, e conserva intacto, para só por 
i so se subentender revogado, se juntam ente não 
accrescenta (e assim se p1'ove) qu e não quer que va-
Lha, porqu e quer morrer ab-intestato." Parece claro 
que, feita e a declaração de que o ~estador quer 
m orrer inte tado está revogado o testamento, posto 
que não eja feito outro testamento. 

C. Tell e e · Coelho da R ocha são categoricos: 
para ambos uma escriptura publica com duas 
te tem unha é mei o efficaz de revogar um testa-
mento. Ei a palavra do sabio autor do ({Digesto 
Portuguez": 'Tambem se pode revogar qualquer 
te tamento, fazendo o testad o r escriptura em Notas, 
em que declare revogar o testamento feito sendo 
a .escriptura as ignada pelo testador, e por duas 
testemunhas além do tabellião (vol. 3o n. r.883) ." 
C. da R ccha não é menos explicito: o testado r póde 
até á sua morte revogar o seu testamento por meio 
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de outro testamento posterior, valido e legal, ou " por 
acto solemne feito por tabellião, e assignado pelo 
mesmo testador e duas testemunha (Direito Civil, 

1 o ~ ) )) vo. 2) 3 724 . 
Liz Teixeira (que não tem a autoridade de 

nenhum' dos dois jurisconsultos acima citados) tam-
bem opina qu·e "póde qualquer revogar, ou romper, 
o testamento por declaração tomada por tabelli ão, 
s·endo a escriptura assignada, além deste, pelo te -
tador e mais duas testemunhas (Curso de Direito 
Civil, vol. 2. 0

, pag. 345) .' 
Teixeira <ie Freitas (nota ao art. r.qz da Con-

solid.) ensina que um testamento e revoga por 
outro valido posterior, ou por agnação do posthu-
mo. Nas notas ao ~ r 13 2 °1 do Tratado dos T es tam., 
de Gouvêa Pinto, reprod uz a citada nota da Conso-
lidação, e transcreve egualmente os paragrapho 
em que se contém a doutrina de C. Telles e C. da 
Rocha , sem commentarios ou observaçõe de espe-
cie alguma. 

Fallece-nos o subsidio da jurisprudencia pa-
tria sobre a questão. Pelo men os, não nos foi po -
sivel descobrir caso julgado , que manife ta em 
uma corrente determinada de doutrina. 

P oder íamos appellar, o que já fizemo em 
parte, para a opinião commum dos doutores, que 
a Ord. , liv. 3.0

, tit. 64, ~ I.0
, manda ob ervar na falta 

de leis patrias , costumes e estylos, - Ord. que não 
foi derogada neste ponto , nem pela lei de I 8 de 
agosto de 1769, nem pelo alvará de 28 de agosto 
de 1772, que proscreveram apenas as opiniões de 
Accursio, Bartholo e Irnerio ( Cod·igo Philippino 
por Candido Mendes, notas ao § citado, pags. 664 
e 66s). 
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Mas, ainda ahi pouco seria dado respigar, cum-
prindo ponderar sómente que os jurisconsultos pos-
teriores :2 Mello e Lobão, que trataram expressa-
mente da questão, que nos preoccupa, sustentaram 
a rt>vogabilidade de um testamento por uma escri-
ptura publica, como já mostrámos. 

Aquclles que opinam pela inefficacia da r;:-
':" r· ptu ra , partem da erronea supposição de que em 
direito romano um testamento só se revoga por 
outro. Assim foi no antigo direito. No direito jus-
tinianeo porém, bastavam tres testemunhas, ou um 
e cripta - apud acta para a revogação do testa-
mento. 

Ora e no proprio direito roman o, quando o 
t c~ tamento foi perdendo o caracter de le i, n?.o 1nais 
l>~ re3 peitou o principio formulado por Ulpiano no 
já c itad o fragmento - '' nihil tam natura/e est quam 
eo gen ere quidquid d'issolve1·e quo colligatum est,"-
como pretender que vigo re esse principio no di-
rei to pa tri o em que pela lei de 25 de junho de 1766, 
e e pecialmente pela de 9 de setembro de 1769, de-
clarou o legislad o r preferir a successão legitima, 
po r _e r mai confo rme á razão natural? Note-se 
que no preambulo da citada lei de 9 de setembro 
foi ex pres amente declarad o que o espirito da nossa 
legi slação em materia de successão é diametral-
mente o pposto ao da legislação romana , na qual o 
principio dominante era o consagrado na lei das XII 
Taboas: uti legassit sup er p ecunia tutelave súce reí, 
ita jus esta , dando-se , pois , preferençia em direito 
romano á successão testamentaria. No te-se mais 
que o decreto• de 17 de julho de 1778, que suspen-
deu em parte a lei de 9 de setembro a conservou 
em pleno vigor no que concerne ao assumpto que 
nos preoccupa. 
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Por outro lado, como ensina Mello (liv. 3.", 
tit. 5. 0

, § 50), reputa-se vigente o direito romano na 
parte em que permittia o rompimento do um testa-
mento pel a lace racão da cedul a tes tamenta ria , ou 
pela obliteração das dispo ições ( fr. 20, d~ injust?, 
rupto irrito, facto te.rtamento, fr. 1." de lns quer- 1n 

tes tam ento del en f1tr ) . Essa doutrina ro mana obse rva 
com razão Trigo de L oureiro, é summamente in-
certa e arriscada sendo muito mai segura a do cod. 
c iv. f rancez e das outras legislações que citámos, 
as quaes admittem a revogação por um a e crip tura 
publi ca (Inst. d e Dir. Civ. B ra z il., · 379). 

Se o testador consulto, diz L obão , cancel lou, 
o bliterou, rasu r ou se u testamento, ou ri co u a sua 
subsc ripção e a das testemunhas julga-se o testa-
mento revogado no todo (Seg undas Linhas, Disse rt., 
vol. :\·", pag. 177 da ed ição de r868). Ora é intole-
ravel ~uerilidade permittir a revogação por esse 
m odo, e vedal-a por escriptura publica. 

Demais, obrigar o tes tad or a fazer novo lr~ta
mento, para revogar um anteriormente f ~ itn, póde 
ser mu itas vezes um grave constrangimento. E' 
possível que tenha m otivos reservados para não 
fazer novo testamento, para nutrir a vontade de 
morrer intestado. Se o testamento é cerrado ou 
·m ys tico , ou aberto por escripto parti cular, e pc: r-
deu-se, ou foi subtrahido, como revoga l-o mera-
mente, a não ser pelo meio qu·e nos parece accei-
tavel? 

N o direito patri o mais do que em qualquer 
e;utra legislação tem cabimento o precei to cn un-
ciado pelo Sr. Dias Ferreira: não é preciso exigir 
do testador tantas formalidades , quando elle quer 
voitar á ordem legar da successão, como quando 
d'ella quer desviar-se. 

A successão legitima é da índole do nosso 
direito. 
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Por todas essas razões abraçamos a opmta 
' e C. Telles e C. Rocha: um testamento póde ser 
·revogado por uma escriptura publica. 

Bem sabemos que não faltam jurjstas, que irre-
flectidamente reproduzem a opi1üão contraria como 
.do utrina incontrover a. Assim procedendo, elle' 
-'fazem como as andorinhas de que nos fala Alexan-
.d re Caetano Gomes no seu ManueL P1·atico, Judi-
.cial, Civ iL e Crim.ina!J as quaes, quando uma vôa1 
wôam todas . 

.. 



• 



DIREITO CIVIL 

E' TRA:N MI SIVEL " 'A SA-i'I10RTI ·, A «SPES DEBITUM 
IR!n D FIDEI O fMIS 'ARIO AS SUBSTITUI ÇÓES 
CO :rDICION AES ? 

D entro do quadro vastiSSimo da ardua mate-
feria do fideicommisso é difficil estudar qualquer 
das numero a q ues tõe debatida pela jurispriden-

. ' ' ' ' c1a patrta e qUizermo c1rcumscrever o camp o-
de inve"ti gação prec isam ente ao problema jurídi co 
que e tra ta de re o lver abstrahindo de todas as con-
ti·over ia que se lhe prendem, e c uj a elucidação 
~ mui ta veze nece a ria para so lve rmos a que nos 
preoccupa. 

im é que para re pe ndermos de m odo com-
pleto á pe rgunta co ntida na epigraphe que enc ima 
e te a rti go fôra mi ter remontarmos a princípios e 
reg ras do direito romano e do direito patri o, que 
não cabem no e paço e no tempo de que disp om os. 

Es te li gei ro trabalh o presuppõe,· po is , estuda-
das as noçõe gerae e a terminologia do instituto 
jurídi co do fideicommisso ( r ) . 

(1) 'E~sas noçõe~ terminalogia podem lêa:-se no Di1·eito, ·vd . 9, pag. 9 a 
2-2 , 22 ' n 238, c 641 a GG:l . 
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E' nosso intuito 'expô r e~clu:s iva e succ intamen-
te as reg ras a que es tá immediatamente subordinada 
a questão que estudamos, e em seguida a li ção, que 
bem se poderia dizer unanime, dos júri onsulto 
patri os, p ortuguezes e bras il eiro . 

* * *: 

Fiel ao program m a traçado, não ventilaremos 
a qLr~stão de saber se a clau ul a cum morietu1:, que 
os juri sconsultos rom ano reputavam um a condição 
(2) , é condttção ou term o em face dos princí pi os 
acceitos pelos interprete do direito civil patrio. 
E' esse um pom o já c riteriosamente tratado e escla-
recido no D LJ·eito, vol. 46, pag. 5 I 3· 

Suppomos que se trata de um fideicommisso 
condici onal. Para maior claresa figuremo que o 
testador adjectivou ao fideicommisso a condição si 
sine lib e?'is. V ivo ainda o fiduciario, e não se tendo 
consequentemente verificado a condição do falleci-
mento do mesmo sem deixar filhos, morre o fidei-
co mmisario . Transm itte a se us he rdeiros a s pes d e-
bitum i1·i'? Eis a questão. 

Em direito romano, ninguem discute, o fidei-
commissario na hypothese figurada nad a trans-
mittia a seus herdeiros (3). 

Clara e terminante era a dupla regra que domi-
nava a materia: nos contratos condicionaes transmit-
tia-se a spes d ebitum iri,· nas disposições testamenta-
rias condicionaes, porém, não (4) . Assim que, se 
Caio contratava dar a Mevio 20 sestercios, quando 
Tióo fosse consul, Mevio transmittia a seus her-

(2) Dig., h·a. 75 e 79, de condititionibus et dcmonstmtíonibus. 
(3) Dig., fr. 4, q=ndo dic s legato•·wm. 
(4) Iustit. de Jus., de verborllm oLligatiouibus , § 4. Dig., h-. G7, de. ve1·-

~ ormn obíigat. , e fr. 5, § 20, quando dícb legat111·unt . 

• 
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<deiros o di rei to de receber a somma estipulada, uma 
vez verificada a condi ção. 

Qual a razão dessa differen ça entre os contra-
to condicionaes e as disposições tes tamentarias con-
dicionaes? Mello Fre ire ( 5) e L obão (6) nol-a en-
:.inam. Em p1 imei ro logar, en tendiam os romanos 
que as es tipul ações adquirem vigo r desde o presente 
(ex praesenti v z res acc ipunt), ao passo que as di s-
po ições de ultim a vontade permanecem suspensas 
(a ctus autem. morientium suspenduntur) até á epo-

-c h a da mo rte. Em egundo logar ac reditavam que 
quem estipula o faz para si e para seus herdeiros, e 
que o tes tador, pelo con tra ri o, só tem o intuito de be-
nef iciar o fideicommis ar io, e não os herdeiros deste. 

I sto posto , importa indagar se esses fundamen-
tos da dupla regra estabelec ida pelos romanos se 
conformam com a boa rasão, ou exprimem alguma 
das subtiLezas ou precon ceitos condemnados pela lei 
de 18 de agosto de 1769. Ora, como ensina Mello 
om prof und o criterio e admiravel concisão (7), o 

primeiro fundamento é o re ultado de uma imper-
·doavel confusão .. O s actos de ultima vontade sus-
pend em-se até á epocha da morte , mas da morte do 
testador, e nüo do fidudario. Verifi cada a morte 
do t es tador es es acto adquirem força, e desde en-
tão começam a ser devidos (deberi incipiunt) os 
l egados puros ou incondi cionaes. Quanto aos le-
gados ubo rdinados a condições, uma vez verificada 
-a morte do testador, fo rma-se para o fideico mmis-

ario a spes d ebitum iri. isto é, um direito futuro, 
-contingente ou hypothetico perfeitamente equipa-
ravel á spes debitum iri que decorre dos contratos 
rco ndicionaes . 

(5) Inst. J wris Civis. L11sit. , liY. :l0 , tit-. 6, § 13, e t-it. 7o. ~ 15. 
(6) Notas a Mello, YOI. 3°. png-. 320 da cdiç!io de 1 ' 3, onde reprodu7. n 

s ü >ia ·ritiea de Yarabn 
(7) Loco cit-ate . 
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Assim , dada a m o rte do tes tado r nad a expli ca 
a di ff erença que os rom anos es tabelece ram entre os 
co ntratos condi c ionaes e as di spos ições tes tam enta-
rias cond ici onaes . 

" O s ac tos de ultim a vo ntade p e rm anecem ine r-
tes até á m orte." Se com a reprodu cção d a conh ec i-
d a reg ra se quer illudir á m o rte d o tes tado r, nin-
g uem alimenta duvi das a res peito. Quand o se inda-
ga se o fid ei commi ss ari o tr ansmitt e a se us h erd ei ros 
o seu direito f uturo, co ntin gente o u hy poth eti co, es tá 
cl a ram ente subentendido que se tra ta da hy poth ese 
de já te r fa ll ec ido o tes tador. Se o f ideicommí ssa r io 
f allece antes da m orte do tes ta dor. nenhum direito 
transm itte , nem so b re es te p onto h a controve rsia. 

Vê-se, p ois, que a doutr ina rom ana fez uma ex-
tranh a e imp e rd oavel conf usão entre a m o rte do 
testad o r e a m orte do f idu ciar io. 

O segun do f undam en to é, não um a subtileza, 
mas um a puer il idade. Qu em con tra ta ·d iz iam os 
rom anos, o f az pa ra si e p a ra se us herde iros ao p as-
so qu e ·O tes tador, quand o in st itu e um f ide icom-
misso, tem em m ente favo rece r uni ca m ente o f i de i-
commissa rio, e não os herdeiros des te. 

A ref utação &~ Yaraba, rep rod uz ida po r Lo-
bão, é esm agadora. No f ide icomm isso o te tado r m a-
ni fes ta a intencão d e benef icia r a d uas en ti dade : o 
fidu cia ri o, a quem confere d ireitos comp a rave is ao 
do m éro usufructu ar io, e o fi de icom missa r io a quem 
tran sfere direi tos comp araveis aos d.a nú - p ro-
prietari o. E ' cl aro, p o is, que o testad o r não teve in -
tenção de benefi ci é! r os_ h e rdeiros do f iduc ia ri o ; an -
tes express am ente os excluiu . P o r outro l ado, le-
g and o ao fidei commissario uma p r.o pri ed ade illimi-
tada , é evid e nt~ qu e não cogitou de excl uir desse 
benefi cio os herd ei ros do fid eicommi ssa ri o ; antes 
manifestamente quiz favo recei-os . 
' · A vontade do testado r bem pó de te r sido de-
termin ad a pelos meritos pesso aes do fidei commis-
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sa rio. O que se segue dahi , é que a vontade do testa-
do r e dirigiu , m ediante os m et·itos do fid eicommis-
sario, a fav o recei -o e os herdeiros do mesmo. 

Quanto á acção que decorre da sp es d ebitum 
iri, tanto nos contra tos condici onaes como nas disp o -
sições tes tamentari as condicionaes, permanece sus-
pensa a té ao adven to da co nd ição . 

N enhuma raz ão ha , p o is, de o rdem jurídica, 
mo ral, eco nomica ou philoso ph ica, que auto rise a 
d istin cção, feit a a rbitrariam ente pelos roman os, en-
tre o d ireito f uturo e hy po th eti co d o que estipul a 
e o do fi deicommi sari o. 

E se o f und amento do preceito roman o que 
veda a tra nsmissão dos direitos d o fid eicommissari o 
a eus he rdei ros não é confo rm e á boa razão, é lo-
gico re pell i rm os esse prece ito. 

R es ta-n os ave ri g ua r se a doutrina ex pos ta tem 
p o r si as a utorid ades do direi to c iv il patrio. 

~* -:;: .;;e. 

O q ue a penas es tud am sup e rf icialmente estd. 
th e e tão cont rove rtid a pela magis t ra tura p a tri a, 
acred itam que l\ l ello F rei re é o uni co juri sconsulto 
a u tor isado que u tenta a transm i sibilid ade da sp es 
debitum iri do f ide icommi ssari o a seus herdeiros, 
accre centan do alg uns qu e C oelho da R ocha se li-
mito u a re prod uzi r sem ref lexão a doutrina de 
l\l e llo . Nenhum a suppos ição mai s erronea e infun-
.dad a. · 

Já muito temp o ant·~s de 1ell o, em pl t:: ;-I O sec ul o 
XVI o sabi a •::: prof undo Val asco, depois de resumir 
a opini ão do gl osa do res, qu e negavam a transmis-
sibilid ade da sp es d ebitum. in:, na hy po these de que 
cogitam os, h av ia ob ervado : I/la enin d octrina gloss , 
limitatur singu!ariter, nisi oo llíqàlur vo luntas tes-
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tatoris in cont1·m·ium", accrescentando logo em se-
guida- hanc limitation em co nnnunifle1· ?'.ecipi (8). 

Lobão, que nas notas ao liv. 3", tit. 6" 13 
tit. i' § 15 das Inst. de 'lello Freire, a principi o-
vacilla, termina por acceitar a lição de Vala co, e 
aconselha aos juizes que estudem a conjectu ras fa-
vorave is á transmissiio , ·as quaes os aiudam muito a 
decidir a favor della. 

C. Telles , no vol. I 0 do '· Diges to Port.", n . 58 
a 62, firma princípi os que parecem contrariar a 
doutrina da traosmissibilidade; mas, no vol. 3°, 
n. r629 terminantemente affi rma que ao herdeiro 
instituído em primeiro gráo, o u fiduciario, quadram 
os direitos e obri.qações d e um usufntctulario. 

C. da R ocha ( . 700) é categorico: na herança, 
ou legado, deixado debaixo de condição uspensiva , 
o herdeiro , ou o legatari o adquire logo desde a 
morte do testad o r o direito ao legado, ou herança , 
o qual elle transmitte a seus herdeiro , ainda qu e 
morra antes d e verificada a co ndição. 

Candido fendes (Cod. Philipino, pag. 926 
a 927) em tres pas agen diver as en ina que o fidu-
ciario é equiparado a um usufructuario , e que o 
fideicommissario tran smi tte eu direitos aos her-
deiros. 

Tão corrente pareceu a Trigo de Loureiro essa 
lição dos jurisconsultos patri os, que no ~ 416, de 
suas Instituições d e Direito Ci,vil Brasileiro elle a 
reproduz como do utrina não controvertida. A opi-
nião contraria, em seus entender, não passa de uma 
das sub tilezas do di rei to romano, reprovadas pel a 
lei de 9 de setembro de r769 , a qual , posto que sus-
pensa _pelo decreto de r7 dejulho de 1778, deve 
reputar-se .em vigor nesta parte , em face dos prin c i-
pi as estatuídos -pela lei de r8 de agosto de .r76g; 
(§ 371 da obra citada). 

(8) Consult . 271 , n. 9. 
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Se dos mortos quizermos passar aos vivos, ain-
da havemos de vêr que os mais notaveis e autorisa-
dos representantes da sciencia jurídica em nosso 
paiz tambem esposam a opinião que abraçamos. 
Entre esses podemos citar os Conselheiros Lafayette, 
Mafra Silva Costa e Franco de Sá, e .o Dr. Souza 
Ri-beiro (9). 

E ' verdade que os que pensam de modo con-
trario procuram arrimar-se em Liz Teixeira e Tei-
xeira de Freitas. 1as, Liz Teixeira, vulgarisador 
sem cnt1ca de doutrinas mal assimiladas, é sabido 
que nunca foi autoridade em Portugal, nem no 
Brasil. No proprio trecho em que trata desse as-
sumpto (" Curso de Dir. Civ .", vol. 2°, pag. 461 da 
terceira edição) vemos uma prova da irreflexão 
com que elle solve as mais graves questões: affirma 
a intransmi sibilidade, citando apenas dois textos de 
direito romano, que não critica. 

Resta-nos, pois , sómente Teixeira de Freitas . 
Ninguem mais de que o obscuro autor d~stas li-

nha re peita e venera a memoria de Teixeira de 
Frei ta , de quem com razão pôde dizer o Conselheiro 
Ferreira Vianna que em meio da planície monotona 
e tri te da jurispr.uden c ia patr·ia "e ra o mais alto 
ctun e, p erto do céo e bem lon.c; e da terra". 

ias , forços o é apurar que valor tem a opinião 
de Teixeira de Freita. Para isso fô ra bastante re-
metter o leitor a um do trab alh os mais interessantes 
que entre nó e têm e cripta sobre esta materia -
"Um fid eicommisso modern'O e cinco ncc ordams", 
do Dr. Figueira de l\Iell o (r o). Ahi se verá pro-
vado que T . de Frei tas, quando no gozo da plenitude 
de uas faculdade mentaes , nenhum.a opinião sus-
teiHou po itivamente sobre o ponto de que nos oc-
cupamos. E ' assim que nas edições da (( Consolida ção 

(!l) Gazeta Jurídica. de . Paulo, YOL 12. png- . 5 n 15. 
( 10) ~< lJ i•·eito. , vol. 46, pag. 513. 
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das Leis Civis}) de 1857 e r86z nada e~creveu sobre a 
transmissibilidade da spes debitum iri. Foi na edição 
.de 1876 e quando o eminente jurisconsulto já come-
çava a soffrer de grave enfermidade mental, que 
appareceu a celebre nota ao artigo 420, na qual 
T. de Freitas chegou a affirmar q,ue o fideicom-
missario ~em uma esperan ça theologal, intran s-
missivel ! 

Cumpre não esquecer que em nota ao artigo 
1052 da mesma edição o autor affirma que o fidu-
ciario é um simp les nwndatario, um int e rm edirrri ~ . 
para não dize r pontifice . 

Comparar o direito do fidei commi sario a un·,a 
das virtudes th eo logaes ! ... 

Parece-nos que em face do princrpws ~ d1s 
licões dos mestres mais autorisados do direito civil 
p~tt·io, não é erroneo affi rmar que é tran m i_ ·ivel 
causa mortis a spes d ebitum iri do fideicommi s.ari :J 
nas su bstitui ções condicionaes. 



DIREITO CIVIL 

CREDOR POR BEl\IFEITORIA 

E ' credor pri>ilegiado , e prefere ao 
credor hypoth cario, quem faz bemfei-
toria em predio alheio, que está em p oder 
do dono ! 

l. - ~ ada m ai ommum d q ue a coll~ ão r!e 
d ireito entre o credo r po r bemfei to ria e o c red or 
J1yp oth a r io. -o E tado de ' . Pa ul o são f reque ntis-
Jm a- a que_t-e ent re o c red o re h vp0th ecan o:; c 

os em preite iro, q p lantam cafezaes em p redio 
r u ti co alh eio. 

D e,·cm er preferido tae empreitei ros, ou os 
cred re po r bemfeitor ias em geral, aos c red o res hy-
po th eca ri os ? C a o não prefi ram ao credores hy-
p o th ceari o têm ell e qualq uer prelação em fa ce 
d os cred o res h irog raphar ios ? 

II . - D esde o d i reito rom ano até hoje a ma-
te ri a do p r/71/eg ios é. um a das m a i -eri çad a de d if-
f ic uld ades e rn ai ob c uras do di re i to civil. ( 1) Tão 
grave ão essas diffi culd ade qu e, se.g und o nos conta 
PLA IOL, muitos p ro fe so res . dentre os mai s pro-

( L) TRoJ'Losa-D,•s Prw ilêgcs ct llypot!tequ s, Yol. }o, u . 17, Pnris, 1 54 . 

D. P. - 10 
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vectos, se abstêm systema ti camente de interrc.>gar 03 
alurnn os sobre o a sumpto. ( 2) 

lll. - Em Romã o pri'l.· i!egio era t/111 dir ' if a 
111 érame nte p essoal. Não se confund e o pri'l.•i!eg iunt. 
exige nd i, simplex se u p erso nnle, ou priv ileg ium cre-
dit orum , co m as hypo th eca priv ilegiadas. (3). 

Havia tres meio de garantir legalm ente a pr -
lação : a) a hypotlt eca pri·1: ileg iada - h pothecc. ; I-
gada a um privi leg io, que tinha a eff icac ia de c.Jl-
loca r o se u titular no mai elevado grá o, em CO !ICL' r· 
ren cia com outros credo re ; b) a _hypo t!tecn si ll!plcs 
- inferior á primeira e super ior ao privilegi o; c) o 
pri-v ileg io propriam ente d ito, pri1.11"1er;iunt. exi_(}otrii 
-que apenas pí·efetia aos credo res ch i1·ograplwrir s. 
Tratando desta classe de cred ores, escreveu 
C JACIO : "1\ antqu e eos exc ludunl !t ypoth ecarii. 
c1·editores optimn ratione, quia !tab ent actionem !t}•-
potlucaríam, qua e est actio in rem, in qunm plus 
cautio nis es t quam in p erson;am" (+) . 

No direi to roman o pois, o credore h pothe-
carios excluem (excl ud unt J os pri vil egiados. 

U m só priv ilegio, po r excepção , prefe ria a todo 
os outros, não só p or co nsideraçõe de utili dade pu-
bli ca, como p r moti vos humanitario muito re,-
peitaveis , o privilegi o da despezas funerarias: im · 
p ensa funnis se mper ex lt enied itat e a~du c itur, qua e 
etiam omne creditum so le! pr<.ecedere. cum bana oi-
vend o non sin t (fr. +5 , de religiosis et ' \lPTI B ' S 
F UNERIS ). 

Quem emprestava din heiro pa1·a o f im exprrssa 
de recons truir um ed ifício arruinad o, tinha po ,- ess:.: 
facto um credito ga ranti do coq1 um a !tvp oth ect1 le-
gal especia l : "se natusco nsult o quod sub Marra im-

(2) Traité de D1·oit Civil, tomo 20, nota 1•, an u. 2 .543, Paris, 1900. 
(3) GLUCK-Oommentwrio alle Pandcttc, liTro XX, § 1. O ' 6, trad. ilnlima,_ 

Milão , 1895. 
(4)-Recit . Solcnm, Const.-Qui JlOtiores Íl~ pignrYre. 
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per-ato1·e factum est, pig:nus insuLae c3·ediAori datum 
qui pecuniam ob reslitutiqnem aedificii extruendl 
muluam dedit ad eum qruoque pertinebit qui r ed em-
p!ori, domino mandante, nummos ministravit'·' 
(f r. J, in quibus causis pignus, vel hypotlüca tacite 
contrahitu r). Qualquer que fosse a construcção feita 
em Roma, ou em qualquer out ra cidade do imperio, 
ao mutuante na condições me11cionadas sempre se 
concedia a lzypotluca legal especial: ho c senatuscon-
sultum non tantum ad urbem, sed et ·ad alias civitater; 
patin ei (fr. +I,.' 6", de legatis, lib'er primus)/ !zo e 
ser!Jatus consuLtum non tantum ad aedes, sed et ba-
lin ea, 'l.'el aliud quod aedificium, vel porticus, sime 
aedibus, ·ve l tabemas, v el popinas extenditu-r (o mes-
mo fr. .· 8"). 

GL CK (5) parece que com bom fundamen-
to repe11e a opinião da L TERBACH, PU-
FE DORFF e muitos outro interpretes do direito 
romano que estendem a lzypotlteca. legaL especiaL ao 
credito do que fornecem madeira, pedra e outros 
materiae para a recon tracção dos predios: a lei 
ó allude ao mutuo cu jo objecto é o dimheiro. 

orno e vê em hyporthese que se approxima da. 
no a o dirci t romano garante o credor com u!1l a 
hypotheca privilegiada, e não c m um simples pri-
'f.•ilegio, que ape11as daria preferen i-a diante dos 
credi os imples ou ch iro~raoharios . e nenhum ::t pre-
la ão conferiria diante dos creditas hypotheca rios. 

, lV. - A lguns codigos rnodemos admittem o 
privileg;jo do credor por bemfeitorias, dando-lhe 
preferencia ao creditos hypothecarios. 

Tal é a disposição do Co digo Civil Francez, 
que depois de definir o privilegio no art. 2.095, di-
zend que é o direito, conferido pela qualidade do 
credito, a um credor, de ser preferido aos outros cre-
dores inclu-sive os hypothecon'os, n o art. 2.103, n. +, 

(5) Conuncntario allc Pandattc (logiU· citnclo) . 
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esta tú e o p rivil egio dos architecto, emp reitein•s, 
pedrei ros e outros opera ri as, empregados em ed if i-
car, reco nstrui r ou repa rar p redios, ca naes, ou ou-
tras obras de qualquer esp ec ie. Repr duzamo todo 
o preceito do Codigo Civi l Francez : "Les crénn ciers 
priv ilég iés su r les imme ubles so n f ... D L'es arc!Li-
tectes, entrepreneurs, maçons et autres ouv riers, em-
ployés pou r edifier, 1·eco nstru ire, ou réparer des ba-
tim ents, ca nnux, ou aufres ouvrages que tanques. 
pozt 1''1' 11 néa nm oins ( attenção !) que, par zuz expert 
nommé d'office par le tribunal de prem iere in stan-
ce dnns /e 1·essort du qu e/ les batil7l ents sont situés, 
i/ rrit été dressé p1·éalablement un proces verbal, a 
/' ef!et de constat er l' étal des lieux· relatit,am enf aux 
ou1.1 rag es que /e pPopriétai re déclarera m 'oir des-
sein de fai're, et que les oun rages aienl été, dans les 
six mais au plus de leur perfection, reç us par un ex-
pert éga lem ent nomm é d'office". 

O artigo transcripto confe're expressamente um 
privilegio, que prevalece sobre a hypothecas ( 6), 
com tanto que seja inscripto no n :qistro publico dar 
hypothecas (art. 2106 do Cod. N apoleiio). Faz- e 
mesm o uma dupla inscripção, a in sc rip ção do auto 
da vistoria que a lei exige antes de feita a obra, e 
a inscripção do auto de vistoria que a lei exige depois 
de conclui das as obras (7). Temo ne te privilegio 
um verdadeiro- direito real, su jeito á formalidade 
da inscripção no registro de hypotheca , temo uma 
lzypotlzeca ta cita, differente das outra só por se r 
prit,i legiada (8) . O privi legio immobiliari o do di-
reito fra ncez é, repetimos, um d ire ito 1·errl, uma hy-
potlzeca privileqiadn. 

Não se conf un de o privi legio exposto, que é o 
privilegio dos empre ite iros que faz em obra em p re-

(6) L.1 nu·r-P.ri•1CÍJ1CS de Dro-it Ciúl Fmnçais, vol. 29, n. 2 2 . 
('í) LáUllE:\T-Obra citada, vol. 30 u. lOG. 
(8) L:.GllE:->r- O&r.L ci todx, vol. 29 , n . 314. 'L'R OPLO:->c - Vóm cit«da, vol. 10 

n. 27, Pu.:->JOL-O&•·a cit(tcU<, tomo 2', u. 3. 14 . 
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dio alheio mediante contrato com o proprietario 
do predio (9), com o direito que tem o ter ce iro de-
tentor, em virtude do art. 2. r75 do mesmo Co digo 
de apoleão, de repeti r as bemfeitorias feitas em 
predio lz y pot lz ecado até á concurrencia do augmen-
to de valor dado ao predio pelas obras. Quanto á 
naturez a des te ultim o direito , profunda é a div er-
gencia entre os melhores i·nterpretes do direito 
francez, co mo e póde vêr em DALLOZ, (R ép er-
toire. Verbis - Pri7 i! eges et hy p otle]ues, ns. I.947 
e seguintes), em LAURENT, (Droit Civ il , vo l. JI, 
n. 309 e em TROPLO IG, (Priv ileges et H ypo-
tlz eq u es,'t·ol. J, n. 836 e s eguin~es ) . Entendem alguns 
que o credor por bemfeitorias tem direito d e 1'e ten-
çt7o, até se r pago do valor das necessarias. e do au-
gmen to de valor adquirido pelo predi o, em se tra-
tand o da uteis; pensam outros que o credor tem um 
pri'uilegio, uma prefe rencia, e dizem que o art. 2.r7.5 
foi incluído no Codigo para e e fim ; finalmente, 
não f ai tam commentadores que negam a retenção 
e o privi legio, affirma ndo que o c red or por bemfei-
torias tem ne te caso um credito pessoal simples 
( 10 ). eja qual fôr a opinião adaptada . dive rsa é a 
hypothe e em que um teuúro dete nt or (note-se bem 
- terceiro rl eter.fo r, sem co ntrato com o p roprie-
tario '\ faz bcmfeitoria em predio alheio . da em que 
um emp reiteiro faz obra, m ediante um contrato 
C0/11 o do no, em predio alheio na posse do resp ec ti7-•o 
proprietario, ou planta cafesae em· immovel de ou-
trem, _e ndo esta ub-especie, tão commum ent re nós, 
a que nos imp elliu a este estudo. 

(!J) LA URR:>'T-Op. cit ., vol. 30, n, 44. 
( lO) fia até jurisconaultoA, que silo de pateccr que o tc•·cciro detentor neste 

caso tem o direito ele propriedade, é um YCrdndciro propietario das obras fei-
tas, da. bem feitorias (DALLOZ-n. 1. 949 Vcrbis-P·riv. ct hyp). 

A jnrisprudencia f•·nnce1.a tem <'gunlmcnte variado de modo cxtraordi-
nario: ula j1WÍ81J?'ucicnc n'cst qn'incc•·til'lldc ct co11fusion cn cctte matit•·c ; ce 
qui y dontmc, c'cst t'ctbscncc etc tout princiJJC» (L <\UHB:ST-Op. cit., Yol. 3o, n. 46) · 
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Os que opinam a favor do direit de retenção, 
na hypothese do terce iro d eten tor que faz bemfeito-
rias em predio alheio, baseam-~e no :fr. 29, ~ 2", de 
piynoribus et lzyp or-lr ecis, que diz assim: "donws pi-
gnori data exu sta est, eamque nYeam emit Lucius 
Titius et extru.Y it: qunesitum est, dl! jure piç;rwris? 
Paulus respondit . pi~moris p ersecutionem perseve-
,·are : et ideo jus sol i super.ficiem sec utam 7.•ider i, ed 
est, rum jure piç;noris: sed bana fide possessores non 
{[/i/ e r roç; e 11 dos n·ed it o rib u s 11 ed i f i c i u111 rtsf it u a e, 
quam sumplus in extru ctione eroga tos, qualen tts pre-
tiosior res facta est, re ciperen t'' . Como ~e vê a lei 
reproduzida allude aos possuidores de boa fé , ca o 
muito diverso do nosso, em que o autor das bemfei -
torias não possue o predio alheio, e faz as obras me-
diante contr~ to de locação com o prop ri etar io. 

Ainda differente a dt.:as hvoothese dos art . 
2 .103, n. +, e 2.175, do C odigo N apo leiio, é a hy-
pothese regida pelo art. SSS do dito Cod., assim re-
digido: {(Lonque les plantations, constructions et 
ouvrage~, ont été faits par un tier et avec se ma-
tériaux, le propr iétaire du fon s a dro it ou de les 
r eteni r, ou d'obliger ce tiers a les en leve r". _ qu i c 
cogita do possuidor em face do proprietario reivin-
dicante . Se o possuidor está de boa fé, o proprietario 
reivindicante não pó de obriga i- o a de truir a con-
strucções e plantaç-es; cabe-lhe apenas o direito de 
escolher, e pagar o valor das bemfeitorias. ou o au-
gmento do valor dado ao predio. Se o po suidor está 
de má fé o proprietario póde obri ga i-o a levantar 
ou destruir, as bemfeitorias ou, se prefere, conser-
vai-as, e pagar as despezas feitas. 

DALLOZ refere um julgado, no "Ufll se deci-
diu que o d i reito confe rido pelo a'rt. SSS do Codigo 
Napoleão é um direito de propriedade, "et m ême a 
l' éç;nrd des créan ciers iruc ritJ sur l'imm euhle",· mas, 
accrescenta logo que em caso nenhum esse direito 
póde se exercido contra o terceiro que adquire o 
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predio, ma excl usivamente contra o dono do im-
movei : ((cont re ce lui a qui /e ten•ain ajJjJ'{{rfenait 
lors des ronstru clions'' ( 1) . I sto basta para paten-
tear que a hypothese do art. 5.55 do Codigo N apo-
leão está muito distante da noss a. 

A disposição do Codi.go Civi l F rancez q ue nos 
interessa é a do ar t. 2 . ro3, n. 4· Por essa disposição, 
os credores por bemfeitorias são investidos de um di-
reito real, in. cripta no regi tro de hypotbecas, têm 
uma hypotheca privilegiada. 

O Codigo Civil Italiano fez uma innovação 
importantíssima : negou qualquer privi legio aos que 
fazem obras em predi o alheio. ão se vê em todo o 
codigo ~ma só di spos ição ana loga á do art. 2. ro3, 
n. +• do Codigo Francez. ::\lo seu!vfanua le di Diritto 
Ci·v ile Italiano (vol. 2 ' , ni 178!) SCOTTI affirma 
que fu nega ta accoglien za a/ pri,vilegio dell'archi-
tetlo, depoi de tecer encomio ao legislador italiano, 
por haver supprirnido os principaes privilegias so-
bre immoveis reduzindo ou tros a hypothecas legaes 
(n . r.78r). 

O Codig Civil He panh ol só dá preferencia 
ao credore de bemfeitoria , quando transcriptas no 
registro da proprit'dade (art. 1.92~, n. ~). 

O odigo Civil Portuguez consagra o privi-
legio do redor por bemfeitoria necessarias,· mas, 
limita o privilegio d quinta Parte do 'valor do tJ?·edio. 
O art. 8 7 n. z, diz a sim : São creditas privilegia-
do sobre os immovei s do devedor, ainda quando e -
tes e achem onerado com bypotheca , o- creditas 
provenientes de despezas feitas nos ultimas tres an-
nos, para a conservação do predios, com relação 
áquelles a que es as de pezas forem appl i cada , não 
excedendo a quinta parte do va lor dos mesmos pre-
dios". A ·limitação do privilegi o á quinta parte do 
'[a /or do predio exc lusi't•a m ente é uma garantia para 

(11) Repe1·toirc-fúb. P.rop1·ieté, n, 432. 



96 

o credor hypotheca ri o, o qua l ao faze r o eu con-
trato de mutu o, já sa bi a qu e a qui nta pa rte do va lor 
do predi o e tav a uj eita a e r distrahida do paga-
mento da divid a hypoth eca ria e appl icada a p a-
gamento do credo r por bemfeito ri as necessa rias. 

O Co di go Civil A ll emào, no a rt. 6-1-8 , co nced e 
ao empreiteiro que const róe em te rreno alh eio . u 
i az obras parciaes no ed ificio de outrem, umahy-
p otlz ca abs f1 ·actn, qu e se insc reve no 1' e_(j isl i'O pub liro. 

Na Inglate rra não ha pr ivileg io algum que fa-
voreça o empreiteiro. Eis como um dos melh ore5 
exp os itores do direito ing lez G LA SO N , na ua 
grande obra - Histoire d u D ro it e f d es I nsti tutions 
P olit iqu es, C iv iles et ludicia res, d e I'A ng leterre, 
resum e o d ireito de se paiz no qu e conce rn e ao nos o· 
ass umpto : " I! n' ex iste nu cun priv il eg e pa rt iculie r 
en fa ve ur d e ce lu i q ui a p rêlé d e /'a rg enl po ur con- · 
stru Írt', 1 epm·er, ou aclz e fer un batim ent ( 'v ol . 6(T, 
§ 29 7) o 

Em nenh um a das le<; islaçõe. c·tadas é dado ao 
em preiteiro , ou ao que faz bemfe itoria em predi o 
alhe io , r:1e diante ::::on tt·ato com 0 do n , um pri vil e-
gi o, qu e sem ins:::: ripçào, em pu bli_ idade, p reva leça: 
contra as hvpothe::::as . 

O Codigo Ci vil P or tuguez, dis 'emando a in s-
crip ção do privi legio do auto r da · bemfeit ri a., 
neressn rias, evita surp rezas pre~•.td i c iae ao c red r 
hypothecari o pela fi xação do 111 ax imun: (a quint:r 
pa rte do \'a lor do p red io) além do qL·al o c redo r 
p rivile cr iado perde a ua prelação m fa e dos c re-
dores hypothecari os . De resto, o art. G7Ó do mesm 
Codigo permi tte o " reg i t ro p rov i orio de hypo-
thecas, estipu ladas pa ra o p a~amen to de de peza de 
construcçào, rep a ro ou melhoram ento de ed ifi io , 
de ar roteamento, plantação, enxugo ou esgo tam ento 
de p red ios rus ticos , ccmtanto CJu e se e pe:::: if iquem 
os immoveis a que taes despezas hão de se r app li -
cadas , a imp ortancia de ll as , e o prazo e tabelecido· 
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pa ra o cumprimento do contrato". Fó ra das hypo-
the es dos arts. 887 e 976 o autor de bemfeito rias 
uteis, no term o do art. 89 r, n. 2, tem um cre di to 
mé ramen te pes oa l. ( r 2) 

VI. - No d i rei to patrio a lei de 2 de junho 
de r77+ conferia exp ressamente um privileg io, a 
p1eferencia , aos credo res que concor riam com di-
nheiro ou materiaes para a construcção, reedificação 
ou reparação, em terreno alh eio, bem como para ~e 
reduzir á cultura qua lquer terfa inculta. Depo is de 
no : 3 r fi r ma r como " primeira reg ra decisiva no 
concui o das pr~ferenci as a pri oridade das hypo-
thec as, ou el la sejam geraes, tacitas ou especiaes, 
endo co ntrahidas po r esc ripturas publicas" , a cita-

da lei de 20 de junho de I77+ estatúe o seguinte nos 
: 3+ e 3Ó: 

'Excep tú o da regra o-e ra!, que acima deixo es-
tabelecida: em primeiro logar o credor, que co n-
co rreu com o rn ateriaes ou o dinhei ro, para a reedi-
fica .ão, rep araç:lo ou constr ucção de ed ifícios, pa ra 
que, a re pe ito da bemfeitoria-, seja ne ll as primeiro 
graduado, que outro qua lquer cred or, a quem o s6lo, 
ou edifício antigo tenha ido geral, ou especialmen-
te h_ pothe"ado. 

Exce· túo em ter e i ro l o ~rar o credo r que :::cn-
cor rcu co m os cus dinhe iro para se rem pe r, e redu-
zir á ultura qualqur paú l, ou te rra in ulta , para que, 
a re·peit das bemfeitorias, se ja primeiro g raduado. 
que outro qua lquer c redo r por mai anti go e pri -
vi!eo-i a do que eja '' . 

Quando \'i go ra\'a es a lei, a elas if icação dos 
c redorc era a aue se vê no Tratado das Execuções 
por enlenças , de LOB:_o , § _qó: em primeiro Jo-
gar os credores p ri vileg iado , em seo-u nd o os hypo-
th eca rios, e em ter e i ro os chi rographari os. 

(1'2) LAH .\TE'r'rE- Direito elas O ousas , .,-o]. 2°, ~ 1 3, nota 6~, pag. í/. 
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Os nossos p rocess uali sta , em ge ral, in::: l u ive 
os co ntemp oraneos têm rep etid o inadv ertid amente, 
e sem necessidade (p ois, a mater ia é de direito ~ i v il , 
e nã·o de processo), a antiga cl assificação de c re-
do res, es tatuí da pela lei de 20 de junho de 177+, e 
pelo alva rá de rz de maio de 1758. 

E ntre ta nto, a lei n. r .237, de 2+ de etem bro 
de 186+, nos arts. 5 e 6, com peq uena alte ração re-
prod uzidos na lei n. r69 A, de 19 de janei ro de r89o, 
arts. sob os mesmos nume ras .) e 6) reformou com-
pl etamente o d ireito pa tr io nes ta pa rte. 

P rece itúa o art. s" da l ei de janeiro de 1890 : 
'Os pri vi legias não comprehendidos neste de:::reto 
refe rem-se : 

Ao moveis ; 
Aos immoveis niio hypo tlt ecados/. . . . . . . .. 
Ao preço dos immoveis hypothecados, depo is 

de pagas as di,vidas lzypo tlz eca rias . 
~ r." Exceptuam-se da di posição deste art igo : 
r .0 Os creditos proven ientes da de peza e cu -

tas ju d iciaes fe itas pa ra excussão do imm ove l hypo-
thecado, as quaes serão ded uz ida precip uamen te do 
p rod~.:c to do mesmo immovel; 

z." Os cebent~res ou ob ri gações ao portado r, 
emittidos 1 elas soc iedades anonymas ou comman di-
tari as po r acções . 

~ 2." Con tin uam em vigo r a prefe renc ia e ta-
belec idas pefa legislação ac tu al tanto a re peito 
dos bens moveis, semoventes, e imm ove is não hypo-
thc ados, como a respe ito do preço dos imm oveis hy-
p othecad os, d epois d e pagas as div idas hy p oth e-

. " can as. 
No art. 6.0

, depois de enum erar os onus reaes, 
os un icos qu e se co nsideram taes n o d ireito patn:o, o 
legis lad or determ ina que " os out ros onu s que os pro-
p ri etari os impu zerem aos seus p redi os, se haverão 
como p essoaes, e não podem prejudicar os credo res 
h ypoth eca1·ios" . Os onus reaes que o legislador 
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ad mitte e enum era, (( nüo podem ser opp ostos aos 
credo res hyp1oth ecarios, se os titulas 1"esp ec tivos não 
t iverem sido transcriptos ant es das hypoth ecas". 

O leg islado r pa tr io, pois, não ex tingu iu os· pri-
'n legios. Rela tivam ente aos immoveis , conservo u os 
pri v ileg ias que in c idem em immoveis não hypothe-
cado o u no preço do im move is hypothecados, de-
po is de pagas as d iv idas hypo th ecan'as. D uas exce-
pçõe apena abr iu á p re lação das hy pothecas : as des-
peza e cu tas ju dic iaes da excu::são do im move l hy-
po th ecado de duzem-se precipuamen te do prod ucto 
do mesmo im m ovel e os debentnres tambem se pa-
gam de preferencia. Propriamen te só ha uma exce-
pção , que é a concernente ás cus ta e de pezas judi-
ciae ; porquanto, os debe ntu res, ou obri gações pre-
fe renciaes, dependem da constituição de uma hy po-
theca pelas sociedade anonymas (art . +" da lei nu -
melo 177 de 15 de setembro de r893), e a sua p re-
lação nã póde p rejudicar ao credo res hypotheca-
nos, que tenlzam hypot!tecas ante ri'orm ente inseri-
p ias (ar t. 1" da citada lei) . 

eria imposs ível m aio r clareza do que a do ~ 2° 
do a r t. ·· da le i de 19 de jane iro de r89o:-conti-
n uam em v igo r a prefercnc ias da leg isl ação pa tt·ia a 
re·peito do ben nr/o hypothecados e, quanto aos 
hy poth ecado , a respeito do se u p reço, de pois de pa-
gas as d i'l.• idos hypotheca rias. 

ubsi tem onseq uen temente os p r ivil eg ias da 
le i de 20 de junh de 177+ 

Es es pri v ileg ias excl uem os c red itas si mples, 
o u chi rog rapharios ; m as , perd em completamente a 
ua effi cac ia, são abso lutam ente inertes , e mface dos 

c redito hypo theca ri os . E i o q ue d.ispõe a lei do 
m odo m a is exp res o. • 

T EIXE !R.\ DE F RE!T.\ S, que em a no ta· q ao § 9• 
d o art. r. 270 da Cons olidaçlí.o entend e qu e de (( tod as 
as pa rtes da no sa l eg i lação é ac tu almente a m ais 
scura e com pli cada" a re la t iva ás prefe renc ias, no 
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art. r .270, 3§ r" e z" da ed ição anteri o r á lei de 2+ de 
setembro de r86+, dava um a h'ypo t!t eca legal pn'vi-
leg iada /(sobre as bemfeitorias , ao credor que con-
correu com materiaes dinheiro, em mãos de obrei-
ros, para constru cçrlo, reedt/icaçiío e reparos de ed i-
f idos/ tambem sob re as bemfeitorias, ao credor de 
dinheiro emprestado para abrir e arrofe{/1· terras in-
cultas'11 em a nota 6 ás disposições reprod uzidas, na 
edição poster io r á lei de 2+ de s ~t "' mbro de r86+, af-
firma peremptoriamen te que "n r/o ha mais hypo-
th eca neste caso/ ha só priv :'feg io1 como se co nclu e 
das disposições comparadas dos arts. r" e 5" da n07'lS -
sÍma lei hypoth ecar ia. Tal privi legio dá direito de 
preferencia sobre o credores chirographarios." a-
da ·mais . 

i ão prevalece contra os credores hypo theca rios. 
A lei é terminante: quaesquer onus reaes que o 

p·roprietarios impuzerem aos seus predi os, se have-
rão como pessoaes, e não podem prejudicar aos cre-
dores hypothecarios. Os proprios onus reaes consa-
grados pela lei só porlem ser oppostos aos c redore 
hypothecarios se o títulos respest ivos tiverem sido 
tran se ri p tos antes das hypothecas. 

Ainda quando fossem on11s reaes , o que a lei 
repelle termin an tem e:He, 03 pri vil e:>"io s:) po çleriam 
ser oppostos aos crc d itos hypo theca ri os, quando 
transe ri p tos no re gistro de hypothecas . 

LAFAY ETTE (Din'eito das Cousas, nota 6, .· r83, 
vo l. z", pags. 76 e 77) pergunta : "Qual a natureza 
do direito do autor das bemfeitorias á ind emn i ~a ão 
que lhe é de v i da? Será um di rei to de retenção? S~rá 
algum privilegio? Tem Ltlla nem outra cousa. 'e nt 
o direáo de retenção po1· bem f eitorias nem p1·iv ileg io 
algunt) pre'1.'a lece m co ntra a !typ oth eca (lei, art. s·, 
§S r " e 2"). 

O direito do autor das bemfeitorias é um direito 
puram ente pessoal contra aque lle, em favor de ·~u cm 
verteu a utilidade da despeza." -
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E no § 259, n. 4, refe rind o-se ao terceiro d eten -
l or1 escreveu: "O terce iro detento r tem direi to a ha-
ve r dos credores hypoth ecar ios a in demni sação df.l.5 
bemfeitorias neces a ri as e utei s que houve r feito no 
immovel, pelo principio de que ellas vertem em uti-
lidade d'e"se credores. 

O di to di reito, porém, é puramente pessoal. E 
para tornal-o effect ivo, o detentor não póde usar da 
retenção, porque a retenção não póde ser op posta á 
hypothe a n.em induz preferencia, porque a lei não 
lh 'a dá. 

O terce iro detentor vem a ser, pois , um méro 
credor chirographario do valor das bemfeitorias." 

Tanto na hypo these , portanto, de serem feitas 
as bemfeitor ias mediante contra to en tre o empre i-
teiro e o dono do predio, como na de serem feitas 
por um terceiro detentor (que é o terce iro que possue 
immo'cel hypothecado) o autor da bemfeitorias !10 
Ji rei to patrio só tem um direito meramente pessoal. 

L ELTE VELHO nas Execuções de Sen ten ças1 ar-
tigo +58, colloca os credores privilegiados ácima do3 
chi rographario e aba ixo dos hypothecarios. 

C.\RLO DE .\){' '· LHO ( :Y ova Consohdau7o 1 

ort. r ·9+ ) a evera que o credor hypothecario tem 
_obre o immovel hypothecado preferenc:o o quo es-
(jller creditas alvo os que provém das despezas :-:: 
custas judiciae, feitas para a execução do immovel. 

To art. 1.939, .· 3", havia reproduzido a dispo'.i -
ção do art. íO, 11, ~ r, da lei n. 9'í· de 2+ de outu-
bro e 1890, di po ição que é a mesma do art. í8, II , 
~ 1°, da lei n. 859, de ró de agosto de r902, que refor-
mou a de 1890, e que assim preceitúa : "O privilegio 
p reva l·ece a re pei to do p reço dos immoveis hypo-
thecado anteri ormente dep ois de pagas as d i7.'idas 
h y p oth eca nas e os creditos provenientes das despe-
za e cu tas judiciaes, feitas para execução do immo-
vel hypothecado, e que erão deduzida - principal-
mente do producto do me mo immovel" . 
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O precúto l ega l não permitte duvidas: de ac-
côrdo com a lei hypotheca ria , declara a lei de fallen-
cias que o priv ilegio ó prevale e depois d e pagas as 
di'L'q'das hypothecan'as. Prevalece, portanto, obre os 
c reditas chirograpl1arios exrlus i'Vmn enl e. 

Não se supponha que os credores hy pothecari 
só tenham preferencia, quando a hypotheca é ante-
rior á divida privilegiada. Ainda 'que a divida privi-
legada seja an terior á hypo theca, o credito hy pothe-
cario se paga precipuamente; po rquanto, em face da 
posi tiva reg ra do art. 6", ~~ t '' e 2 ° quaesquer onus 
que não sejam o penhor agricola a servidão o u o 
a habitação, a antichrese, o usof ructo, o fôro, ou o 
legado de prestações ou alimentos, expressamente 
consignado no immovel, se consideram onus pessoa es 
e não podem prejudicar aos credores hypothecario . 

Ainda mesmo que fo se o privilegio um onu 
real , só p oderia ser opposto aos c redore hypotheca-
rios, caso o r~spectivo titulo tivesse sido transcrip to 
antes das hy pothecas . 

JosE ' HYGr:\'0, na Consolidaçtlo das L eis r ef e-
r entes á Ju stiça Federal om muita exac tidão rc u-
miu o no so direito sobre esta materia. No art. 658 
(pa1·te t erce ira, pro cesso ci'L,if) , do decreto n. 3.08+ 
de 5 de novembro de r898 escreveu : 'O s credore , 
salvo os hypatlz ecm·ias, a re peito dos quaes se guar-
dará o disposto no art. 661 , preferem uns aos outro 
pela ordem em que são elas ]ficados, e na me ma 
classe preferem pela ordem de sua enumeração". 
E no art 66r : "As preferenci as dos credore 
privilegiad-os prevalecem tanto a respeito dos bens 
m-oveis , semoventes e immoveis não hypothecados 
como a respeito do preço do imm oveis hy potheca-
dos, depois de pagas as dividas hypo th eca rias. O 
credor hypothecario tem sobre o immovel hypothe-
cado preferencia a quaesquer cuditos, sa h ·o os que 
provém das despezas e custas judiciaes, feitas para a 
excussão do immovel. Assim deduzidas as sobredita..:.... 
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despezas e c ustas j udiciaes , o preço do immovel serfL 
precipua mente destinado ao pagam ento da hypo-
t !t eca, e só depois do pag amento della póde ser ap -
plicado ao ou t ros creditas na o rdem que l hes com-
pete". 

No estado actual do direito brasileiro o auto r 
de bemfe itor ias em predio hypothecado, antes ou 
depoi s de feitas a bemfeitorias, não tem privileg io 
algum que prevaleça contra os creditas hypo r!tcca-
rio que ' ão pago prec ipuam en te. 

Nem, dado o regimen de publicidade do3 di-
reit s reae" obre o immoveis, instituí do pela lei 
h pothecaria, se ju ti f icaria um privilegio que im-
p or ta e u rn onus 1·ea l não 1·egist rado. 

To direito fra ncez o empreiteiro é credur pri-
vilegiado, porque o seu credito é inscripto~ e duas 
vezes in c ripta. 

To direito allemão o empreiteiro tem un"l~t hv-
p o theca, publicada pel a insc rip ção. 

o direito pa trio, que ordena a insc ri pção e :1 
trawcripção de tod s os onu s reaes, seria um grande 
absurdo admittir privilegias que fossem ônu1 r:::aes, 
em dependencia de tran cripção. 

e ri a derruir todo o excellente sys tema de ru-
bli c ida de da lei de 2+ de se tembro de r86+ repro-
duzid o na lei de 19 de jan eiro de 1890, e e can arar 
a po rta á f rande. 

O direito do autor das bemfeito ri as, diz L r\-
F.\YETTE, é um direito puramente pessoai comra 
aquelle em fav o r de quem verteu a utiLdade da 
despeza. 

egue-se dahi que o credor hy po thec:tr i<J seja 
obrigado a deduzi r do preço da arremataçáCl, egual 
ou inferior á importancia da divida , o r:nc-.;c das 
bem feitorias? .Não absolu tamente. 

Se assim fo se,o credor hyp othecario occu p aria 
na gradação dos creditas lagar inferior ao do privi-
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Jegiado, ao do auto r das bem f e i to r ia , o que, Ja V l -

m os, a lei repell e termin antemente. 
'\fem se julg ue que o d ireito do autor da bem-

l c: Ítori as seja um d ireito cuj a obri gação co r relata 
inc umb a, não ao do no do pred io ma á pes oa em 
.cuj o proveito n rteu a ut ili dade da despeza. 

O devedo r das bemfe itorias é o do no do pred io. 
Ta nto isto é verdade, e ind isc utí ve l, que no re-

gimen da lei de 20 de jun ho de T77+ o redo1 e por 
femfe itor ias eram credo res p r iv il egiados, col loca-
dos em gráo superior aos do credores hypothecarios. 

Credores priv il egiados de quem? D o del'edor 
co mnntm 1 do no do predio, o que não c faz mi <er 
dizer de tanta evidencia se reve te a as crção. 

Se o credor h •pothecar io e o autor da bemfei-
torias são credores ambos do dono do predi o hypo-
thecado, e se o p rimei ro t m preferencia contra o e-
gundo, está muito claro que o egundo 6 re"ebe to 
tal ou parcia lmente a impor tan cia do seu credito, 
depois de pag integra lmente o pi rmei ro. 

Caso fosse o credo r hypothccario obrigado a 
pagar as ,bemfeitorias, teríamos uma de tas con e-
quencias : na hypothese de um te reei ro arrematar o 
predio hypothecado por um preço egual, ou menor 
que a importancia da divida hypothe aria o credor 
hypothecar io nr/o rec eberia p recip uamente a impor-
tancia do seu credit , e de se modo fi r aria e111 segtiii-
do Ioga r ; se o mesmo credor hypothecario arrema-
tasse, ou requeresse a adjudi~ação, pe lo va lor da di-
vi da, desde f] ue ~ e lh e imp uze se a obr igação de pa-
gar as bemfe itori as, ainda f icaria em gráo inferio r ; 
pois, o autor das bemfei torias eri a pago de prefe-
renc ia (pouco im po rtando qu e recebesse o va lor das 
des pezas feitas, ou a quantia eq ui va lente ao au-
.g mento de valo r adquiri do pelo pred io), e o c redo r 
hypothecari o fi ca r ia com as sobra·s. 

D esde qu e o c red or hypoth ecari o tem prefe ren-
cia diante do autor das bemfeitoria , a consequ encia 
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1ogica fo rçad a é qu e, só dep ois de pago integralmen-
te o c redito hyp.o th eca ri o, é permittid o entregar as 
obra ao c redor por bemfe ito rias. Em caso nenhum 
e pagam as bemfeito rias com prejuízo do credor hy-

p oth eca ri o. No concurso de prefe rencias !e pri·ncip e 
gé néral est: tant qu e la classe p1-écéd ente n' est pas 
intég ralem ent payée, la suivante ne p eut 1·ien rece -
'l o i r" ( 1 3 ) . 

Esse principi o fo i concreti sado no art. 624 do 
regul amen to n. 737 de 25 de novembro de 18so. 

E m synth ese : excluídos os casos de retenção, di-
reito que não e es tende além das hypoth eses expres-
as na lei, como, por exempl o, a do loca tario por 

b mfe itorias necessa rias e uteis ( q ) quem faz bem-
feitoria no imm ovel de ·Outrem (ve rbi g ratía- a 
emp rei teiro que pl anta cafesaes no p re dio rustico 
alheio) só tem p rivilegio em face dos c redores chi-

' . rograp .1 an o". 
D iante do credo res hypoth ecarios nenhuma 

preferencia tem, pode ndo apena receber as sobras 
dpoi de oago o credi to hypoth ecario ; visto como 
no d i rei to pa tri o não h a privilegio, nem di rei to pes-
oa l de e pecie algum a, que posa p rejudi car aos cre-

d res hypoth ecarios e os propr io onus raes só po-
dem er oppo to aos credo re hypoth eca ri os, qu ando 
t ra nsc ripto ante da in or ip ção da hypo~hecas . 

(13) ~L\C j; E r.nt:Y-Jf<t,ll tt l de Droit R nwi11 , :?.77fl . 
(1,1) Vide: C.1111.0~ I)E ' .1111' .11. 110-.\ 'orlt Uonso/ida~·tio, ctl'ls. 70.1 ct 704. 

D. P . -11 





DIREITO FISCAL 
DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE PROPRIE-

DADE NAS TORNAS OU REPOSIÇÓES 

O art. 9", n. 3, do decreto do Estado de S. Paulo, 
n. 355, de 14 de abri 1 de 1896, cópia li tteral do ar-
tigo 23, n. 3 do decreto n. 5· 58 I, de 28 de março de 
I 874, e tatL:e que são i entas de imposto {(as tornas 
ou reposições em dinh eiro pelo 'f!XC e&so de be ns lan-
çados a um h erd-eiro ou socio/ exceplo se os bens fo-
rem parti ·eis, ou se houver co ncerto para qu e uma 
das partes fique com bens de valor superior ao seu 
quinhão, pagando-se nestes ca os o imposto de com-
pt·a e venda." 

Entendem não poucos juizes e assim têm jul-
gado, que o artigo transcripto encerra o AS LTMI-
TAçOE á excepção que estabelece. A regra é o paga- . 
menta do imposto . A excepção é não estarem sujei-
tas ao imposto as tornas ou reposições em dinheiro 
pelo excesso de bens lançados a um herdeiro ou sa-
cio. A limitação da excepção é pagarem o imposto 
as tornas ou reposições, desde que os bens são partí-
veis ou ha concerto para que uma das partes fique 
com bens de valor superior ao seu quinhão. 
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A excepção soffre duas limitações, tem-se en-
tendido na pratica: I n quando os bens são partíveis; 
2il quando ha concerto para que uma das partes fi-
que com bens de valor superior ao seu quinhão. No 
.artigo transcripto a conjuncção- o - indica oppo-
sição, alternativa, dizem os que assim pensam. 

Ha uma só limitação affirmamos nós. A con-
juncção- 0 - significa neste caso, como em innu-
meros outros , por outro modo, n'oufr'Js termos. Ex-
prime similhança ou identidade. Propriamente -
identidade. Apenas se restringiu a excepção na hy-
pothese de serem os bens partíveis ou, por outras pa-
lavras haver concerto para que uma das parte fique 
com bens de valor superior ao seu quinhão. Se os 
bens são indivisíveis physicamente, o con certo , ac-
c ordo, convençclo , combina ção, ou ajuste para que 
uma das partes fique com bens de valor superior ao 
eu quinhão , é indispensavd , afim de que se realize 

a transmissão, ou se faça a partilha de se modo. Se 
os bens são physicamente divisíveis, o imposto deve 
ser pago, qualquer qu·e seja o modo como se verifi-
quem as tornas ou reposições . 

Fundamentemos a interpretação. 
·. A disposição de direito fiscal que estudamos, 

tem sua origem no capitulo Ó0
, ~ 4°, dos Artigos das 

Sisas de 27 de setembro de 1746. O art. 23 , n. 3, do 
decreto de 28 de março de 1874 cita entre paren-
thesis os Artigos das Sisos. 

Os At·tigos das S isas, que pódem consultar-se 
nos Artigos das Sisas com em en.da do senhor t·ei 
D . Sebastião, publicados por Luiz" de Moraes e Cas-
tro, Lisboa, 1779, ou no Syst ema ou Collecçâo dos 
Regimentos Reaes, publicados por José Roberto 
Monteiro de Campos Coelho e Soisa, Lisboa, r873, 
estatuiam na parte citada pelo decreto de 1874, o se-
guinte: "outrosim muitas vezes acontece entre os 
herdeiros, que herdão alguns bens de raiz, quando 
os querem partir, por vir a boa egualdade, e cada 
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um haver di reitamente o que lhe pertence haver, 
tomarem uns aos outros dinheiros por alguma me-
lhoria que hão em alguma parte da partição, que 
assim fazem · nos ditos bens; mandamos que em tal 
caso não haja ahi siza de uma parte , nem da outra; 
porque não é venda nem escambo. Porém, se os ditos 
bens forem partidos sem ahi entrar de uma parte á 
outra tomar dinheiro, e depois de tal partição feita 
alguma das parte se concertar com outra que lhe 
deixe taes bens, e lhe dá por elles certos dinheiros, 
pague-se delles siza , porque he verdadeiramente 
venda. E se cada uma das partes se acordar com a 
outra que lhe deixe esses bens que assim houve em 
sua partição, por outros que lhe por elles dá, que são 
fóra da dita herança; ou antes que sejam partidos, 
se concertar que os não partam, e pelo quinhão que 
ahi tem dá outro de fóra da dita heranca , ou di-
nheiros por elles, mandamos que em tae~ casos se 
pague delle siza; porque he direito escambo, ou 
venda. E e o ditos herdeiros depois da partilha ser 
feita entre elle troca rem algun ben de raiz, ou mo-
veis, da dita herança ou partilha un pelos outros, 
em tal ca o haja ahi tambem siza porque he verda-
de i r a troca." 

Por esse trecho reproduzido já se vê que no pro-
prio direito fi sca l estatuído pelo absolutismo do 
secul XV a tornas ou repo ições estavam isentas 
do imp os to de transmi são de propriedade, sempre 
que um dos herdeiros ficava com parte maior do que 
lhe devia caber nos bens de raiz e dava em troca di-
nheiro, desde que isso se fazia por necessidade da 
partilha ou para corrigi r os in onvenientes da par-
tilha das co i as phy i~amente indivisíveis, ou (tal é 
a expres ão l ata de que se serve o legislador, o que é 
hem significativo) ({po 1· alguma m elhoria que hão 
em alguma pari f! da partição." Pagava-se a siza 
quando d epois da partilha uma das partes se con-
certava com a outra para que lhe deixasse taes bens, 
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ou an tes da p arti! lia se concertava para que não par-
tilh a sem, da ndo um a pa rte a outra bens e.x tranh os á 
herança ou di nh ei ro, ou ainda d epo t:s da pa rtilh a 
pe rm utavam o herde iros bens de raiz por move is. 

Ass im" no direito do A rtigos das Sisas de 1476 
era devido o impos to quando a par tes e concerta-
vam pa ra não pa rt irem ben" divi ive is. 

Não póde ser out ro absolutamente o sentido 
da lei, desde que se attenda a que no ca o de não e 
parti lh arem bens de diffici l divi sã , e até na hypo-
these de haver q u a lq ~t er " m elhoria" na partilha pel 
facto de fi ca r um herdeiro com immovei s de valor 
superior ao.seu quinhão, não era dev ida a iza, como 
diz a lei expressamente e em term os amplo . 

Em substancia, não se pagava a siza , quando a 
adjudicação de imm oveis de valor sup eri or ao qui-
nhão do herdeiro se faz ia por nece sidade ou utili-
dade da partilh a, ou em attenção á egualdade e com-
m od idade que devem er re peitada na partilh a . 
Pelo contrario era devida a siza , quando um h--r-
deiro re cebia immoveis de valor uperior ao seu qui-
nhão, ó porque assi m combinou ou aj u tou co m os 
demai ::o-herdeiro, sem ne : e s i dad ~ , em 'utilidade 
sem mel!wn·a alguma na partilha caso em que ha-
via um ve rdadeiro escambo ou uma verdadeira 
ve nda . 

A di posição dos .d. rtigos das S isas, que tran-
sc revemo é a reprod ucção da regra de di rei to j á 
muitos seculos antes f irmada pela sabedoria do ro-
man os. 

O fr. 26, 5l z", de legatis el fideicommissis (li-
her primus) figura a hypothese de ser legada uma 
parte de certos bens (bonorum part e l egal(!). er-
g unta-se, então, se o herdeiro está obr igado a entre-
gar a parte legada dos bens, ou pód~ da r ao lega-
ta rio o valor dessa parte em moe da. Re ponde Po:-r-
PO::-.JIO que, se se trata de coisas divisíveis sem dam no, 
sem depreciação, o herdeiro póde entregar ao lega-
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ta r io a parte legad a : se, porém , a co isa é natural-
men te indiv isível , ou ó com pre juízo, com di minui-· 
-ção de valor, poderi a er d ividid a, ao herdeiro cum-
p re (nem outro alvit re é permittid o) dar o p reço 
da co isa legada. O direito roman o não permitte que 
se pa rti lh em coi as phys icamente ind ivisíve is, ou só 
d ivi ivei s com preju ízo, com deprec ação. As p ala-
v ras de PO:\ r PO~ IO são notavelmen te claras e ener-
g ica : ((In his ta nren rebus partem dare lzeres co nce-
d itu r, quae sine dam no div idi possunt : sin aut em v eL 
naturaliter indiv isae sint, ve l sine da mno d iv isio 
earum ( ieri non pr; test, aestim atio ab herede om.ni-
111odo pra estanda est". 

A' sabedo r ia do juri consultas romanos não 
dev ia e~capar a ne esi~dade de ordem pub lica de 
vedar a pa rt ilh a de coisas indivisí veis, ou s6 divisi-
ve i com pre ju ízo. Se ão ab olu tamen te indiv is i-
vei , partilh ai- as idealmente ent re o o-he rdeiros 
eri a man ter c nti nu ar, conse ry ar a communhão, 

-origem de t a n to ~ male- na ordem jurídica e expres-
samente rc p roYada pe lo fr. 70, p ro sacio. e pel a 

on t . 56 co1111111111i di7·idundo. Se ómen te pódem 
dividir- e com prejuízo, com dep reciação, permit-
tir a divi ão em herança ucces ivas se ria concor-
rer para a r du çã da riqueza publ ica c pa rti cular 
o que ao E tad o imp orta mu ito evita r. 

cons t. 3", comn1u7zi di'l.·idundo , aprese nta- nos 
o ca o de não r p ss ivel dividi r commodamente 
u m predio ru stico, de que são dono d iversos ocios. 

oi ução é a me ma que para a hvpo these do legado 
de Po:.rP0:.'\10: ((C um autem reg ionibu s d i1 idi com-
mode aliquis aga inter soc ios non p otes!, ver ex p lu-
1· ibus sin guli: aestin!{ltione justa {a cf(l, unicu ique so-
o'o ru m adju d ican tur , ·campe nsat ion·e p retii in·v ice m 
jacta , eoq ue cui res 111ajo ris pret ii ob'l.enit caeteris 
c o 11'd em ll'a L o." 

Pa ra o fim de evita r as co ntendas ( ne a!iqu a 
·o riatur co ntentio), que a in d ivi ão gera f requente-
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mente entre os condominos o direito romano pre-
ceituava que, até no caso de communhão entre o 
doador e o donatario, um delles pagasse ao outro o 
preço da parte de que não era dono, send o- lh e esta 
tran ferida . O proprietari o da maior po rção era pre-
ferid o, sempre que podia e qu eria p ag~ r o preço da 
parte menor. Se não queria fi ca r- e com todo o pre-
dio , devia er este divi dido , endo po ivel a divi ão 
sem prejuízo. E , não o endo, ao p ropri etar io do 
menor quinhão fac ultava-se adq uirir o todo , p agan-
do o preço da outra parte: "l\Te aufem co mmunione 
in d·u c ta, dona f a ri et \Ú, q 11 i I ib era lira t em s 11 sr. epit, 
aliqua oriatur co nl·entio : elec tion em damus ei1 qui 
ampliol'em Sli11111Wm in 1·e dona /a habuerit re liquam 
aesrimatL'onis quantit-atem offe n 'e ei , q u i minorem 
causam habuit, ·et fotum . possid_ere. in auf'em h oc 
minime facere malu erit, tunc omn im odlo res dividi 
secu ndun? quantitat em utriqu e parti competentem , 
si res div idi sine suo p ericu lo poss ibile esf. Sin autem 
in lw jusm odi cas ibus, in quibus partitio utiliter ce-
lebrari minimé potest, amp fi oris summ ae dom inu s 
nolu erit offerre aestim at/o1Unz: tunc li ceb it et inm ei, 
qui mino ris sumnute hab et potes tntem, offerre pre-
tium, et lotum sib i vindica re" ( con t. 3+ ~ z", de 
donationibus). 

Que deve entender- e por coi a indivisível? 
Temo um excellente guia, para no facilitar :1.. 

aver ig uação. E' Go DS7\UT, no se u Cou rs des Pan-
d ectes ( trad. de Vuylsteké, Pari , r873). A coisas 
são divisíveis physica ou intellec tualmenl e. ão phy-
sicamente divisíveis as co isas ((s usceptíve is, sem d es-
truição de sua substanc ia e se m notave l d iminuiçiio 
de va lor d e se1' separadas em partes analoga.> pr .. r 
suas quali-dades .q p:m pria co isa, partes q 11 e d íff e rem 
d rJ todo p1~imitivo -só, m ente p ela quantidade" (ob ra 
citada, p ag. 95 , § 43). f'odas as outras co isas juri-
dica ~nent~ . s.~o in.divi siyeis (pag. 96). A divi ibili-
d-a.de d'as . ~!3Í;Sa~· B9.P.e? 's·er considerada sob outru as-

" . .. \ .. " 
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vecto: uma coisa se divide entre diversas pessoas 
não em partes materialmente separadas umas da~ 
outras, mas em partes meramente ideaes, segundo 
a quantidade proporcion al que deve tocar a cada 
uma. Neste caso , os herdeiros , ou socios, permane-
cem no estado que se denomina communio pro indi-
viso, e as partes se chamam p artes indivisae ( !J.tgi-
na 97). Tomadas a palavras divisibilidade e divis<ic 
neste egundo sent ido, todas as coisas physicas .) io 
divi ivei s irltellecluafiltente . Os prop rios semovc Jt ;:; 
o são. té o escravo é int elfectua lm ente divisi·1>tf: 
((Servus com11tunis sic omnium est, non quaJÍ sin(,IU-
Iorum lotus sed pro partibus utique indivisis, ut in-
telleclu magis partes lzab ea nt quam c01-pore" (fr. so, 
de stipulation e se1·vorum). A mesma regra ácerC<l da 
divi ibilidade intellectual do proprios escravos air~d~ 

e no depara no fr. 9", § r " d e so lutionibus et fi bera-
tiouibus.As im conclue Go ' DS:\fiT: "Si l'on denutnde 
qu elles clzoses son d i·visib les intellectu ell ement, la 
réponse es t que tou fes /e sont sans ancun e distinction, 
p eu i111porte qu'elles so ien t 011 non susceptibles de 
division naturelle, et lors m ême que celle-ci sewit 
fH·ohibé e par !e droit 011 par une disposition ou con-
'l' ention l)(trtiruliere'' (obra citada, pag. 98). As pro-
pria coi as inco rporea são intellectualmente divi-
sivei . Cma excepção unica abria o direito romano 
para a ervidões, menos o u ofruc to (fr. r7 de ser-
v itutibu s, fr. 8o . r", .dd legem Faládiam). 

ppliquemo esta noções classicas á interpre-
tação do art. 9o n. 3, do de2reto estadual de 14. de 
abril de r896 que não esqueçamos, é cópia litteral 
do art. 23, n. 3 do de reto de 28 de mar:... e r874, 
disposição qu tem sido geraln1 ~"'-~ · ~~"Ir 
Estado , desde que lhe foi c l I'Oa .p&la Có~ .I' 
Federal a faculdade de arre a ar em seu prove1t~ 
os impostos de transmi são de ropriedade !'~t e r vL-
vos et causa mortis. ·-··.,.. IO:_:o::J.~ ..... -
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Indiscutivelmente a divisibilidade a que allu-
dem o decre to de 1896 e o de r874 é a divi ibilid a-
de physica ou material, e não a intellec tual; pois, 
send o esta sempr·e poss ível em relação ás co is8.s ::-. t -

poreas, en tende r que os de retos citado a ell a e 
referem, se ria fazer ao legis lador de 1874 e ao de 
1896 a injuria de supp ol-os ignorantes de noções ru-
dimentares de d ireito civi l. D emais , partir intel le-
ctualm en te, idea lm ente bens indivisives phy ica-
mente nun ca eria fazer a partilha que a lei ordena 
que se faça nos in ven tari as e li quidações de s cierla-
des; seria conserva r o estado de commun hão, a indi-
visão , prenhe de tantos males para a ordem jurídi ca 
e tranquillidad e socia l. S eria praticar 11111 acto dis-
pendioso e absolutam ente inutil, adiando para mai 
tarde a partilha que a lei manda fazer. 

1as, segundo outra fórma da me~ma objecção 
(e não ha muito vim os um julgado ne se sentido), 
para ter cabimento a isenção não ba ta que os ben 
sejam indivi síveis; é ne~e sario, além di -o , que não 
haja concerto para que uma das parte fique com 
bens de valor superior ao seu quinhão. 

Esta interpretação en cerra um ab urd o revol-
tante, porquanto nos levaria a e te r ultado : é in-
di pensavel que além da indivi ib ilid ade phy ica 
dos be:1s, os herdeiros , ou os so::io , não cheg uem a 
accordo algum quan to á adjudicaç3.o da oi a indi-
visível a m de lles . D esde que manifestem a vnnta-
de concorde de deixar a coi sa materialme:He in ivi-
sivel para um celles, recebe 1do os outros o va! or da 
suas partes em dinheiro, o imp os to é duido ! ... 

Para s·e realizar a torna, ou repcsição, ~eria ne-
cessario que se verificasse uma ac(!uisi çiío f o'·r:oda, 
que um dos herdeiros, ou socios, sem nenhum accor-
do com os outros, recebesse co nst rangi do (pe lo i u; z ~ 
que absurdo!) parte maio r de bens de raiz do que 
a que lhe devia ser dada, f icando ob rigado a paga r 
(ainda que não dispuzesse dos meios necessarios) a 
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pa rte tomada aos outros, qu e se ri am igualmente coa-
g ido a abri r mão de sua p ro p r ieda de !. .. 

A h is toria do dire ito nos dá notic ia da desa p ro-
priação fo rçada, po r necessidade ou utilidade pu-
blica, instituto que ai nda exis te em todos os povos 
cu l tos. Mas acquisição forçada é si ngul aridade de 
que a h istoria do direi to e a legislação comparada 
f tão comple tamen te virge ns. 

Quando os bens ão physicamente indivisíveis, 
para que e dê a torna ou reposição, é mistér que haja 
-acco rdo ou concerto, em virtude do qual un' do~ 
herdeiros, ou ocios, fica senhor de maior p.nre do 
que a que lhe daria uma partilha rigorosa, e o ~ ou-
tros recebem em troca da sua propriedade r:ertJ 
quantia. e não h a accordo ou concerto para :.:s c 
fim, o remedio é a licitação, visto como não é absolu -
tamente possivel a torna ou r epos ição . LOIL\0 
(.dcções Summarias, tomo 2 ° Dissertaçüo 7ª § z6), 
-apoiado em V r\L·\ CO e PEDRO B .-\RBO .-\, confirma o 
que affi rmam o . Se não houver concerto, insdi pen -
·avel para se ordenar a adjudicação, o que o juiz 
de\ e decretar é a licitação: Si vero partes lwn c di-
'l.·isionem nolint admiffere, tunc r! e'l..'e niendum est ad 
licitation en:. 1 EJXEJ R,\ DE FRE!Tr\, (no ta 26 ao 
ar t. r r66 daConsolidru:ão), interpretando a Ord. , 
li v.+" tit. 96, § s"' diz: 'Es tá em pratica lançar-se a 
co i a, que não se póde parti r, a um herdeiro, que 
!orne ao outro o excesso ... Como as provi.dencias 
desta Ord. dependem do conse ntimento de todos o 

mparte , consentimento raro , a praxe tem com ra-
zão admittido a li c itação em praça. 

hi e tá a verdade jurídica. Para haver a adju-
dicação de uma coi a indivisível a qm só herdeiro, 
é indi pensavel o conce rto combin ação, ajuste nesse 
entido. Se não se dá o concerto, o juiz deve ordenar 

a li citação, porque lhe falta competencia para o acto 
despotico de obrigar uma pessoa a ficar com bens 
que não quer ou não póde adquirir e os compartes 
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a venderem p or ce rto preço um a cotsa de que sã 
co ndo min os e co-poss uidores; p ois, em virt ude do. 
A lva rá de 9 de novemb ro de 175+ todos os h erdei-
ros adq ui rem a pro p riedade da h e rança e a po se-
civil com os effeitos da natural , de de o momento da 
morte do de cujus. 

A in terp re tação que damos no ar t. 9·, n. 3, do 
decreto de 1896, é a unica de accordo com as noçõe 
r udimentare do direito civil, com a abia legisla-
ção dos romanos, e com a utilidade e~onomica do 
Estado. 

Essa interpretação está egualmente de perfeito 
accordo com o subsidio' da grammati a . A conjun-
cção o não ignifica ómente alternativa oppo i-
ção . Exprime tambem similhança identidade fre-
quentemente identidade. No Diccionario Portugu e::::. 
de FR. Dmnxcos VIEJR_-\ , palavra ou, se nos depa-
ram innumeros exemplos do ou com a ultima acce-
pção: a logica 011 a díalect ica : o p rincip e era cla,vi-
culatorio ou da chm e dourada,· um circuito ou pateo 
cucado cfe pm-edes altas etc . etc. 

Ainda quando houve se razõe para alimentar 
duvidas ácerca do verdadeiro entido do no so artigo 
de lei , a interpretação não poderia er outra. O po-
der j udi ciario de uma sociedade ujeita ao regimen 
constitucional, e com instituiçõe~ democratica , não 
póde se"r menos liberal do que os imperadorc ro-
manos, um dos q uaes chegou ao extremo de mandar 
escrever as lei fiscaes com lettras tão illegiveis , e 
co llocar as taboas das leis em local tão alto que o 
povo nunca pudes e saber ao certo quanto tinha de 
pagar, podendo assim o fi co exigir o que aprouves e 
(Su·etonio, V ida de Ca ligu la, XLI). Pois bem : a 
maxima de ULPIA:\10, adaptada pelos CESARES, e ra 
q ue: N on puto de linqu ere eum, qui in dub iis qnes-
tionib us co ntra fiscum faci le 1·esponderit)) (fr. IO, d e-
ju re f isc i ) . 
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A unica significação qu e é permittido ligar ao 
-a rt. 9o, n. 3, do decreto de r896, é que não se deve 
paga r o impos to, sempre qu e, havendo bens physi-

amente indivi síveis, um dos herdeiros, ou socios, 
recebe na partilh a pa rte maior do que seu quinhão 
ne es ben , ou porque o juiz assim ordenou, e todos 
os interess ados se subm etteram por um concerto, ac-
co rd o, ajuste ou combin ação tac ita, ou porque os 
mesmos interessados req uereram préviamente ao 
juiz, mciJ tr and o a impo si bil iClade da divisão, ou qu e 
es ta só e pod eri a fa zer com prejuízo, e manifes-
tando o se u accordo qu anto á ad ju dicação e conse-
:quente torn a. 
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DIREITO CIVIL E COMMERCIAL 

SOCIEDADE REGULAR E SOCIEDADE DE FACTO 

Para dar uma idéa exacta das paridades e dif-
ferença que h~ entre a sociedadt' rr'gular, d e .lireíta, 
ou l ega l, e a so ciedade de f ar; to, i/Legal, ou irreg11far, 
convém j)rimeiro mostrar de modo preciso o que é a 
C0 11l11111n 1zlio de bens, ou de int eress es, genero de 1ue 
ão especies a dua fórmas de sociedade. 

As expre sõe - comm unlzão de bens. compro-
priedade e condomínio , usam-se não raro CJmo sy-
n onyn~as eq uivalentes. Mas, bem observ:1. Vitakvi, rr 
communhão ora significa um modo de ser da pro-
priedade, exprime o domínio que diversas pessoas 
têm , por quota ideaes, sobre a mesma co isa; ora 
traduz o conjuncto dos direitos e obrigações que, em 
virtude da compropriedade, surgem entre os con-
dominos. O uso vulgar tem adaptado o termo -
compropriedade - na · accepção de estado de méro 
facto do domínio exercido conjunctamente por va-
ria pessoas sobre um só objecto, e de preferencia 
sobre coisas singulares, ao passo que a communluio 
nos traz a idéa de relações pessoaes (direitos e obri-



120 

gações) entre os communheiros, relações que se es-
tendem a uma uni ve rsalidade de co isa ( 1) . 

Ninguem , no conceito de Tropl ong , a inda de-
finiu m elh o r a sociedade do que Felicius: ((Soc ietas 
est co ntm ctus qui co nsensu , rebus, ve l op eribus, ve l 
industria, int er·venientibu s, nd communem quaestu1n, 
seu !:t crum, p erfiátur" (De soc ietate, cap. I ." n. 4). 

Em prim ei ro loga r , toda soc iedade p re uppõe 
necessa riamente um contrato. P o r esse con tr ato, os 
socios põem alguma co usa res, ope ra ve l indu striant , 
em comm um. 'Po r ultimo, o fim de toda oc iedade é 
a realis ação de um lucro de um benefi c io, que e par-
tilha entre os sacio (z). 

Não se confunde a soc iedade com a commu-
nhão. Com grande profic iencia, Bi co :::a a signala 
os p ontos em que se identificam , e os em que diffe-
rem , a communhão e a soc iedade. ma e o utr a pro-

' duzem comparti c ipação de inte re es e direitos o-
bre uma dada coisa, ou um determinado co njunc to 
de coisas; em ambas a ad mini stração se faz em com-
mum, pos to que sujeita a regras differente ; em am-
bas os interessados têm p or fim ultimo a div isão da 
causa commum e dos seus productos. 

Diverg~m entretanto em que: a) a ociedade, 
como effeito que é de um co ntra to, exige empre o 
consenso dos associado , e a communh ão pó le veri-
ficar-se mesmo em o consentimento do commu-
nheiros, por força da vontade de um tercei ro, do 
acaso, ou da lei (3); b) a oc iedade, po rqu e ex ige o 
consenso dos socios, exige p o r i so ·mesm o a capa-
cidade dos contratantes; a communh ão pôde subsis-
tir validamente entre incapazes, excepto quando 
procede de convençfto, o que é poss ível; c) a soc ie-

(I) VrVALllVI-Della Gonmnione dei Beni . n. l7. 
(2) T&OPLOxa-Du Uontl ·rat de SociiJte, ns. 3 n G. 
(3) Gr.ucK-Gommenl(J;1·io al"e Pandette, vol. LO, ~ 714, enumern Ynrios 

casos de commm1hcio inciclen te, isto ó, 1 rovcnieule da vontade de um terceiro, 
do acaao, ou ela lei . 
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dade, para ex1st1 r lega lmente, precisa ser contrata-
,ia de accordo com certos preceitos, ao passo que a 
communh ão não depende de fórma alguma; d) na 
com munh ão o communheiro póde sempre transfe-
ri r eus di re i tos a quem quizer; na sociedade, em re-
gra, ao socio não é li cito trasladar a outrem seus d i-
reito e ob rigações; e) o communheiro tem a facul-
dade de req uerer a todo tempo a dissolução da com-
munhão , fac uldad e negada ao socio, semprs que ha 
um pra o e ti pul ado p a ra a existen cia da sociedaJe ; 
f) lza so ciedades que se ext ingu em p ela morte, inter-
cicção, ou fa llencia, de um socio; na con:m,,nbão, 
o direitos do morto, do inte rdicto, ou do failido, 
passam aos se us successores; g) da sociedade nasce 
a acção pessoal - pro sacio / da communhão - a 
acção mixta - com muni d1:v iduna1o (4); h) a dii-
fere nca f unda m ental en tre sociedade e communhão 
con i ~te na affec tio so cietatis, de que nos fala D l-
piano i to é, na intenção manifestada pelos socios 
de obter lu cro das coisas, ou prestações, postas em 
commum , facto qu e não e observa na communhão; 
i ) a o iedade , e pec ia lm ente as cómme rciaes, p o-
dem dar origem a uma pe sôa jurí dica, distincta da 
do ocios · a comm unh ão nunca é pessôa co llec tiva; 
j ) a o iedade e con titue para a consecução de 
um certo fim e, reali a do es te, se disso lve; a com-
munhão não ex iste para negocias , ou para fins deter-
minad o (5). ão essa as principaes distincções en-
tre a communhão e a oc iedade. Oütras menos im-
portante se lêm no ci tado Bicocca. 

Para Vita levi a verdadeira característ ica da so-
ciedade reside na affec tio societatis de !piano, na 
intenção do so ios de se servirem do.estado de indi-
vi são para real isar beneficios , lu c ros comm uns , com 

(4) A que"tito de saber se a acção conwumi rlit•idwulo 6 pc,;sonl, real ou 
rnix tn , eHti so lvida uo rlir ito posit ivo hrns ile ir·o, po is a lei de 5 de etembro 
de 1l:l90 deu tt Llitn ncç;io o <'aracLcr de ncçào m ixLa, 

(5) BICOOCA-La; Oonnmionc dei Bcni , os . 13 c 14. 

D. P. - 12 
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o fito nos qu aes põem seus bens em commum. Ha so-
ciedade, qu ando a communh ão é anim ada do des i-
gnio prec iso de obter um lu cro, ou benef icio. N ão 
ha, quando fa lta esse intuito, e a intenção das pa rtes 
se red uz ao uso e gozo iner te das co isas indivi-
sas (6) . 

J á Trop long hav ia bem ca ra.cteri sado a com-
munh ão, dizendo-a um es tado meramente p ass ivo, 
em anith ese com a soc iedade, que se se rve da com-
munh ão como meio de consegui r lu cros, e dividil -os 
entreossocio (7) . 

A comnw n hão d e bens1 ou d e i nteress es1 pois, é 
expressão que tem dois sentid os. Na accepção lata 
ignifica um genero de que h a duas especies : a 

communbão no senti do res tricto, que é o que aca-
bamos de distin guir da sociedade e a sociedade, 
qu e póde constitu ir-se regul arm ente, ou não . 

O contrato 'de sociedade é de di rei to civil e de 
di rei to commerc i al. 

As sociedades civis se div idem em dua es pe-
cies; sociedades civis1 na accepção res tri cta do ter-
mo, e assoc tações. 

As sociedades civis , n senti do estri cto, e tão su-
jeitas ás dispos ições da Ord., liv. 4.", ti t. 44, e com-
prehendem as sociedades co nstitui das para quaes-
quer f ins de ordem civil , exceptu ados os f in s enu-
merados no ar t. I .0 da lei n. I 73 , de 1 o de setembro 
de r 893. As sociedades fun dadas para a rea lisação 
dos fins indicados na citada lei, denomin am-se as-
socwções. 

A dis tin cção entre sociedades e assoc1ações, con-
sagrada no direito patrio p ela lei de ro de se tembro 

(6) Obra citada, n. 33. 
(7) Obra citada, n. 2:!. 
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de 1893, citada, procede do direito francez, no qual 
se diz que ha um a sociedade, quando duas, ou mais 
pessôas, põem seu capi taes em commum, para o fim 
de co lh er um beneficio, ou lucro, e uma associação, 
quando as ent radas, ou prestações, consistem em acti-
vidade, facu ldades, iniciativa, conhecimentos (8), 
que os associados põem em commum para realisar 
fins religi osos, moracs, scientificos, artísticos, políti-
cos, ou de si mple rec reio ( 9). 

Têm as sociedades civis- na accepção ampla do 
termo - personalidade jurídica? 

No que toca ás associações, a questão está re-
solvida pela lei . As associações que inscreverem o seu 
contrato social no registro civil da circumscripção 
onde estabelecerem séde, terão personalidade jurídi-
ca (a rt. r ." da lei de r893). 

Quanto á oc iedades civi s, propriamente ditas , 
a longa e renhida controversia sobre a questão de 
aber e são ou não pe oas jurídicas, vae reduzin-

do-se aos pouco á opinião triumphante dos que en -
tendem que a affi rmativa é a uni ca solução compati -
vel com o principias do direito, nao havendo fun-
damento raci nal para reconhecer a personalidade 
juridica na ociedade commerciae, e negai-a ás 
CIV IS. 

doutrina que affirma serem as sociedades 
civi s pe sôa jurídi cas, é a accei ta pelo Tribunal de 
J u ti ça do E tado de S. Paulo, como e pôde vêr no 
accordam publicado pela Gaze ta Jurídica, de São 
Paulo, vol. 3.", pag. 322 e eguintes. 

1Ia , já e tem objectado, diante da disposição 
do art. 15 da lei de TO de setembro de 1893, não 
mai é li cita a asserção de que as so ~ (edades .c ivis são 
pe sôas juridi cas. Preé:eitúa o citado artigo: "As as-
oc iações que não adq uirirem per onalidade juridica, 

nos termos ele ta lei rege r-se- hão pe las regras das 
( ) W.\I.DECK- R.ousseMt , Addoci<>ti:ms ct Oongrégat ions, pag. 6. 
(9) Lei citada do J 93, art . 1 o. 
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sociedades civis". Dahi concluem alguns: no concei-
to do legislador patrio as sociedades civis não têm 
personalidade jurídica. 

Não nos parece fundada a objccção. O legi la-
dor de r893 não alterou a na tu reza das sociedades 
CIVIS. 

Declarou sómente que as associações, não regis-
tradas, ficavam suj eitas ás regras das s c iedades ci-
vis, taes como estavam constituídas até á data da re-
ferida lei de 1893-

Isto posto tud o e resolve pela distincção que 
fez o Dr. Clovis Bevilaqua no Direito das Obriga-
cães, § 163, pag. +OO. No direito patri o, o co n eito 
de sociedade civil tem tid o uma grande amplitude. 
Tem-se entendido que tanto póde haver sociedade 
civil com patrimonio proprio e v ida inteiramente 
distincta da do socios, como sem e a di tin cção de 
funcções e de direitos entre a co llectividad e e cad i\ 
um dos socios. A sociedade civ il da mãe com o fi-
lhos mai ores, do pae com o fi lh os emanei pado do 
irmãos maiores - un com os outro quando ha-
bitam a mesma casa, e possuem em commum o 
bens partidos, ou por partir, o ie dade de que trata 
C. Telles, no Digeslo Portugu e:::, vo l. 2 .0

, n. r .195 c 
seguintes, com apoio em Arouca, Guerreiro e Lo-
bão, e que é a mesma de que nos dá not icia Teixeira 
de Freitas (nota r. 11 ao ar t. 7+2 da Consolid'açrio) 
dizendo-a o modelo da oc iedade civ il soc iedade 
inter a111icos, inquesti onav elmente não se confund e 
com a soc iedad e que, por exemplo, duas ou mai 
pessôas fazem para a exploração de um ou mais pre-
dios ru sticos , adquirindo os irnmovei em nome da 
firma social, e em nome desta ainda vendendo os pro-
duetos da laboração da terra , e praticando quaesquer 
outros actos de ordem ju rídica. 

Consequentemente, como bem diz o Dr. Clovis 
Bevilaqua, as associações não registradas, estando 
ujeitas ás regras das sociedades civ is, terão persona-
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lidade jurídica, ou não, segundo tiv.erem, ou não, pa-
trimonio se u, distincto do dos s·ocios, denomínacão 
sua, differente dos nomes dos socíos, uma vida jurí-
dica propria, em summa, como têm todas as col-
le·ctividades r·evestidas da personalidade jurídica. 

* 

Ao lado das sociedades civis ha as sociedades 
commerciaes, subordinadas ás disposições dos artigos 
300 a 353 do Cod. Commercial. 

Como se di tinguem as sociedades commercíaes 
das civis? Não é pela forma que revestem, mas pelo 
fim a que se destinam , como abíamente ensina Tro-
plong (r o) . As sociedades civis, do mesmo modo que 
as commercía·e , p6dem constituir-se, por exemplo, 
sob a forma das oci.edades em nome collectivo, ou 
ob a das ociedade anonymas. As sociedades ano-

nyma que se têm organisado entre nós para explora·r 
a industria agrícola , ou para a compra e laboração 
de predio rusticos em gera l, são sociedades civis, 
nem poderiam deixar de el-o deante do art. 19 do 
regul. n. 737 de t85o. A oc ied ades em nome col-
lect ivo, ou sob qualquer outra fórma, destinadas á 
compra e revenda de immovei , são egualmente so-
ciedade civi . Troplong, por meio de exemplos mui-
to precioso , mo tra-nos claramente o crit.erio que 
devemo adaptar para distinguir as sociedades mer-
cantis das de di rei to civil (r I). 

Sendo o principio que serve de fundamento aos 
a rts. 632 ·e 633 do Cod. do Comme.rcio Francez o 
me mo que fundametHa o art. · 19 de nossu .·egul. 
n. 737, de 1850, as reg-ras firmadas por Troplong 
para a discriminação das sociedades civis das com-

(10) 01 ra cita la , ns. 317 e seguintes. 
(11 ) Obru citada, na. 317 c seguintes . 
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merctaes ~ão perfeitamente app licaveis ao direito 
pa trio. 

* * * 
A sociedade, quer a civi l , quer a commercial , 

p óds cxi ~ ~ir sem fórma legal, sem contrato, por es-
criptu ra publica, ou esc ripto particular, em que se 
estipulem os direitos e obrigações do soc ios as pres-
taç.-> es e os fin soc iaes. Temo , então, uma s,.L ie-
dade de f ac to, irregular, ou illega l. 

O nosso Cod. Commercial, nos artigos 300 e 301 
prece itúa que as sociedades m e rca nti só se provam 
por escriptura publica , ou particular, e que, em-
quar.tc o instrum ento do contrato não fôr reg;sti'a -
do, não terá validade entre os socios, nem co ntra 
terceiros, sómente dando acção a es tes co ntra o so-
ci os solidariamente. !J:as, supponh am o que dua ou 
m ais pessô as ini c iem uma érie de ope rações com -
merciaes, usando de uma determinada firma, sem 
Cl! ;1trato esc ripto, e assim pratiquem um certo !. LI -

mero de actos m e rcan ti s, apresenta nd o-se perante 
terceiros, como se tives em con tituido, por exempl o 
uma soc iedade em nom e collectivo, ou em comman -
dita. O facto é frequente entre soc ios que entram com 
p eq uL:n os c-apitaes, ou entre parentes em g ráo muito 
proxim o. Qu aes se ri am a con eq uen c ias jurídi cas 
desse conjuncto d e factos? 

O contrato então, respo nde Vivan te, emerge 
tacitamente, lentamente, dos factos, não se podendo 
sequer determinar-lhe a da ta . E m taes caso , a au-
sencia das formas legaes não produz a inexistencia 
da soc iedade)· es ta assenta em um contrato que tem 
todos os requisitos essenciaes/ nem a lei tem o pod er 
de destrui r os factos já consummad os, e o que se v~o 
realisando em conseq uencia desse contrato ( 12). 

(12) VIVANT~:-Trattato de Di1·itto Oomnne?·cialc, vol. 1°, o. 305. 
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A mesma jurídica doutrina, géralmen te accei-
ta pel.os commercialistas, é commummente adaptada 
em direito civil. Troplong, que neste assumpto, as-
sim como ·em materia de compra e venda, é uma das 
mais abalisadas autoridades ensina que, por mais ir-
regular que seja a sociedade - sem contrato com 
as formalidades legaes, não deixa de ser um facto 
consummado que deu origem a relações sociaes, e 
seu passad o não póde desapparecer sem vestig'ios . 
( IJ). H a negocias que se fizeram em commum; im-
porta regulai-os segundo a intenção das partes, desde 
que não se queira fazer das sociedades de facto uma 
e pecie de e ta do selvagem, sem di rei to, sem prote-
cção. Não ha entradas, ou pres tações, que retirar? 
Ha de se deixar o remane cente ao primeiro occupan-
te ( 14)? Em relação ao passa do, as ·Sociedades de 
facto devem ser ubordinadas pelos tribunaes á 
lei que os as ociado impuzeram, ao modo como 
es tes entenderam regular seus interesses (I 5). A ra-
zão, e perempto ria , dessa doutrina assim nos é dada 
pelo abio c ivili ta: "/l utrement, la nu!lité introduite 
pa1· In !oi, pour év it er !es fraudes, serait u.n1 moyen 
de gain frauduleux pour l' un d es associés peu sou-
cieux d e sa paro/e. Supposons que les p·arties n'm;ent 

oulu faire qu'une co JHmandii e : est- ce qu'il faud1·a 
lransform er ce lte société en· société ordtnat11'e et gre-
ve r !e commanditaire au d e/á d e sa mise? n e set'ait-
ce pas un e énormité? I! faudra dan e nussi n'avo ir 
aucun égard á la quotit é d es mises? Et si vaus n'osez 
pas a/ler jusque-/á si va us co nsultez la conventÍon 
p our ce qui co ncern e ce ife quotité, pourquoi pas aussi 
pour /e rég lem ent d es deites, pour l es ports dans les 
p ertes et les bénéfices, et pou.r toutes l es con'ditilo:~s 
sous l!?squelles les parÚ1es sont entrés en mpport? 

~
13 ) Obra citada, n. 249. 
14) Ibidem. · 
15) Ibidem, 
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Quant á moi, je "ue co nS\erve pas /e moindre scru.pule 
su1· cette qu es tion. Puisqu'o n est forcé par une Ú'-
,·és istible nécessité d' ndlopt er la société com.m e fait, 
i! faut p1·end1'e ce faá cAa1zs sa plénitnrfe; 1:í me fauz 
pas /e scinder ca!priúeusem.entJ· iL ne faut pas en 
accepter f.elle partt:e, et en rejete1· telfe autre, qtu en a 
été um des élém ents essentiels, sans quoi la bon1ze foi, 
qui est !'am e des so ciétés, est blessée, et on pro cure 
un p1·ofit injuste á ce lui qui nres l pas moins co upa-
ble que son adversa ire pour n' avo ir pas observé Les 
fonnalit é legales" . 

Quanto ao passado, p ois, no te-se bem , quanto 
ao pa sado, as sociedades de facto ão equiparada 
ás soc iedades regulares. Tal é a reg ra , que soffre 
excepções , impostas pela necessida de de resguardar 
os direitos dos credo res pessoaes do associado . 
Assim que os credores p essoaes de um dos socios de 
f acto pódem requerer a declaracão da nullidad e da 
s.aciedade, se, desembaraçand o po r esse mei o o pa-
trimonio do deved or , mais facilmente pudérem co-
b rar a impo rtancia de seu credito . O credo res par-
ticulares de um socio pódem egualm ente op pô r a 
nu.llidade da sociedade aos credo re de ta ( r6). ãú 
reconhecer taes direitos aos credores dos ocio se-
ria acoroçoa r a fraude , permittind o que os d·evedo-
res de m a fé allegassem um a soc iedade clandestina, 
para se furt a rem aos pagam entos do se u debitas. 

Deante do expo to, não póde dizer- e precisa, 
ou correcta , a equiparação da sociedade de facto á 
communhão de bens, ou de intere se , a que a llud em 
T. de Freitas ( r7), e Ca rl o de Carva lh o ( r 8) . A so-
ciedade de fa c to é menos que a soc iedade reg ul a r , e 
mais que a communh ão de bens , tomad a es ta expre -
são no sentido restricto, p orquanto na accepção lata 

(16) TROPJ.ONG, D. 251. 
(17) Oonsolidação, nota 6• ao art . 747. 
(18) Nova Consoiidação, art. 1.275. 
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constitue, como já vimos, um genero, de que são es-
pecies a simples communhão de bens e a soci edade, 
que se subdivide em regular e de facto. 

As analogias, ou a identidade, e as distincções, 
ou differenças, entre a sociedade regular e a de facto, 
no di rei to patt·io, mais clara e accentuadamente se 
vêm no commercio . 

O Cod. Commercial no art. 305 positivamente 
reconhece as sociedades de facto . As presumpções 
indicadas no artigo citado presuppõem a fa l ta do 
contrato social, revestido das formalidades legaes. 

A' imitação do que fez Vivante no direi to com-
mercial italiano, podemos estudar os effei tos ju rídi-
cos das sociedades de facto em nosso direito comme r-
cial, considerando tres ordens de relações : r.ª) as' 
relacões dos socios entre si; 2. ª as relações entre os 
socios e os credores sociaes; 3-" as relações ent re os 
credores sociaes e os particulares dos socios. 

I - Em face da disposição do art. 30r, u l tima 
alínea, do Cod. Commercial, os socios de uma socie-
dade de facto não pódem demandar em juizo ne-
nhum effeito futuro do contrato tacito da socie-
dade ( 19). As im, por exemplo, a nenh um sacio é 
li c i to requerer que ·O outro , ou os outros associados, 
sejam cmpellido a realisar as en t radas, ou p res ta-
ções, que p rometteram . · 

Só é permittido fazer valer em juizo os effei tos 
passados. Assim, por exemplo, póde qualquer socio 
pedir a dissolução e a liquidação da sociedade de 
facto. Se a falta de contracto escripto impedi sse a 
di olução e consequente liquidação, adverte V ivan -
te, collocariamos o socios de facto na impos3i b ili-
d,ade de extinguir uma sociedade repellida pelo di-
reito como causa de perturbações nas re lações ju rí -
dicas (zo), o que é absurdo. 

(19) T. DE FltElTAS, passagem citada . 
(20) Obra citada, n. 306. 

D. , 13 
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Em virtude do disposto no art. 8.", lettra d), da 
lei das fallencias (de r6 de agosto de 1902), 
tambem os socios de facto pódem, ou antes, devem 
requerer fallencia social, nos mesmos casos em que 
as ~ociedades regulares. Cumpre notar ne3te prmtu 
um;~ d.ifferenca entre as sociedades de facto e as 
regulares: a f;llencia destas póde ser requer: ·ia por 
qualquer dos socios, com exhibição do contrato so-
cial; a das sociedades de facto deve ser requerida pe r 
todos os socios, com indicações de suas qualidades e 
respectivos domicílios (2r). 

li- Com incontestavel apoio nos arts. 304 e 305 
do Cod. Commercial, podemos repetir no dir.eito pa-
trio o que escreveu V ivante no direito italiano : os 
credores de uma sociedade de facto e acham na feliz 
'posição jurídica de poderem valer-se da existencia 
da sociedade, ou desconhecei-a , segundo lhes convier. 
Em geral, terão interesse em provar a existencia da 
sociedade, para o fi mde exercitarem os seus direitos 
contra todos os socios solidariamente, e de af.as ta rem 
a concur_rencia dos sacio que pretendes em excutir 
como credores o patrimonio do ocio executado. Pro-
vada a existencia da sociedade de facto, o credores 
poderão requerer a f.allencia da mesma. Que inte-
resse, talvez se pergunte, que interesse têm os cre-
dores em obter a . declaracão de fallencia da socie-
dade? Não têm elles a ga~rantia aliciaria de todos 
os devedores sociaes (art. 301 do Cod . Com.), po-
dendo requerer a decretação da fallencia de todos 
esses devedores? O interesse, responde Vivante, cuja 
lição é perfeitamente concorde com o nosso direito 
positivo, está, por exemplo, em serem cobrados o 
creditas por meio de um só processo de fallencia. 

Se, pelo contrario, aos credores sociaes convém 
repellir a existencia da sociedade, pódem fazel-o li-

(21 ) Lei n. 859, de 16 de Agosto de 1902, art. 5°, letra b, art. !l0 , letra d . 
Cod. Uommercial, art. 301 , ultima alinea e art. 7o letra o, do decreto n 2024 
ele 17 de Dezembro de 1908. 
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vremente, visto como os socios não têm direito de 
oppôr aüs credores sociaes uma sociedade sem con-
trato e cripta e revestido das formalidades legaes 
(22) . Dahi as seguintes consequencias : a) os cre-
dore da sociedade de facto pódem primeiro accio-
nar um ou mais socios, e depois a propria sociedade~ 
ou requerer a fallencia desta; b) pódem ainda re-
querer a fallencia só mente de um ou mai s socios, dis-
pen ando ou exceptuando o outros ( 23). 

III- Os credores particulares dos socios têm o 
direito de não admittir ou reconhecer a sociedade 
de facto. Se ao socios de um a sociedade irregular 
não aprovei ta nega r a existencia da sociedade, quan-
do terceiros a provem de qualquer modo, os credo-
res particulare dos socios não pódem ser equipara-
dos a e tes, para o fim de lhes ser vedado negar a 
exis tencia da sociedade. A eq uidade favorece ans 
credo res partic ul ares nos conflictos com os credores 
oc iae , poi aque ll e não pod iam regularmente co-

nhecer a ex i tenci a de uma sociedade não registrada, 
nem publi ada, ao pas o que aos credo res sociaes in-
cumbia averiguar a realidade, e pódem rep utar-se 
culp ado por não terem inferido do sil encio do re-
gi tro a con titui ção irregular da ociedade (24) . 

o caso de cr requerida a fallencia da socie-
dade de facto p·clo credores ociae os credores par-
ti cul a res têm o direito de se oppôr á decretação dessa 
med id a, porq uanto juridicamente contavam com 
todo o patrimonio do devedor, incluídas as entradas 
com qu e clandestin amen te concorreu para a socie-
dade irregular, corno bellamente ensina Vivante, 
cuja doutrina judiciosa e autorisada em quasi tudo 
se adapta ao direito .comm ercial p·atrio, neste inte~ 
ressante capitulo das sociedades de facto. 

(22) od . Comru., art. 301, Vrv1. ' TE, obra citada, n. 307. 
(2-3) Vrv ANTE, loco citato . 
(24) VrVAN'rE, n. 308. 





DIREITO IHTERHACIOHAL PRIVADO 

DA NATURALIZAÇÃO E SEUS EFFEITOS NA ORBITA 

DO DIREITO CIVIL 

I. A naturalização, segundo Folleville, é um 
acto do pod·er publico (em certos casos um beneficio 
da lei) , em virtude do qual um extrangeiro perde a 
naci onalidade de origem e adquire a qualidade 
de c i da dão de um •outro Estado, em aue é admittido 
a gozar dahi por diante de todos os direitos civis con -
cedido ao naturaes do paiz (r) . Não é exacta a 
definição, porquanto em certos casos o naturalizado, 
além dos direi tos civis, tambem pó de exercer os di-
reito políticos con agrados pelas leis do Estado qu._ 
o recebe. 

vVei s define: a natura lização é um acttO sobe-
rano e discrecionario do poder publico, .em conse-
quencia do qual uma pessôa adquire a qualidade de 
naci onal ou de cidadão em um Estado a uue não se 
achava ligada por nenhum vincqlo legal anterior 
(2) . A qualidade de nacional, com todos os di Peitos 
que lhe são inherentes, só excepcionalmente é confe-
rida pela grande naturaliz ação. A regra consiste 

(I ) TraiU J.'hé01·iqv c et Pm tique de la Nattwalisation, n. 2, Pariz, 1880. 
(2) JJroit l n tcr national P1·ivé, tomo 1°, pag . 2 l , Pnriz, 1892, 
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em adquirir o naturalizado a capacidade de excercer 
os direi~os civis da nova patr ia, com a/quns direitos 
políticos. 

N o conceito do jurisconsulto patri o, o conse-
lheiro Ri bas, a naturalização é o acto pelo qual uma 
nação adopta como seu um membro de outra, decla-
rando ·este preferil-a á sua anterior nacio nalidade 
(3). Como bem notiQ u o Vi scond e de Ouro Preto, 
esta difinicão contém um a condicão esse ncial ·da na-
turalizaçã~, a declaração de p ref~ ren c i a da naciona-
lidade (4). Quer se trate da naturali zação indi vi-
dual , quer da collectiva, ão necessaria sempre duas 
acções conjunctas e simul taneas, a do naturalizado e 
a do Estado que o recebe em seu Q'remi o. Por outro 
lado, porém, a definicão de Rib as não nos dá idéa 
preciza dos direit·os adq uirid os pelo naturali zado. 

Em monogra phia escrip ta obre e ta materia, 
Gorri ni resume ·a sua doutrina, dizendo que a natu-
ralização é o ac to do pode r exec utivo, ou legislativo, 
por força do qual um individuo ou um conjun cto de 
individuas, ex tranh os a um Estado, pas am a goza r 
de todos, ou de parte dos direitos co nferidos uni ca-
mente aos cidadão ( ç). Gorrini accen tu a bem que 
a naturalizaçã·o ·ora confe re todo o r~: .. ~ :•f')s pro-
pri os dos cidad ãos do novo Estado, ora sómente 
parte. Mas, omitte a ro ndiçiío esse ncial rln ncq11ies-
cen cia do 1Utlu1·a!iz nndo, e apre enta- no como uni co 
effeito da natureza o gozo de todo, ou de parte do· 
direitos p·eculi ar-es aos cidadãos. quando é in dubita· 
vel que a naturaliz ação tamb em imoõe obri gaçõe:;, 
equiparando ou quasi equip arand o a pos ição iuridica 
do naturaliz ado á do cidadão nato. 

Aproveitando o que ha de ve rd adei ro em cada 
uma das ddinicões tran sc ripta s. parece-n os que bem 
podemos dizer que a naturalização é o acto do poder 

(3) Di·reito Adnninistmtivo B•·asilevro, pag. 26(), Ri o de Jnueiro, 1866 . 
(4) Di1·eito, •oi. 30, pag. 321. 
(5) La Goncessione della Gittadinanza, pag . 12, Voghcra, 1890. 
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publi co, legi sla tivo o u executivo. em virtude do qual 
um a p essoa, ou u m conjuncto de pessoas, mediante 
sua liv re acqui escenc ia, adquirem a qu alidade de c i-
dadãos de o utro Es tado, e passam a 2:oza r d e todos 
ou de p a rte dos direitos pec uli a res aos naturaes do 
p a1z. 

li. E m R om a já h avi a a concessão do direi to 
de c idade, in d ividu al e coll ectiva . A donatio civ ita-
tis e a erro ris causae p,·obat-io são, por assim dizer, 
os germ en do i nstituto da natu rali zação. M as, o di-
re ito de cidade em R om a e ra um favQ r qu e a urb s 
fazia , ou um a m edida d ic tada por conveniencias po-
l íticas, mu itas vezes para evi tar insu rre ições e guer-
ras soc iaes. A na turali zação, com o caracter jurídico 
que hoje tem , é inst ituto excl usivam en te m odEr-
no ( 6). 

III . A na tu ral ização se divide em o1·d in.'tl ria, ou 
p equ ena- n:aturaliz ação, e extrao rdirtaria, ou grande 
natural iz ação . D enom ina-se ord in a ri a, ou pequena , a 
natu ra l ização em vir tu de da q ual o extrangei ro ad-
q uir e a n ac io nal idade, m as não é eq ui pa rado aos ci-
dadãos nat,os p or não ter os m esm os direitos politi co:; 
q ue este , nem conseq uentemente a m esm a cap aci-
dade para exercer todas a f un cções publ icas . E x tr a-
ordi naria, ou gra nde na tural ização é a qu e confe re 
ao natu ra l izado, a lém de todos os d irei tos de ordem 
civi l, todo o direi to politi cos de q ue goz am os na-
tu rae do p a iz. Exemplo da na turali zação ext rao rdi-· 
naria no offerece a Colomb ia na A m eri ca H esp a-
nh ol a. E m nosso p aiz o q ue h a, é a na tu ra liz ação o r-
din a ri a 'o u p eq u·ena natural ização ; porq uanto, p os to 
que a pto em geral para o exe rc icio dos direitos p o-
l íticos co nfer idos aos cidadãos n atos , como os cargos 
de· min is t ro e ec reta rio de Es tado, deputado , sena-
dor, e tc., o na turali sado não póde ser pres idente 
nem vice- p re ide nte da R epublica, sendo es ta a unica 

( 6) Gommsi, olJ . cit. , cap. 10 ; WEISS, ob. cit., pags. 284 e sega. 
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excepção ou restricção imposta aos cidadãos natura-
lizados. 

A naturalização no Brasil, pois, não dá azo ás 
oontroversias que se suscitam em outros paizes, como, 
por ,exemplo, a Italia, onde muito e tem discutido 
a questão de saber se o naturalizado póde ser jurado 
(7). Entre nós a naturalização abre accesso a todos 
os cargos e funcções publicas, oom a unica limitação 
apontada. 

A naturalização tambem se divid e em indivi-
dual e collectiva. Collectiva- a que recae obre um 
povo ou parte delle em consequencia da annexação. 
Individual- a que só aproveita a uma determinada 
pessoa (8). Tanto a oollectiva como a individual são 
voluntarias; visto como, no caso de se annexar parte 
de um Estado a outro (e é o que se dá geralmente), 
os originarias e os habitantes da região annexada, em 
regra, têm o direito de opção (q). A naturalização 
só é forçada, por não ser po sivel o di rei to de 
opçã•o, quando um Estado absorve completamente 
outro (ro). 

IV. No Brasil , ao Congre so Federal foi confe-
rida competencia exclusiva para legislar sobre na-
turalização ( Const. Federal , art. .~4. n. 24). o que é 
um cowllario logico do regimen constitucional ada-
ptado. Os presidentes e governadores de Estado só 
poderão conceder cartas de naturalizacão. se e sa in-
cumbencia lhes fôr confiada pelo Governo federal, 
de accôrdo com o disposto no art. 7°, paragrapho 3°, 
da Const. Federal. 

O aviso de 14 de janeiro de r893, expedido pelo 
ministerio da justiça e negocias interiores, contém 
a enumeração de todas as nossas leis, decretos e avi-
sos, ácerca da naturalização, no regimen imperial e 

(7) Gonnnn, op. cit., cap. 2o. 
(8) Din ito, vol. cit., pag. 322. 
(9) FOLLEVILLE, obra citada, ns. 263 e sega. 

(10) FOLLEVILLE1 n. 267. 
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;no vi gente (r r) . Além dos a c tos menci ona dos no 
.aYi "o, temos a lei n. 904, de r2 de novembro 
de r 902 que exi ge, pa r a a concessão do ti tu lo de na-
t ural ização, prova de : l) id entidade de pessoa; li) 
m aio ridad e lega l III ) residencia no Brasil por doi s 
~n n o , no mini mo ; I V) bom pw cedimento moral e 
<:i \ il , p rova do po r doc umento offi cial. O naturali-
zado s' póde e r elei to enado r dep ois !e seis annos 
de 1e idencia no pai z, e de putado dep ois de quatro . 

ão é pe rmitti da a natural ização dos ex trangeiros 
q ue es tiverem pronun ciados, ou condemn ados, por 
alg um os cri me referi d no a rt. q da lei; nem ::t 
naturalização ubtrae o natura li zado ás obrigações 
por elle con trahidas no paiz de or igem antes de sua 
rl.e nacionali zação. 

V. Posto que se ja no so intento tratar exclusiva-
mente das cowequen ia da naturalização no qu 
conceme ao direito ciYil, que é onde se deparam ao 
juri ta ma iore- difficuldade esc reve remos ante 
duas pala\ ra ácerca do effe itos da riatuqtlização no 
Direi to penal e no direito comme rcial. 

· lei pena l é applicave l a todos os indivíd uos, 
~em di tinccão de naciona l idade, que perpetrarem 
crime em t~rri torio brasileiro (art . .1" do Codigo Pe-
nal ). E' tamb e1.11 appli a\'el a lei penal ao naciona l, 

u extrange i ro, qL!e 1 e_c;re" ar ao Brasil. e-pontanea-
mente ou por extradiç 2o, tendo com mettido fóra d:..) 
paiz o crimes con tan te do art. c;" do Cod . Penal. 

Tra tando-se, poi . de delictos (no sentido amplo 
o termo) commettidos no terri tori• brasileiro, e 

q ue no B ra il tenham de se r iul Q'ado . nenhuma di~
t in ção ha que faze r entre B ras ileiros na tos, na tura-
l i za do e ext range i r os: · 

Se um extr anQ'ei ro orati ca em terr itorio brasi -
lei ro um do c rim es cuj os auto tes es tão su jei tos á 
ext radi ção. e de pois se ausenta ou fóra do pai z al-

( li ) Vide Ga:et(L Jaricliaa, ,]e ·. Paulo, YOI. 1°, png. :.03. 

D. P . - 1~ 
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gum dos delictos referi dos no art. 5." do Co d P enal 
tem appl icação o dispo to nesse ar tigo e o ex tran-
g.ei ro delinquente es tá suj eito ao julgamento ext ra-
di ta do. 

H a, :entretanto, uma regra de d i re i to internacio-
nal privad-o, em vi rtu de da qual o Es tado a que é 
pedida a e. ·trad ição, tem o direito de a nee-ar, desde 
que o crimi noso se ja cidadão do Es tado requerido . 
Pos to que comba tida por F iore com e. ce ll ente e 
brilhantes argumentos , a ree-ra iur idica mencionada 
é en inada pela grande maio ria dos p ub lici tas e con-
sagrada pela grande maioria dos t ra tados interna-
cionaes . ''.du:o.: yeux du plus grand nombre d es juris-
ronsultes l es plus autorisés, et aux fermes de la p lu-
part des Codes, i/ esl admis co mm e un e réa/e ce rtain 
que !e t~atio1tal de I'Etat requis ne srwrait, en aurun 
ras, être li'í.•1·.é . iVIais , cet t e doc trin e est combatttte p nr 
une m inorité qui a bien se 'caleur" ( rz). Se, porém, 
o crim inoso é um ci dadão naturalizad o, e o cr ime 
foi perpetrado antes da na.uralizacão. tem abimento 
a extradição? A hyp othese não é destituída de inter-
esse pra tico. e já se tem realizado no Brasi l. Um ] ta-
l i ano, um F rancez ou um Allcm'ío, po r exemplo r 
obtem a naturalizacão em no o oaiz. e mai ta rde . 
por se verificar qu~ praticou um crime an te de é 
natura li za r, é req ui sitada a sua extrad içã pelo go-
ve rn o do se u paiz de oriv.em. O crimino o iá é c ida-
dão bras ileiro natu ra lizado. D eve er co ncedida a 
extrad ição? A bôa, a nrdade ira do utr ina é que im. 
A naturalização não tem effeito retroac ti vo, como 
daq ui a pouco veremos p rocl amad o por todos os pu -
bl ic istas e ju r isconsultos au to ri zados . "Cel! e nu estion 
a été éca rt ée dans ce rta ins f1 'ait és Par l' ins·e rt/on d e la 
clause expresse, que l'exce púon en fa ve ur d es nat io-
naux ne doit pas s'ét endre aux indiv id us qui ont ob-

(12) F !OnB, T ruit é de JJroit P tJ,wl J ,,te?·,w ti7netl ct de l'Extrcu/itio11, tmiT. 
<lc C. AYL'O l i'F;, Pal'l~ , 1880, vol. 20, 11 . 344. 
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tenu la naturaiisation apres ia perpétration du délit. 
I! en est ainsi dans les cowveni'ions conc lu es par !e 
1'0 )'fllii1Ze d'Italie avec la gnande Brelaqne (article 
4) a•pec la Grece (articie 6L et avec !e B1·ésil (a1·ti-
cie z). En l'absence de toute clause a ce sujet, ii naus 
semble que ce tte stipuiation doit néanmoins êh"e p1·é.., 
sttm h sous en tendue dans les traités. Si, en effet, on 
peut justifiet· l'application de la foi de I'E'tat pour la 
répress ion des déiits commis par /e national en ter-
·ritoi; ·e etrang et·, on ne saumit cerlaÍn'ement justifier 
I applicrttion de ia foi de I'E'tat . pour rep rim er un 
delit co mmis j)ar un individu a1:ant qu'if n'ait acquís 
la natio!Jalite de ce t E'tat. dutrement on donnerait a 
celte !o i un effet retroatíf" ( 13). Lição identi ca é a 
de 'Vei ss, que no affirma estar a jurispruden:ia in-
ternaci onal de accôrdo com a sua doutrina, que re-
sume do eguinte modo: a questão de nacionalidade 
neste ca~o de e ser apreciada tendo-se em attenção 
o momento em que o delicto é praticado, e não o 
temp o em que o réo é preso ou proce a do ( q.). 

regra de direito internar ional, em summa: 
ne ta matcria é que o extrangeiro, que depois de ter 
commettido em se u paiz de or igem um crime dos em 
que a extradição é permittida, e naturaliza em ou-
tro Estado, deH _e r extraditado, porquanto a natura-
li za_ão não tem effeito retroactivo não se extende ao 
pa ado. 

E ta re ra tem sido con agrada em tratados fei-
tos pel Bra il com diver as potencias européas 
como na convenção com a Italia citada por Fiore, 
de rz de novembro de 1872 e no tratado de extra-
dição com a Inglaterra, de 13 de novembro de 
1872, promulgado entre nó pelo dec. n. 5.385, de r 
de etembro de 1873', apontados por Weis como um 
dos mais adiantado neste as umpto. 

(1:'1) Frorn:, np. cit. n. 3i.5. 
( 14) 'i'rait t! 'J'Iu!ol'i1tlC ct Pratique de D.-oit l fltcmational PriL'IÍ, Pnriz, 1 'U'2, 

t omo 1°, png" . :l;:i l c 352. 
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Q uando n as convencões e tra tados não é inclui da 
expressamente, a citada ;.egra e pre um e hoje tac ita-
m ente ace ita, segun do se vê em F ia re ( n. 375). 

E ntretanto, em di' e r os tra tados es tá expressa-
m ente es tipul ado q ue nenhu m sub d ito de um a nação 
será entregue a outr a1 ou ex trad itado, p a ra se r jul-
g ado p elas justi ças do laga r do c rime. Tal é a d ispo-
sição conti da no ar t. 2 " do t ra tado de ext rad ição ce-
lebrado entre o B rasi l e a A llem anh a em 17 de e-
tembro de 1877, e prom ulgado ent re nós pe lo devreto 
n. 6.8+6, de 25 de ju nho de 1878. Em tal ca o a j u-
risprudencia b rasi leira tem entendido q ue o natura-
lizado no paiz , depois de ter commettido um delic to 
na sua pa tria de origem, deve ser processado e j ul-
gado pel a jus tiça estad ual bra ileira de accordo com 
o disposto na lei n. 2.615 de 4 de agosto de 1875, no 
decreto n. 6.934, de 8 de j unho de 1878, e com o 
a rt. s" do Cod igo Penal. Nesse sentido temo o jurí-
dico accordam do Tribu nal de Justiça do Estado de 
S . Paulo, de 6 de dezembro de 1892, no proce so em 
q ue era réo Bruno K.laussener von Hof allemão na· 
turalizado bra ileiro. ( 15). 

VI. Segundo preceitúa o art. j O do Cod Commer-
cial, todos os acto de co mmercio praticado por ex-
trangei ro residente no E ra il erão regulados e de· 
cididos pela d isposiçõe do mesmo cod igo. 

Se nes ta mate ria nenh uma disti ncção ha entre 
b ras ileiro e extrange i ros, seria ab o lu tamcnte ocio o 
in dagar as conseq uencias da nat u ra lização do extran · 
geiro commercian te. 

E' no art. 3", g 1" do reg ul. n. 737, de 25 de 
novemb ro de I 8 so, que se nos de pa ra alg um a co i a 
da espher a do nosso estu do . A hi se es ta tu e que as lei · 
e usos comm erc i aes dos p aizes ex t ra nge i ros regul am 
as q ues tões sob re o es tado e edade dos ex tr ange i ros 
residentes no paiz, qu anto á cap ac id ade para contra-

(15) G:.~ze tct Jwridica, ele S. Paulo, vol. 1°, pag. 183. 
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tar, não send o os mesmos extrangeiros commerciantes 
matri c ulad os. 

E m primeiro logar, a distincção entre commer-
ciantes ex trangeiros matriculados e não matricula-
dos, para o fi m de sujeitar os primeiros ás leis bra-
sileiras nas ques tões re la tivas ao estado e edade (na 
ling uagem do regul.), e os segundos ás dos respecti-
vo paize é um absu rdo tão repugnante aos rudi-
mento do di reito que, co m razão disse T. de Freitas, 
deve reputar- e não esc ripta. ( r6). A materia é do 
dominio do di rei to internacional privado; a capaci-
dade dos ex trangei ros é regulada p el as leis dos seus 
respectivos paize , pouco importando que o nego-
ciante seja, ou não, matriculado. A matricula absolu-
tamente não produz, não póde produzir (porque o 
di rei to internaciona l o veda) o effeito, que só á natu-
rali zação é dado , de alte rar as normas jurídica.; regd-
lad ora do estado e capacidade do extrangeiro. 

A lei ex trange iras regulam as questões sn r·rC o 
estado e edade dos extrangei ros commerciantes no 
Bra i!. Verif icada a naturalizacão de um comrncr-
ciante extrangeiro quae as co~ eq uencias do LH·to 
ob re a capacidade do na turaliz ado? 

A re po ta a e ta pergunta tem seu lagar na se-
gunda parte do nosso e tudo, effei tos da natu rali za-
ção na orb ita do direito civil. 

* 

VII. Duas qu es tões preliminares se apresen tc<m 
a que m inve ti ga os effe itos da naturali zação na o r-
bita do direito civil. A naturalizacão do marid o im-
porta a da m ulh e r ? Natura li zado. o pai de familia, 
estão ipso fa cto na turalizados os f ilh os me n01·es? 

( lG) .Additamc•ttos, vol. 1°, png. 29 . 
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E' precizo não confundir a primeira que tã 
com a resolvida pela nossa lei n. r .096, de r o de se-
tembro de r86o, lei que ainda está em vigor, como 
declarou o aviso, já citado, de r4 de janeiro de r893, 
do ministerio da ju -tiça e nego ios interiores , por-
quanto não fo i revogada, nem e tá em antin omia con1 
qualquer dos artigos da C onst. Federal, neste pont-l 
conforme á Const. de 25 de março de r82+ A lei de 
r86o declara que a extrangeira que casar com bra i-
leiro, eguirá a condição do marido , a im como a 
brasileira que ca ar com extrangeiro, eguirá a con-
dicão deste. 

Em tal ca o, é a naturalização consequencia do 
casamento, acto querido, praticado voluntariamente 
pela mulher, e conseguintemente não ha nacionali-
dade imposta possibilidade de orprezas, ou de abu-
sos e fraudes que por ventura pratique o marido em 
prejuízo da mulher. Admittida a naturalização da 
mulher como effeito necessario da do marido, sem 
que da parte daquella haja qualquer declaração de 
vontade, o resultado erá poder o marido a se u ta-
lante, á feição de seus interesse mudar a nacionali-
dade da mulher, com o bem demonstra Laurent ( 17). 

Se assim claudica a doutrina pelo lado das con-
sequencias gravíssimas que della decorrem, não me-
nos inaceitavel é, quando e attenta no principio em 
que assenta. A acquisi ção de non nac ionalidade é 
um contrato pessoal ( 18). Já de de o direito romano 
a mudança de nacion alidade era reputada acto pes-
soal ( 19) . A doutrina jurídica, pois, é a dos que us-
tentam não importar a naturalização do marido a 
da mulher, excep to quando esta egualmente mani-
festa a von tade de mudar de patria (20) . 

Entretanto, não é essa a theoria que tem sido 
aceita entre nós. Baseando-se na lei n. 8o8, de 23 de 

(17) Le Droit Cid/ I, tte1·national. "<" Ol. 3°, ns . 162 c 103. 
( 18) F IOnE, Droít l nternational P1·ivéc , ns . 66 a éS. 
( 10 ) GAlO, l~tstitut cts, liv . 10, § G3 e scgs . 
( 20) FOLJ~\"!LLE, us . 553 a 555. 
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junho ae r8ss, que nesta parte se acha em geral re-
produzida na lei de I2 de novembro de r902, 
Pimenta Bueno entende que em nosso paiz· a 
naturalização do m a ri do acarreta sempre a da mu-
lh er, do utrina que considera sufficientemente funda-
men tada pela necessidade de manter a unidade dos 
d irei tos da fa mília (2r). A razão de ser da opinião 
do publicista e juri scon ulto patt·io é vantajosamente 
combatida por Fia re e Follevi lle, nas passagens in-
d icadas. 

VIII. Pelos me m o f un damentos a naturaliza-
ção do p ai não importa a dos f ilhos menores (22) . 

Ainda nesta parte a opin ião qu·e tem prevale-
cido em nos o paiz é a de que, pela necessi dade de 
manter a unidade jurí d ica na família, os filh os me-
no res que vivem e m companh ia do pai , mudam de 
nacionalidade pela naturalização do pai (23) . 

IX. Quaes o effei to da naturalização no que 
conceme ao direitos civis do naturalisad o? 

m principio up erior do mina a m ater ia aceito 
por todo o publicistas sem a men o r discrepancia : 
a na turali zação não temeffeito retroactivo. Eis a pa-
lavras de Ca lvo : "La nafuralisation n'a point d'effe t 
rétroa tif. La co ndition de I étranger naturalisé se 
trowve rég lée par la foi d 11 pays d'ad'option d es !e 
mom enl de la natumlisation, mais se11lemen t a parti1 
de ce moment - la/ sa condition an térie 11re reste sou -
mise a la foi d' origin e : d' ou i! s11it qu' en reg! e gé né-
?·ale to11fes les quest ions de capar ité se réfé rant a des 
faits acromp lis avant la naturalisat ion dev ront êt1·e 
appréc iées d' apres la lo1' d' orig in:e 'du na tu ralisé . La 
naturalisa lion n'a lt ere en rien les dl'oits acquis a·vanl 

(~I ) ])i r ti to J ,lf e1·nacionaJ. P•·iva<lo, 11. 57. 
(~~) Fmm;, n. G ; Fou.t:m.LE, ns . 514 c 5Jl. 
(23) l'DIE:i 'f .\ BcE~<O , ibi ,1cm . 
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son accomphsselllen l, ni lll ê ill e l es co ns~qaen ces fé-
gafes qui découfent d e as droits rw téri'eun. lvfais, d e-
m êm e que / e changem ent d e nn tionalit é ne porte 
point at teint e aux droits acquis en fa ve ur nu llfllura-
lisé11 i/ ne peut 11011 plusplus en porler au:x droits 
acquis co ntre !u?1 (Nfruw el de Droit lnt ernationalr 
Public et Pri1•é , ~ 189). D o mesmo sentir Fi a re (24) 
e \ iVei ss (25 ). A licção de F olleville vale a pena re-
produ zi r textLa lm ente : " Qu'il s'agisse d'un e natura-
lisatio n proprement dit e ou p ar /e bienfait d e la /oi: 
1(eu import e Dons tous l es as, i! y n abs ence co mple-
t e de 1·étroactiv ité. C'est d'aill eurs, un prin cip e teJ-
Iem ent nécessaire, qu ' il n'a pns besoin d'être ,ius-
tifié (26). 

Todos o. a c to prat icado pelo extrangei r , ac-
crescenta '-' eiss, todas as obrigaçõe por elle ass umi-
das, antes da naturali zação devem ser re peitadas, 
e, se não são contrarias á ordem publica internacio-
nal, pódem ser invocados perante os tribunaes do 
paiz adaptado. 

Nem ao extrangeiro é li c ito, para e furtar á:; 
consequencias dos se u act jurí d icos anteriore, L) 

do se u ante ri or e tad o, invoca r- por exempl o- qut> , 
ao temp o 'em que se obri gou, não tinha attingido a 
mai oridad e - segund o a lei da nov a patria; basta-
que nessa época tenh a sid o capaz egundo o di rei to· 
de se u paiz de origem (27). 

La urent nos expli ca muito clara e precizamente· 
quaes os effeitos da natural izaçã na e phera do di-
reito civil. Sua doutrina está synthetisada nas se-
guintes palavras: "Le changem ent de nntionalit é n' a 
pas d' effet quaut au passé, en ce qui co nce rn e /e stn-
tut personnel. I ci la mnt ie re des stntus ton ch e a ce /1 

(24) Dtlle JJisposizinni Gc11Pmli, vol. ~o, o. 2.i:l. 
(25) D•·oit ln tr•·nationat P>·iL·é, vol. l o, png, :348. 
(2fi \ Ohra citada , 11. 5GO . 
(27) Obra <>i ta da , vo l. l 0 , pnga . 34!.) c 3.í . 
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de la non - rét roactiv ité" (28) . Consequentemente, 
in dao·ar quaes os effe itos da naturalização sobre os 
direitos civis do naturalizad o, equivale a averigua r 
qu aes o effe itos da promulgação de uma nova lei 
na vida civil dos cida dãos de um Es tado. 

Quando se t rata de relações de direito de tal 
na tu reza, que as leis respec tivas não têm effe ito re-
t roac tivo tamb em a na turali zação não prod uz ef. 
fe ito retroac ti vo. Nos ca~-os em que a lei se extende 
ao pas ado, tambem a natura li zação p rod uz o mesmo 
effe i to. 

E~ tab elecer essas verdades ge raes, por todos ac-
ceitas, inconcussas, é fac il. D ell as ded uzir reg ras es-
pec iaes- diffici llimo. Va mos appli ca r os princípi os 
f i rmado a a lguma das princ ipaes"que tões que mai'3 
f req uen temente poçjem suscitar-se. 

E man i{-e_to que temos imp l ici tamente partido 
da doutrina de que o es ta tu to pessoal depende da na-
cionalidade, e não do domi ci li o. 

Se adap tas emo es ta ult ima theor ia, outra sena. 
a di re cão do no " O e tudo. 

X.' A natural ização mo di fica o estatu to pe_soal 
do naturalizado alte ra-lhe o e_ ta do e a capac idade, 
v isto c mo a capacid de não é d ire ito adq uiri do. Se-
g un do art. 320 do Cod. C ivi l Hes pan hol, a m-a iori -
dade começa aos 23 annos. Supponhamos que um 
He panho l tendo 22 an nos de idade, se natu ralize 
no B rasi l. D eixa rá de er men-o r po rque ao 2T an- ~ 
nos termi na a menorid ade em virtude do direi to da 
nova pa tria. Se, pelo co ntrar io, o naturali zado fôr 
um T urco, e adq uir ir a naci onalid ad e bras il eira ao<; 
r8 ann o , po r exemplo, de edade em qu e já é maior 
no seu paiz, passa rá a se r menor até aos 2 r annos na 
patri a de eleição (29). A edade em qu e começa a 

(2 ) Ob1·n c itada, >oi. so, n. 2 4. 
(29) N11. ' l'urquia a mcnnric\n lc termina ao 15 auno•, segundo attesta DEt. 

Vt: '011!0, La jatniglia ·rispcttn alie. socictti cit'ilc c al p•·oblem.c socialc . 
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maioridade, em umma, s rá determinada pelo di-
reito da nova patria (30). 

Se a capacidade não é um direito adquirido, 
della - entretanto - podem decorrer direitos irre-
vogaveis. Ass im os contratos celebrado pelo maior 
que em virtude da naturalização se torna menor, ão 
va li dos, e a naturalização em nada .as modif ica (3r) . 

Rejeitado o principio do domicilio, e acceito o 
da nacionalidade não têm cab im ento as distincções 
feitas por Savigny áce rca da maio ridad e, como de-
monstra L auren t (32) . 

XI. A mudança de nac ionali dade, é ocio o di-
zel-o, não influe no casamento celebrado valida-
mente , de accôrdo com as leis da primitiva patria. 

A mud ança de nacionalidade não invalida. nem 
modifica, os con tratos feitos an teriormen te, a im 
como não revalida nenhum acto j11ridico null o; e, 
portanto, nã-o póde altera r os effeitos do casamento, 
contrato sui ge neris, de que depende a ord em ~oc ial 
(3 3). Esta regra presupp õe o casa mento ce lebrad o 
de accordo com os bons co tumes, ou, mais preciza-
mente, com as leis regu lado ras das condiçõe de con-
ervação da sociedade. As im, por exempl o natura-

li zado um extrangeir-o polygamo por ser lega l a 
polygamia no seu paiz de ori gem em um Estado 
que cons id·era um delicto e sa fórma de uni ão sex ual, 
o casamento polygamico não é admi tti do ou rep u-
tado va li do no estado naturak-;ante (34). Quando, 
porém, as co ndições do casamento, es tabelecidas 
pel as leis do paiz de ori gem, são diversas das que fixa 
o direito da nova pafria, mas essas condi ções não in-
teressam á conservação da sociedade ( e é isto o que 
se verif ica frequentemente), o casamento é con ide-
rad o valido no Estado naturalizante. E' assim C)Ue 

(30) L AUREXT, nhl'a c itada, YOl. 3°, US . 28 C 289 . 
(:l l ) hH;HEST , ilJi<lcm. 
(R2) Jbidc1'!, c n. 28i. 
(33) L.HmEs·r, u. 29:1. 
(34) LAUJ.lES 'l', ll . 290. 
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pouco importa que o naturalizado tenha casado an-
tes da edade exigida pelo direito da nova patria, ou 
sem o consentimento dos ascendentes, quando esse 
direito o exige. 

Es as e outras condicões do matrimonio são re-
gida exclusivamente pel~s leis do lagar e do tempo 
em que o contra to se effectua o que nada mais é 
do que a applicação de uma conhecida regra da theo-
ria da retroactividade das leis, theoria que nos for-
nece os princípios e os preceitos applicaveis ás ques-
tões do nosso estudo conforme já vimos (35). 

São effeitos do casamento a relativa incapaci-
dade civil da mulher e o poder marital. Dada a natu-
ralização, por que leis se regulam esses factos? Se :1 

naturalização comprehende o marido e a mulher, n~.o 
ha motivo para controversias: é a lei da nova patria 
que regula o poder marital e a in~apa:idade da mu-
lher (36), o c.;tado e .a capacidade dos naturalizados. 
A materia ó offerece diffic uldades, quando se tem 
de re olver a questões dentro da theoria dos que, 
ba eado no principio da personalidade da naturali.-
sação entendem que a naturali ação do marid·) não 
se extende á mulher. Laurent e Folleville tratam 
de te ponto, para nó destit ui do de interesse pratico; 
pois, como .já vimo, em no so paiz tem ido admit-
tida a doutrina que, attendendo á nece idade de ~.:r 
tino o direito da família, considera a naturalisação 
da mulher uma conseq uencia juridicamente necessa-
ria da do marido doutrina aliás acceita por diversas 
nações cultas. 

XII. O regimen de bens da soc iedade conjug:li 
é estabelecido por convenção por um contrato ante-
nupcial, ou, na falta de te, por disposição d,1 ~ci. 
Ne te ultimo caso, e· segund.a a melhor doutrina, o 
que tem os é uma convenção tacita. O legislad or pre-
ume q ue o conjuges querem viver sob o regimen da 

(3.3) L.\UJm:-.-·r, n. 29). 
( 30) 1.\I.! LU::>T, 1\. ~)7. 
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communh ão de bens, e os es posos, co nh ecendo prév ia-
mente o precei to lega l aceitam voluntar ia e taci ta-
mente esse reg im en, quando não faze m um a conven-
ção expr·essa em co ntrar io. 

Adaptado um regi men qualq uer dos pe rm ittiC.: o · 
pelo direi to por occasião de se celeb rar o casamc:nt ', 
qual o effei to da naturalização neste par ti cul ar? 

Na doutrina dos que ensinam que a na·urali J -
ção do marido não importa a da mul her, não ha ra-
zão para hes itações : a naturalização do marido, sem 
a da mulher, em nada modifica o regimen pa trimo-
nial da sociedade conjugal. Se porém, e admittir 
que a natura lização do marido .p roduz como effeito 
a da mu lher, ou se ambos os co nj uges se natu ra l iza-
rem conjuncta e livremente ter-se-á por i so alterado 
o regimen de bens do casal? Folleville entende que 
sim, desde que a lei da nova patria disponha diver-
samente. Pouco impdrta accrescenta elle, que ::~. lei 
do paiz de origem declare irrevogavel o resiiC1 : .. 
ma trimonial; a revogabili da de, ou i rrevogabili G<l. :e 
des e regimen é preceito de ordem pub li a e ·ada 
paiz estatúe livremente uas regras jurídicas de or-
dem p ublica. em se obje to, ainda é Folleville 
quem disser ta, que o esp o mais fraco póde ser d0·· 
mi nado e lesado pelo mai forte; nada obri gava 
aq uelle a muda r de pa tria. E por aqui e vl. que 
Follev ille não ad mitte que a naturali zação do ma rido 
acarrete a da m ulh er. Cremos que e a doutrin:1. nilo 
es tá de accôrdo com os princípios fir mado p:..:l o pro-
p rio escrip t.or, cuj as idéas res umi mo . Quer 8. m u-
lh er se tenh a natu ra l izado con junc tamente com o ma-
r i do po r ac to· d·e sua liv re von tade, quer a na tu r ai i-
zação tenh a deco rri do sómente da do marido, pare-
ce-n os que a ve rdade es tá com L ourent e CO ilJ tr.d0s 
aquelles qu e sustentam não importa r a naturali zação 
mod ificação de qu alqu er es pecie no regim eq parri-
monial dos conjuges. Nas convenções matrimoni aes, 
doutrina L aurent, a J.e i nada impõe ás p art '::S; são cs-
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tas que fazem a l ei sob cuj o imp erio que retTI viver. 
No caso, p ois, de m odificação nas leis, não h a con -
f l ic to ent re dua s leis da mesma natureza, uma ante -
rio r e outra pos te ri o r ; o q ue tem os é de um lado a lei 
c rea d a pelos proprios contratantes, que estabelece-
r am um regimen p atrim onial i rrevogavel , e do outro 
d ispos ições es ta tu i d as p elo poder publico, e p o rtanto 
r eg ras de na tureza div·e rsa (36 ) . 

O f unda m ento prin ci pal da nossa op ini ão é que 
a mater ia sob re a qua l escrevem os es tá suj eita , no 
c nsenso unan im e dos juri scons ultos e dos publicis-
tas aos pric ipi os e ás regras da theo ria d a ret roacti -
v idade das leis. E' o q ue p o r seu turno ensina Gabb a, 
rep roduz indo a l ição de vVebe r, Meyer, Savigny e 
ou t ro . Todos es tão concor des em q ue " in que i casi 
nei quali si puo applicare la legge nu ova ad anteriori 
co ntingenze, si possa anc lz e applicarla a contingenze 
'Ve rifi'cates i Ír.! ester-o Sta to, sul /e qual si debba dec i-
de re n ello Stafo, e ch e non si possa applicare la legge 
1wo•va in quei cas i ne i quali la legge esfe ra dovrebbe 
esse re applicata invece de l/a naziort,a!e" (37) . Pa ra 
te rmo um a idéa exac ta do q ue é d irei to adquirido , 
p recisamos e tuda r o ass umpto na theoria da retroa-
ct ividade e no d i reito in te rn ac iona l p r ivado : 'I/ 
co nce lto completo de / d it·itto acq uisif•o non e soltan to 
i! ::o nce tto d i u n diritlo acquistato i n un tem p o de-
tete rm inato, ma iL co n ceit o eziandio d i un d irift o 
acquistato in un deternz inato lu ogo (38) . Pos to que 
par tindo de do is p ri ncip ies dive rsos, a theoria d a re-
troact ividade das le is e o d ire ito intern acio nal pri-
vado sob re esses dois princípios fund amentaes dif-
ferentes e tabelecem os mesm os prin cipias e as m es-
m as 1·egras (39). 

O ra, na th eor ia d a retroac tividade d as leis es tá 
as entad o como" pr/n d pio gen eral m ente 1·icevuto d a-

(36) LA ITllE~·r, vol. 30, ns. 2!l a 300. 
(37) 'l'eo,· ia del/a Ret•·oattit·itil. clcllc L cggi, vol. l o, pag. 135, Turim, 1881. 
(3 ) GAUIJA, vol. cit., png. 136. 
(39) GLVJBA, pug. 137. 
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gli crittori e drri tribuna/i, e consenlaneo rrlle nostre-
precedenti dottrine, sia 1;ntorno a!lrr relroatti·v itá in 
genemle, sia intorno alfa ret rorrtti·L•it!t del/e legge 
co ncenz ent1: /e obb liga z ioni erl i con/ralti, cit e i/ con-
tralto matrimonia!e, e piú i11 gene1·a/e par/ando, i 
rap po rti p rr trimoniali dei coniugi, debban.ri in ogni 
tlempo e in tutú i for o eff etti rego/are secando la 
lcgge solto i/ cu i impera i! matrimonio é slrtlo C'.JI;-

chiuso, e propriamente n au so /tant o rispet! o alie ·'J-

presse patLÚzio ni di co niugi, ma altres i rispet to alie 
foro tacite cow•enzion i, desunte da l/e /e!J(Ji o drr lle 
co nsu etu d ini 'l.'Íg enti. afi e qua/i si de1.•e rit enere chc 
i co niugi co/ /oro silenzio abbiano inteso riporta ri" 
(+o). E em apoio des ta doutrina c ita Gabba uma 
torrente infinita de juriscon ultos . 

Que são a lei s vigentes ao tempo da celebração 
do matrimoni o as que regem a convenções nlatrimo-
niaes durante todo o decurso da soc iedade conjugal: 
era principio já firmado pelos roman os na Con t. 
unica do Cod. , de rei uxoria e action e, e no cap. I: 
da .LY07•e lfa 22. 

Dem ais, como reconh ece o prop ri o Folleville, 
esta dout rina q •e acei tam os, é a uni ra a offe re erga-
rant ias aos direitos e intere ses do conjuge e aos di --
reitos dos tercei ros com quem elle contratem. 

XIII. A lei que permitre, ou pr hibe, o divor-
cio, é de ordem publica, e por i o e app li ca ao fa-
ctos passado , isto é, aos ca amen t celebrad o antes 
da promulgação da lei . Dada a retroac tividade da 
lei que estatúe ácerca do divorcio, facilmente se com-
prehendem os effeitos da naturalisação no que toca 
a este assum pto. 

NaturaLiza-se no Era il um extrangeiro cujo . 
paiz de origem permitte o divorcio, e que se caso u, 
portanto, sob o regim en de uma lei que não lhe ve-
dava a dissolução do vinculo matrimonial. Poderá. 

(40) G.~cBBà, .-o!. 4°, pag. 34.5. 
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requerer seu divorcio no Brasil? Absolutamente não, 
pois ne ta materia não ha direitos adquiridos, as lei s 
que regulam o estado e a capacidade das pessoas são 
leis ret roac tivas, como temos vi sto. 

Na turaliza-se no paiz um extrang.eiro divor-
c ia do, pois q ue no seu paiz de origem o di vorc io é 
li cito. Póde casa r-se de novo no Brasil, que não ad-
mit te o diver~io? Inqu estionavelm en te sim. 

O art. i . 2. da lei n. r8r, de 24 de jane iro 
de 1890, p rohibe o casamento ás pessoas ligadas por 
outro casamento ainda não disso lvido . O casamen to 
de que e trata foi dissolvido pel.o divorc io, e conse-
q uentemente desappareceu o imp edimento dirimente 
de que cog ita a lei. em se objecte que o art. 93 da 
cita da lei ó reconhece a disso lução do matrimonio 
pela !T.orte de um dos conjuges. 

_ objecção seria disparatada, porquanto o natu-
ralizad o, quando e divorciou estava suj eito a uma 
l ei que consagrava esse meio de dis~olução do casa-
mento, e n2.o ao di posto na lei bra ileira. 

E' d iante de exemplo como esse que Laurent, 
comp rehenden do a razão fundamental da não re-
troa tiv idade da naturalização, ex lama: o homem 
ó póde ter uma p atria, e, e a naturalisação retro-

agi e, teria dua patria.. Realmente, dar-se-ia o 
ab urdo esqui pedal de ficar uma mesma pe soa 
ubordinada ao m esmo tempo ao di reito c iv il de dua3 

nacõ di ffcrentes. 
· Espo os c uj o casame nto foi celebrado em um 

paiz que não perrnitte o divorcio, e naturali zam em 
um Estado onde o divorcio é licito. P odem divor-
ciar-se? A re posta á pergunta tal como foi formu -
lada, não é difficil. Dada a naturalização dos dois 
conjuges, que por isso fi am sujeitos ao direito civil 
da nova pan·ia em tudo o que diz respeito ao seu es-
tad o e capacidade, tem- e opinado ge ralmente que os 
naturali zados podem obter o divorcio , abrindo-se 
uma excepção uni ca para o caso de naturalização 



152 

fraudulenta , isto é, para a hypoth ese em qu e os c n-
juges se natu ra li zem em um pa·iz que adm itte o di-
vo rcio, 1J ão com o f im de mud arem àe patri a mas 
sómente p ara onseguircm o di vo rcio, p ara f rauda-
rem a lei da ua nação (+ I ). 

Se um só dos co nso rtes se natural iza, e a natu ra-
l ização não é fra udul enta ainda se tem entendido que 
os tribu naes do paiz que permitte o d ivor~ i o verifi-
cado algum dos casos de disso lução do v in culo ma-
trim onia l pódem decretai-a. Só h a grande di \ ergen-
cia quanto a pode r o con juge pertence nte ao Es tado 
que não reconhece o divorcio con trah ir segundo a a-
menta. Folleville pensa que sim.: mas, o eu argu-
mentos não convencem (42). 

XIV. A naturalização do pai e dos filho meno-
res p1·oduz o effeito de subordi nar o patr io poder a 
normas juridica da nova patria. D o momento da 
na turalisação por diante o patrio poder deixa de ser 
regu lado pelo di rei to do paiz de origem, pa ra ser 
regulado pelo di reito do Es tado ·naturalizante. 
A'cerca deste ponto não póde haver contr ver ia ju -
tificavel. A diff icu ldade surge, quando e dá a natu-
ralização do pai sem a do filhos menore . ão e 
supponha que es ta hypothese é de pida de inte re e 
para nós, por ser do utrina acce ita no paiz a de Pi-
menta Bueno, que rep uta a natural ização do filho 
men ores consequencia jur idicamente nece aria da do 
pai. O prop rio P im entaBueno limi ta a sua regra : a 
a natu rali zação do pai -só imp orta a dos fi lho meno-
res que vivem ·em companh ia delle. Consequen temen-
te, sem pre que o pai se naturali za em no so pa iz, não 
tendo em sua companhi a os f ilh os menore , no pro-
pri o concei to de P imenta Bueno deve app li ca r-se a 
do utrina que se basêa no principi o da p ersonalid ade 
da naturalização. O fun damento da unidad e dos di -

(41) LAUBE:-IT , vol. citado, D , 302. 
(42) Obra citada u. 623 , 



•re i tos na fa milia 'não v ai ao po nto de justificar a na-
"lurali sação dos filh os m eno res neste caso e-special. 
Tem os, p ortanto, o pa i naturali zado, e os f ilhos me-
no res ex t ra nge i ros. P or que di rei to se reg ula o patrio 
p oder? 

P rimeiro qu e tudo, enunciemos uma verdad e 
.ociosa: o p a i nas condições fjg ura das não deixa de 
ter o pode r pa ternal. O di rei to que regul a e-sse p oder 
é o da nação a q ue perten.cem os fi lh os a elle .su-
jeitos (+3 ) . Na organ ização ju rídica do p atri.o po-
der não é mais o in teresse do p a i, com o em R oma, 
q ue p redo mi na; é o do fi lh o. Nada , p ois , mais logico 
do qu e a concl usão q u-e dessa ve rdade tira o d ireito 
i nternac iona l pr ivado , suJeitan do o p at rio po der 
nes te caso ao direito do Es tado de q ue são cidadãos 

:os fi l hos m en ores. 
XV. O ex tr angeü-o ·não póde se r .tutor de um 

brasi leiro (+4 ) . Ve rif icada a natu ra l iz aÇão , desappa-
rece a in ca pac idade. 

Sen do o menor extrangei ro, dev-e dar-se-:the um 
tutor de ua naciona li d-ade (45). 

1Ia tu ral iz ad um ex trange iro me no r, o que só 
p ó de rea li za r- se em ca o de ann exação, pü rqu anto o 
m eno r não p óde na:turarizar-se í ndí'viduaLmente , é 
manifesto q ue se 1he deva nom ea r um tuto r brasi-
lei ro. 

XVI. A nat u ral ização de um extr-ange iro não 
in h ibe o parentes a o naturarizad o de requere rem a 
·inte rd icção do mesm o, po r loucura ou prod igalid ade. 
A in terd icção tem P'Or fi m conserva r o p atrimonio 
do inte rdic to e assegu ra r a tr ansmissão de seus b ens 
a seus he rdeiros l egrtimos. D esde, p o'is, que se trate 
de p a ren tes do natu ra li zado que 1h e tenh am direito 

(43) F or.r.EVI I.I.E, n3. 6~7 a 63) . 
(i-!) A>i:·o rle 8 d~ junl10 de 1837. TJ.\ FàH~TZ . Dir. de Fwnilia, § 148, 

. Rwrr.AQU.\ , Dir . cl' F.trniti:t, ~ 81, C.utr.oo DE GA.H V.\LH O UVova Gonsoli -
·daç•k>, art . 1.6.32), entenda qnc só est.i cxcluid1 o extrn.ugeit·o oito res idente na 
lltopu hlic~ . . 

(45) P . Bu~:-10, obra cttMlo, n . 5. 

.D . P. - Jlí 
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eventual á successão, não é licito negar- lh es o direitO> 
de promover a interd icção, pouco importa ndo qu e-
esses pa rentes conservem a sua qualidade de extran-
geiros (46). 

/ VII . O dire ito de p ed ir a lim entos , posto que 
funda d o nas relações de parentesco, é um direito ad-
quirid o, dependente uni camente da condição de pre-
cisar o seu titular dos alimentos que a lei lhe a se-
gura , conforme têm entendido a doutrina e a juri s-
pru enc ia (47). Consequentemente na turali zação de 
um i 1d ividuo cuja nação de o ri gem dá á obrigação 
de p re~ ta r alim entos maior extensão qu e o direito pa-
trio , r<.o produ z o effeito de libertar o na turalisad o-
da prestação devida pela lei da sua primitiva p a tri a_ 

~- ~ ' III. No que toca aos di rei tos p a tr imon iaes 
em gera l, não ha distincção en tre os effeitos da natu-
rali 3 a'~J 0 e os da promu lgação de um a nova lei , i to 
é, se . n re se app li cam os prin cípi os e as regras da 
theori ~ d a não retroac tividade das l eis, para o fim 
de se l"' ' peitarem os direitos adquiridos. E ' verdade 
procl a."· a da por to dos os juri scon ultos. 

- . O d ireito de succede r em virtude de um 
test?1 to só é adq uirid o no mom ento da m orte do-
te ~ t a ,.. o d ireito de succeder em v irtud e da l ei só 
é a o · ido no momento da m orte do de cujus (+8) . 
((La .. ·te d e/ de cujus é if punto di parl enz a p et 
l'acr·1 ·! to dei diritto di succedde, cioe de! diritto di 
acoet t. : e I' ereditá p·er testamento o p et· legge' (49). 
Sen~ o ;m im, a consequencia log ica é a que deduz 
Lau1 e-;t , quando nos diz que inquestionavelmente a 
natu ra l i7. ação de uma pessoa mod ifica o direito de 
successão a que estava sujeita essa pessoa, como em 
geral c ~ e~;s direitos c ivis, desde que não haja le-ão-

,;'(4G) F OLLJWU. r.E , u s . G-10 a G51. 
- (47) F OLLll\' lLJ.E , n s . 654 a G63. 

(48) GABBA, obra citada, vol , 3o, p~tg . 243. 
(49) Obm citada, vol. 3°, pag. 250. 
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de direitos adquiridos (so). Os parentes do natura-
lizad o h erdarão na ordem e de conformidade com o 
direito civi l da nova patria (5 r). 

XX. O estu 'o dos effeitos civis da naturalizacão 
é grandemente util; porquanto, entre as duas doutri-
nas- a do domicilio e a da nacionalidade- esta ul-
tim a é a que ten de a prevalecer. Triumphante no do-
míni o da sciencia (.çz), a doutrina da nacionalidade 
foi consagrada pelos dois melhores e mais adianta-
do codigos do sec ulo XIX, o Cod. Civil Ital iano, 
(art. 6. da lei prelimi na r ), que é o Cod. Napoleão 
retocado ou aperfeiçoado, e o Cod. Civil Allemão 
(art. i da lei de introducçào) . 

Sobre a th eoria do domicilio tem a da nacio-
nalidad e as du as grandes excellencias de : r·, impri-
mir ao estatuto pessoal uma certa estabilidade, v1sto 
com o a mudança de naci on alidade não é tão facil, 
nem tão commum , nem dá tanto azo ás machinações 
da fraude, como a mudança do domicilio; z", facili -
tar, simpli fica r, nos lim ite do p ossível , as comp lica-
di simas qlle tões do direito internacional privado. 

No Brasil é a th eo ria da. naci onalidade a que 
tem prevalecido ,(5 3). 

XX I. Jmpo1 1ta notar, fina lmente que ·a natu -
ralzação ó é va lid a, e prod uz os effeitos civis assi -
gna lado quando não obtida fraudulentamente, ou 
para fin dive rws da· acquisição de .uma nova patria. 

D e e vic io é inqui nada a naturalização, qu a n~ 
do o naturaliza'do só tem.em v ista, .por exeu111plo, ,sub-

(õ~) Obra citada, -.oi , 3°, n. 3 1 , 
(51) Morrendo um cida<iiío nnturalis~do, que não deixe herrleiros , a heran-

ça, de ac'or<lo com o direito patrio, ó devolvida n Fa1.enda Publica. 
Ainda nl\ hypothe e lc m· o de cufus extrangciro, a mesma regm de di-

reito ao applic~, i to ó, a Far.cntla Publica é a herdeira do. cx tmngeiros que 
fallecem ,., Brasil, aqui dcixnnd!l bens, c. mo se vê no •·elato:io do rninisterio 
do exterior de 1895. (Di•·cito, vol. () , pag. 328) . 

Virle tnrn bem C. de Carvn!ho, 1\ ova Vonsolidaç<io das Leis Civis , arts. 
31 c 32. 

(52) LAUlH:NT, vol: so, n . 9 • • 
(53) P. BoExO, obra citada, passim. CAlti.OS m: CARYALH O, Nova Comoli-

clai·tio dm Leis Ciuis, art. 25 . 
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trahir-se ás consequencias legaes de um delicto per-
petrado no paiz de origem, forrar-se aos incornmodos 
do serviço militar, ou o.bter a 'decretação de um di-
vorc'io que as le·is de, ,s ua nação anteri:or não permit-
tiam . .Tanto é .verdaide iro o broqardo-fraus omnía 
conumpit. 



DIREITO ROMANO 

"p AS .A AO COMPRADOR DA HERANÇA. O DIREITO 
DE ACCRESCER ? " 

I 

morte de um civis sui juris produz na esphera 
do direito privado o effeito, quasi exclusivo, de ex-
tinguir o direitos de família de que era titular a pes-
soa phy ica . 

'excepção do direitos patrimoniaes ligados á 
pessoa como por exemplo, as servidões pessoaes, 
todos os rc tante , - tenham por objecto coisas cor-
porea ~ ou incorporeas, - bem como os creditos e 
dividas do mortp, "cessam para elle, mas não com 
elle' . 

obrevive-lhe o pa trimonio, isto é, o conjuncto 
da relações economicas, em que se achava por occa-
sião de fallecer. 

E' esse todo jurídico que se denomina !t ereditas? 
herança, no sentido .ob jectivo da palavra. 

A herança póde ser deferida por testamento, ou 
em virtude da lei : dahi SLJa di vi ão em testamentaria 
e legitima ou ab-intestato . 

A primeira das duas es pecies é p referida no 
systema dl) direi to romano. Uti legassit su.per pe-
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su11ia, tutelave sua e rei, ita jus esta , es ta tú e a lei das 
XII Taboas. 

Sómente no caso de não have r tes tame nto abre-
se a successão legitim a. S i int estato morit ur, cui suus 
lzeres nec sit, adgnatus p rox tmus famiham habeto, 
d ispõe a mesma lei . 

O que é in adm is ive l ( em olv ida r a excep ção 
aber ta aos m il ita res ) é a coex istencia das d ua es pe-
ci es de he rança . emo, pro parte tes tatu s, p ro pa rte 
intestatus, decedere potes /. 

D e te principi o deco rre a seguinte c nscq uen-
c ia : - se ent re os co-he,rde iros te t:J.men ta rios alg um 
n ão quer, ou não pó de , acceitar a he rança, a po1·tio 
vaca ns acc resce aos quinhões dos outros he rde iros 
escriptos . 

P or mai s fo rte razão, quan do entre o~ o-her-
deiros legitimas se dá a m e ma hypoth e e, tem ap-
p l icação a m esma di sposição lega l. 

O d ireito a essa porfio voca ns é o q ue e d iz d i-
re ito de acc rescer , jus adcresce nd i. 

II 

O fu ndamento do jus adcrescend i é o principi O 
de que o he rdei ro repre~ entand o a p e oa do def un-
cto, deve succede r em todo o eu pat rimoni . 

Q uando ha do is, ou m ais h e rd e iro te tamenta-
rios, ou legitimo , suppõe-se q ue cada um delles é 
chamado a receber a herança in salidun1. e todos 
accei tam , o àireitos i den t icos de cada um soff rem 
necessar iam ente uma l imitação reciproca, e torna-se 
então indispen3avel a divisão do pa tr imonio. e, pel 
con t rar io, alg um ou a lg un s não que rem , ou não p o-
dem acceita r, os di reitos r ivae dos outro co-herde i-
ros ac ham-se desem ba raçados das ci rcum tan ia que 
os ameaçavam de um a red ucção. Totam /ze;-e ditatem 
et to ta Leqata singu lis da ta esse, pm·tes rn1tem ron -
cu rsi f ieri ( f r. 8o, de legatis, 3"). 
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E' essa forç a de elas tic id ade em v irtu de da qua l 
ú di re ito de cada um dos co-herdeiros a ttinge seu 
com pleto desenvo lvimen to, qu ando não é compti-
mi do pelo concurso de pretenções, parallelas, que 
consti tue o direito de accrescer. ( r ) 

P o r isso alg uns ju risconsultos, em vez da ex-
pressão jus adcrescendi, empregam esta outra -jus 
non decresceudi, ~omo mais em harmonia com o con-
ceito que formava m os Rom anos sobre o direito de 
-acc rescer. E, de fac to, se cada um dos co-herdeiros 
deve ser con iderado como tendo ab initio di-
reito a toda a he rança, se ojus adcrescendi não cons ti-
tue uma acquisição nova, e se a pa rtio que accresc~ 
é apenas u m accesorio do quinhão originaria, a ex-
pressão jus non dec rescendi é mais confo rme á na-
tu reza da coisa . 

Entretanto, p ara não destoarmos da lin ;uagem 
C0!1 agrada, contin uaremos a empregar a denomina-
ção - di reito de acc resce r. 

D a noção exhibi da e do fu ndamen to a signalado 
do di reito de acc rescer def lu e o interessante co rol-
Jario de q ue e te direito se real isa de modo necessa-
Tio, obrig_a torio e independen te da vo ntade do her-
d e iro. endo e te ch amado eventu almen te a succe-
der em toda a herança desde que a acceita pela aríi-
t io, u pro he1·ede g estio entende-se ter ad qu iri do 
necessariamente a por õe- hereditaria que mat 
tarde acc re cerem. Qui se111 'el aliqua ex parte heres 
e"':st it erit , deftcientium partes eliam invitus exdp it , 
.;d est, tac ite ei deficie ntium pa1·tes eúam im·ito ad-
aescunt (fr. 53, ~ r", de nJqu trenda vel om ittenda 
hereditate) . 

Adm ittir a fa~uldad e de rejeitar a porfio «·acans 
se ria con agrar o erro de que se · póde acc itar parte 
da herança e repudiar outra p ar te , o que é e:•pres a-

(.l) Vide' n <'XCelknlc JJisrc..taçào 'o~rc o d i•·cito di accrcscc> c1c )[ache!ar.!, 
Jlrofc.;,or de ]Jircito Rom,\uo na Faculdade de Pm•is. ' 
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mente prohibid o. Ejus rú quoe legrtfa est, exe mplo1 
h ered1is., partem adquirerer partem 1·epudiare, lega-
tarius non potest ( Pa.uli sententire, li v. 3", tit. 6", . 
§ I 2). 

Duas excepções apenas se abriram a e~ t a regra , 
no caso de abstenção de um herdeiro necessario e no 
de 1'estihtfÍo in integrum de um menor de vinte e· 
cinco annos contra a acquijção de uma herança one-
rosa. 

Outra consequencia preci osa qu e de ri va dos 
princípi os firm ados, é a retroactivida de do jus ad-
crescend i. ma vez reali sado o direito de accrescer, 
o herdeiro consid e ra-se com o tendo adq uirid o ab 
inilfio as duas p o rções hereditari as. Quia retro acc re-
visse dominium ei v ideretur (fr. 35 , ad lege m Aqui-
liam) . 

Os commentadores e expositore do direito ro-
mano costumam exprimir a necessidade , ou ob riga-
toriedade , e a retroactividade do direito de acc re ce r, 
sob esta formula: - partio portioni (non perso nre) 
adc rescit, que é uma trad ucção do fr. z6, s 1", d e co n-
ditiodbus et demonstrail'onibus. 

O terceiro ca racte rí sti co do dire ito de accrescer 
é a propo rcionalidade. A po rção que accresce é ad-
quirida por tod os os co-herdeiros, não em parte 
eguaes, m as em proporção com as partes em que cada 
um foi instituído. Neste ponto, não fos e a uti)idade 
da conci ~ão, diriamo da th eor ia da co njun ctio re, 
r e et verb is, et v e r bis tant u m. 

Finalmente, o direito de accrescer verifica-se· 
en tre os co-herdeiros com os onus impostos á pan va-
cans, - cum onere. A unica excepção que se dava 
com os legados e fideic.o mmi ssos in stituíd os nomina-
tim foi eliminada pelos juri sconsultos classicos , in-
fluencia dos por um resc ripto de Septimi o Severo e 
Ca racalla. 

Não é p oss ível comprehendermos o direito de· 
1ccresce r em todas as phases por qu e passo u em se u· 
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desdobramento h istorico, sem conhecermos um con-
juncto de Leis promulgadas nos primei ros tempos do 
perí odo imp e ria l e designadas pela expressão leges 
adu carire . Constituem o systema das leis caducarias 

a le i J ui ia de maritandis ordinibus, a lei Papia Pop-
prea, e diversos sena tusconsultos promulgados mais 
tarde sob re o mesm o objecto dessas leis . 

As leis caduca ri as tinham um duplo fim: evi tar 
a dese rção do m atri m on io, o que Augusto em sua 
erronea intui ção soc io logica acreditou poss ível con-
segu i r po r esse mei o, e ao mesmo tempo abrir uma 
nova fonte de rendas para o era rio . I ncitandis caeli'-
bus paenis e f rwgendo erario, diz-nos Tacito em 
seus Annaes". 

Segundo a lei J ulia o cae lebs - o h om em, ou a 
mulher, fóra do estado de justas nupcias, e que não 
tinha filho legiti mo, ficava inhibido de receber a 
porção da heran ça ou o legado, que lhe h av ia sido 
deixado. 

Pela lei Pap ia Popprea-a orbus-o homem , ou 
a mulher que embora casado não tinha seq uer um 
descendente legitimo vivo ou concebido, era fe rido 
com a mesma privação, mas sóm ente quanto á me-
tade do qu in hãu hereditario ou do legado. 

Tanto o cae lebs, omo o o1·bus, não careciam 
da teJtamenti factio, propr iamen te dita ; o que lhes 
fallecia era sómente o jus cnpiendÍ/ e po r co 1seguin-
te, e antes da mo r te do testador, ou do advento da 
condição, reali savam as pre~c ripções estabelecidas 
pelas leis caduca ria, evitavam a sancção penal dessas 
l e is. 

As porções que se tornavam vaca ntes em vir tude 
da proh ibição imposta aos cae lib ~s e aos orbi, per-
ten ciam aos pa lres chamados á m esma successão isto 
é aos h omens ca ados ou dispensados do nutrimo-
ni o, que tinham ao menos um filho leg itimo, v ivo, 
o u concebido. Essa attribuição das portiones vacan-
tes aos patres é o que se chama cadu corum 1..indica-
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tio. Ao envez do ju s adcrescend·i, a caducontm v in-
dicatio não é necessa ria , e os interessados podem re-
pudiar as portiones 7'ncn ntes, que na falta de um 
pat er eram devolv idas ao rario, c mais tarde, no 
tem1 o de Caracalla ao fi co . 

Entre os cae lib es e os orb i de um lado e o pa-
tres de outro as l eis caducarias instituíram uma clas-
se intermedia, para a qua l não h a pena nem recom -
pensas. Compunham essa ela ~e a pessoas que go-
savam da so l idi capnc itas,-o direito de conse rv a r 
sem restricções o quinhão que lhes havia sido deixa-
do, ficando entretanto privadas do di rei to de accre -
cer, e as que tinham o jus antiquum,-o direito que 
competia aos ascendentes e descendentes a té ao ter-
ceiro gráo inclu siva m e.1te de receberem não só o 
quinhão que lhes tinh a sido assignado, como tam-
bem as portiones ·cacant es dentro de ce rtos l imites . 

Em absolu ta opposição aos costumes romanos 
perseguidas desde ~ua origem por uma im popu la ri -
dade sempre crescente, fraudadas em ua exe::: ção 
por mil expedien tes, a" lei cad ucaria fo ram af in al 
revogadas por Consta nt ino que imbuído das id 'a 
do christiani mo sob re a continenc ia , não podia man-
ter dispo ções legaes qu e fe ri am com. tã graves pe-
nas o celibato e a viuvez. Entretanto, com o era uma 
pingue fonte de ren da para o fisco a cadurontm 
·vindicatio con tinuou a e r praticada com certas mo-
dificações. 

Foi s5mente no tempo de J ustiniano que se apa-
garam os ultimas vest'gios das leis cad ucarias e res-
tabeleceu-se o direito de :!C . re e r em sua plenitude. 

III 
Dá-se uma empt io-venditio, quando uma pesso a 

se obriga a entregar uma coisa a outra pessoa , pa ra 
que esta a adqu ira , med iante o pagamento de um 
preço es ti pulado. O vendedor não se obr iga a dare, 
mas unicamente a f1·ad ere, ut um emptori lzab ere 
liceat. 
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Além das condições da capacidade das partes, 
do consentimento e do preço, vê-se que é requisito 
es encial da emptio-venditio uma coisa, res . 

A res, objecto da venda, é tudo o que póde fazer 
parte do nosso patrimonio, ou que tem um valor 
economico, coisa corporea ou incorporea, presente 
ou futura. Omnwm rerum, quas quis vel hab ere 'i: e! 
posside1 e ve l persequí potes!, venditío recta fit 
(fr. 34-, , r", de cont ra/t enda emptione) .Exceptuam-
c apenas as coisas que e3tão fóra do commr::rcio, ou 

cu ja alienação é prohibida. 
Entre as res que podem er objecto da emptio-

venditio conta-se a hereditas. 
Neste ponto cumpre fazer uma distinccão. A 

cmptio-venditio póde ter por objecto : - r·, coisas 
pertencentes a uma herança, consideradas como bens 
determinados; z", di rei tos hereditarios; 3·, simples 
pretenções hereditarias . A venda de bens dete rm i-
nados pertencentes a uma heran ça não offerece diffi-
culdades, por estar ujeita á regras communs que 
dominam a compra e venda. Por isso nos occupare-
remos unicamente com os dois casos seguin tes . 

Além das obr igações que decorrem geralmen te 
de qualquer compre e venda, a emptio-venditio de 
uma /i ereditias cria algumas obrigações particulare 
entre o herdeiro e o comprador da herança, obriga-
çõe que se explicam pela na tureza especial do obje-
cto d contrato. 

Em primeiro logar, cumpre ter muito em atten-
ção que não sendo o fim da venda de uma heran ,a 
a transferencia de obj ctos d terminados (o que nãn 

fferece difficuldade alguma, como ficou dito), 
ma de todo o pa~rimonio, ou de uma quota-parte 
deste, a execução do contrato só s" póde obter pela 
collocação do comprador na posiçqo jurídica do her-
deiro, nfl condições em que e arharia, se t!b-initio 
tive se adquirido uma herança e não pela simples 
entrega das coisas pertencentes á herança, o que não 
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se ri a jámais venda de di re itos heredita ri os , h ered itas 
venditao Int er em entem et vendentem aga lu r u t ne-
qu e amp lius, nequ e min us jurú em p tor hab ea t, quam 
ap ud h ered em f uturnm esset (fro z, p ri nc ipio, de 
lz ered itat e, ve l act ione vendita) o S ed si vendidit h e-
reditat em , aeauissVm u m 'v idetu r, emptorem lz ered i-
tatis v icem h eredis obt inere (fr. 2 , o 18 ejusdem 
t itu li ) o 

I sto pos to , segue-se qu e o comp rador da he-
ran ça, além da ob rigação de paga r o p reço estipu-
lad o, co ntrahe a de sa tisfne r as des pezas fe itas com 
os bens hereditarios, bem como a somm as despen-
di-das na so lu ção dos compromi sos da herança, e 
que o ven de dor é obr iO"ado a en trega r os bens e a 
transmittir os di reitos hered ita rios com todos os seus 
accesso n oso 

Entre esses accessor ios es ta rá inclu ída a porção 
rep udi ada pelos outros co-herdei ros? 

A ntes de respond er, detenham o-nos um pouco, 
e t racemos rapidamente mais um curto capitulo, qu e 
será como que um paren thesiso 

IV 

E' que no direito ant igo o meio usado para a 
transferencia das heranças não era a empti'o-ve ndi-
t io, mas, sim , a in jutoe cess io, cujo estudo relacio-
nado póde ser que projecte alguma luz sob re a nossa 
theseo 

Com A cca ri as, que nada mais fe z do que tra-
duzi r o Com menta rio S eg undo, de Ga io, ~ § 3+ a 37, 
consideraremos as qu atro hypoth eses seguintes : 

I oª T rata-se da i'n jure cessio fe ita por um her-
deiro legitimo vo luntari o, ou externo, que ain da não 
adiuo N este caso o he rdeiro se torna inteirarnente-
extranho á herança qu e ce deu, e o cess ionari o fi gura 
como verdade iro substituto , recebendo a heran ça 
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.com todos os seus direitos, creditas e dividas, e até 
com os sacr-a do defuncto. 

2. 6 A in jtt.1·e cess"io é feita por um herdeiro tes-
• iamentario (externo) que a inda não adiu. Nes ta 

hypothese os Romanos, por seu extremo respeito 
pelas ultimas vontades, consideravam nulla a in jure 
cessio, e o cedente conservava todos os se us direitos 
hereditarios. 

3.6 O cedente é um herdeiro vol un tario, testa-
mentario, ou legitimo, que já fez adição da herança. 
Se se attendesse á confusão que no caso figurado se 
dá entre o patrimonio do d e cuju• e o do herdeiro, e 
e observasse rigorosamente a regra- semel he1·es, 

.sem per h eres - , a consequencia seria declarar im-
possível a transferenc.ia da herança nas condições fi -
guradas. Entretanto não era esta a sol ução dada 
pelos jurisconsultos que decompunham a in jure 
cessio em tres ces õe distin.cta : uma applicada ás 
co i a corp o rea da herança; outra aos cre·ditos , e 
uma terceira ás dividas. Quanto ás 1·es co1·por.ales, 
con iderava- e valida a transferencia fejta; quanto 
aos credito , julgavam-se extinctos porquanto, se por 
um lad o a in jure cessio não era um meio legal para 
a sua tran ferencia , por outro o herd eiro que assim 
procedia, manifestava ter feito renuncia dos seus 
direito creditorio ; e, pelo que toca ás dividas, en-
tendia-se que e tas sub ist iam porque para os cre-
dore a in jure cessio era uma res /nt er alias acta, e 
não p odia ficar ao arbítrio do herdeiro a extinccão 
das dividas a não ser pelo pagamento. 

4·" O herdeiro cedente é um he1·es s1ws et ne-
cessa riu s, ou sómente n ecessa rius. Neste ponto havia 
divergencia de op i"niões en tre as ' duas escolas dos 
Sabi n iano e do Procu li anos. Para os primeiros era 
nulla a in ju re cessio , ao passo que os Proculianos 
eq uip a ravam esta hypo th ese á da cessão fei ta pelo 
herdeiro vo lunta ri o que havi a adido. 
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Comprehende-se que esta ultima solução se con-
foni.nva mais com os prin c ípios do dir ito romano, 
pouco importando que o herdeiro adquiri se direito 
á herança pela adição voluntaria, ou em virtude de 
disposição legal. 

v 

Um ponto sobre o qual não ha controver-ia , o 
que convém assignalar desde já, é que a que tão que 
procuramos solver só póde ser formulada, quando no 
contrato da emptio-v enditio de uma hereditas não 
foi estipulada uma clausula especial sobre o d ireito 
á partio vacans, o que era perfeitamente licito. Desde 
que as partes contratantes se manifestavam a respei-
to, nada mais restava do que ·cumpri r a sua vontade. 
In lzereditate vendita ui1'Um ea quantitas spectatur, 
quae fuit mortis tempore, an ea quae fuit cum aditur 
lz eredhas, an ea quoe fuit cum lzereditas venundatur, 
vídendum erit? Et verius est, hoc esse ser·vandum, 
quod actum est (fr. z, § r·, de lzereditat e, v el ac tion e 
vendita). De sorte que a nossa questão s' é pos ivel 
nos casos em que não houve convenção sobre o di-
reito de accrescer. 

Limitada assim a the e, forçoso é confessar que 
em torno della se tem travado a mais renhida con-
troversia; e, se por um lado romanistas ex ímio , 
como Cujacio (1), Pothier (z), Accarias (3), Ri-
vier (4), têm opin ado pela negativa, por outro ju-
ri sconsultos não menos notaveis, entre os quaes Bar-
th olo (5), Duaren (6), Proudhon . (7), Maynz (8), 

( 1) Ohs . XII , 13. 
(2) a~·,m ·cs, v ol. 3 , 2 12 cd i<>. tlc Buguct . 
(3) P •·écis de nroit Romain, u . 363. 
(4) Des wccess·ions à cause ele ••w•·t en Droit Romain,. § 37. 
(5) Ad L. •·e conjuncti. 
(6) Tract. de j1tn·e acc•·escendi, J6. 
(7) V ide Poth ie1·, loco cita to. nota 1 n. 
(8) § 413, nota 40. 
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Scrafini ( 9), t~m respondido affirmativamente de 
modo não men os terminante. 

Divergencia tão funda, comprehende-se, só pó-
de provir da ausencia de textos expressos; e assim 
para a solução da controversia_ importa mais que 
tudo especular sobre os prin cípios exhibidos. 

Verdade é que , á vista das disposições contidas 
no3 fragmentos 13 § 9", e 54, de hereditatis petitione, 
41, d e jure fis ci, e constituição rn do Codigo, de he-
reditate ve l act ione endita, nos parece extreme de 
qual quer contestação o conceito de que passa ao 
comprad o r da herança o direito de accrescer, desde 
que o vendedor é o fi sco. 

D ixando porém, de parte esse caso especial, 
enca remo a these em sua amplitude. 

Se attendermos á reg ra de que o vendedor de 
um a coi a se pre~ ume sempre vendel-a com todas as 
dependencias naturaes, em sua plena integridade, a 
primeira consideração que nos suggere o estudo que 
temos feito do princi pios relacionados com a ques-
tão é que dos direito tran sferidos na venda deste-
to do - h ereditas- não ha razão jurídica que nos faca 
de-taca r o direito de accrescer. 

Pela accei tação da herança o herdeiro , além dos 
demai s direitos que con tituem esse conjuncto ou 
collectividade jurídica, adquire o de receber as por-
tiones vacantes que accrescerem, o que equivale a 
dizer que o jus adcrescendi é uma fracção compo-
nente da herança constitue uma parte inseparavel 
della e quando mai s tarde se verifica, em virtude 
do seu effei to retroactivo o herdeiro é considerado 
como tend o adquirido ab-ini tio, desde a morte do 
d e wjus, as porções que accrescelTl. 

Ora, se a porfiJo vaca.ns na época da venda da 
herança já constitue elemento integrante do quinhão 
hereditario sobre o qual se contrata, porque consi-

(9) I stit·u: ioll"i di Dú·itto J:am.a11 o, ~ 208. 
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deral-a excl ui-da desse contracto, destacada da h ere-
ditas, quando esta palavra, como no en i na o fr. J 78, 
de ve rbm·u.111. sig.nificaülone, tem uma signifi ação 
tão atTl pla? 

Nem e nos objecte que o vendedor, igno rando 
na época da emptio-venditio que m ais tarde teriam 
de accresoer ao seu quinhão as porções repudiadas 
pelos outros he,rdeiros, não podia ter a inten ção de 
alin_ear uma coisa que ell e aind não sabia que era 
propriedade Sl!la; p oi-s , desde que o jus ad c1·escendi 
é uma parte componente, ou um a dependen c ia na-
tural da he1·ed1.tas, a presumpção jurídica é que foi 
alienado, e, se o herdeiro queria excluir esse direito, 
devia fazer expressa reserva nes e sentido. 

Se é uma regra invariavelmente acceita em di-
reito que os effeitos de um contrato de compra e 
venda não se podem estender além dos objectos sobre 
os quaes as pa.r.tes tiveram a intenção de contratar 
é principio não menos adaptado que, uma vez ven-
dido um obj ecto, se presume qu e com elle foram 
.alienadas todas as suas dependencias em que e faça 
mister declaração formal das parte . o envez para 
que se con idere excluída uma parte c mponente1 ou 
mesmo um accessori-o da coisa vendida, é que e 
torna indispensavel um a clau ula expressa, elimi-
nando do con-tracto a coi a accessoria. 

D emais, como observa Nlaynz, em toda a venda 
de herança ha sempre alguma co isa de aleatorio, 
senclo impossível na generalidade dos casos verificar 
com certeza prévia a quanto monta o patrimonio. E 
é por isso qu.e a venda de uma herança se realisa de 
-ordinario sob a fórma de um a em.ptio rei speratae, 
o u de uma emptio spei. 

Que o corn.pracl0r da herança se aventura em 
um contrato aleatorio, assumindo a responsabilidade 
de pagar d ividas desconhecida-s, absolutamente im-
previstas, não é permittido duvidar, tão amplos são 
os termos do fr. z" § zo, d e h. ef.e.ditate, ve / actione ven 
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dita: sed et si quid vend itor nondum p'raes titerit, sed 
qu cquo nomine obligatus sit propter hereditatem, ni-
Júl om.inus agere p otest cum emptore. 

Mas, sendo tão evidente a alea a que se arrisca 
o comprador, não será de toda a justiça que se lhe 
attribua qualquer emolumento que eventualmente 
possa prov i r da heran ça? 

Não nos p a rece procedente a observação, que já 
tem sido feita, de que a natureza aleatoria do con-
trato é mais uma rasão de .direito do que de facto, 
e que de or·dinario o herd eiro e o comprador procu-
ram conh ecer as forcas da heranca antes de realisa-
rem a emptio venditio. E não no; parece procednte, 
porque se póde affirmar, e é intuitivo, que em n:gra 
gera l ha impossibilidade in superavel de conhecer 
préviamente com exactidão e certeza o passivo de 
uma heran.&a. 

A ling uagem dos tex tos não parece autorisar 
outra conclusão . Cum inter ementem et vendentem 
ngatur, diz um fr. já ci tado, ut neque amplius, neque 
minas juris emptor lwb eat, quam apud h eredem fu-
tuntm esse t. 

No · 18 do mesmo fr. ai nda é mais expressivo 
o parallelo feito entre o herdeiro e o comp rador da 
herança: sed si vendidit h ereditat em, aequissimum 
v idetur emptorem hereditaús v icem heredis obtinere . 
O texto apenas recuam ante a unificação absoluta 
da duas po ições, o q ue não é de extranh ar pois o 
titulo e a qualidade de herdei ro não pódem ser obj e-
cto de uma emptio-venditio. 

Outro a rgumen to vali oso é o que nos offerece o 
§ 4n desse fr. Ahi prescreve o legis lador que o ven-
dedor da h erança transfira ao comprador não só os 
bens que ti ver em eu poder, como tudo aquillo que 
receber, e em qualquer tempo, proveni ente da m esma 
herança. on trmtum autem quod ad venditorem. 
h ereditat e p ervenit, emplori restitu endum est et non 

J . I' . - 16 
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soh:;:; çuod jam pe1"venit, sed et qu od quandoqu e 
perven erit , restituedwn est. 

Não procede a observação de que essa 1·estitlú-
çiío se re rere exclusivamente ao emolumento que 
provier do quinhão hereditario vendido, porquanto 
a parte que .acc resce é justamente uma dependencia, 
um a parcella componente desse quinhão, ao qual se 
reune mais tarde com pleno effeito retroactivo. 

Finalmente, a regra- portio-portioni ( non per-
sonae) adcresút- é mais uma razão de decidir em 
favor da opinião que adoptamos. Se a porção rep u-
diada da herança a·:c resce á porção ac-:eita e não á 
pessoa do herdeiro , e de tal arte que Papiniano (f r. 
33 , de usufructu) não duvida compara i-a á alluvi ão 
-quon~am partio fundi, ve lut alluvio, portioni ad-
cresc it,- o direito de accrescer deve ser attribu.ido, 
não á pessoa que só conserva o titulo e qualidade de 
herdeiro, mas áquella que ahenam emens heredi'tatm 
quasi pro possessore possidet (fr. 13, · 8", de lzere-
ditat :1s p etione) . 

Ponderar que, embora v·enda a herança, o her-
deiro não conseg ue jám ais subtrahir- se ao imp erio do 
brocardo- semel heres, sem per /ze res, - e con erva 
sempre a sua ·qualidade de herdeiro , e que é ne sa 
qualidade que elle terno direito de a·-·:: res:e r, não é 
argumento acceitavel; porque, o direito de a:c re ~·::e r 
repres en tando um valor econo mico, no apparece jus-
tamente como uma parcella do emo lum ento da he-
rança, e não como elemento cons tituti vo, ou attributo 
essencial da qualidade de herdeiro. 

De resto, sejam improcedentes todos os argu-
mentos apresentados, nada possa a mais minuciosa 
analyse esmerilhar nos textos, paire obre a questão 
a 1-:1ais e:;::ura duvida; ainda a ~ ~ im , a so lu ção qu e 
offerecemos é a que se póde amparar em mai s ac-:ci-
tavel fundamento jurídico. E' prin cipio tradicional, 
c comac;rado pela sabedor ia dos leg isladores, antigos 
e. moderno3, que no contrato de compra e venda, 
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sempre que ho~1ver uma clausula duvidosa, ou um 
ponto obsc u ro, deve este ser interpre tado a favor do 
comprador, e contra o vendedor, que, em geral, e 
especialmen te na hypothese de que tratam os, é quem 
está em cond icões de melhor conhecer a co isa ven-
dida . ~ 

Dos argumentos expostos crêmos que decorre 
logicamente a affirmação de que: 

Passa ao comp1·ador da herança o direito de 
accrescer. 





DIREITO PENAL 

DA L"EGITL~iA DEFEZA 

- P a ra que se ve ri f iqu e a leg itima de-
fe a, na hyp othese do ar t. 35, § r", do Co digo 
Pena l, é necessa ri o que conco rram os requ i-
si to do art. 34? 

Por cinco voto co ntra ci nco decid iu o Tribun al 
de J u tiça do Estado de . Pa ulo que, na hy po these 
do · 1" do art. 35 do Codigo Penal, não é necessa ri o 
form ul a r q ue itos ob re e intervie ram ou n ão em fa-
vor do de lin q uente o req u i ito do a rt. 3+ (Gazeta 
l urid ica de . Pa ulo, v I. 2 r pag. r8o). 

Com prehende-se pe rfe itam ente a d ive rgencia 
da opi n iõe dia nte da multipli cidade das th eo ri as . 

E m verdade, e consulta rm o a legi lação pena l 
da nações cultas e o re pectivos comm entadores, 
h a vem o de no ta r nos co digo e na doutrin a a m es-
m a d iscordanc ia que e nos de pa rou no accord am 
allu d ido . 

No concei to de alg un s legisl adores e juriscon-
sultos, a re pul sa dos qu e entram ou tentam entrar em 
casa onde alg uem m o ra ou es tá, é apenas um exe m-
plo de legitima defesa um a applicação dos prin ci-
pi as consag rados em di spos ições a nte rio res (GAR-
RAU D, Préc is d e Droit Crimin.el, n. r6 r ( . 
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O Cod igo P enal Bava ro d e r8 r3 dep ois de nos 
offe rece r no a rt. J 29 um prece ito sem elh ante ao de 
que nos occ up am os, e ta tu e no a rt. 13+ : "O f acto 
d e te r agido em leg itim a dcfe a nun ca ·e pres um e; 
deve ser al legado e provado pelo acc u ado ' . 

Es ta do utrin a con ta h oje p eq uen num e ro de 
adeptos . P a ra qu e p re ~ i sa r ne te casQ e pec ial da en-
t rad a em casa alh e ia as c ndições rl a leg iti m a defe a, 
quando es as condições j á es tão dete rmi nada 1.-1fl 

th ese, p o r m eio do pri nc ip io co nsag rado em L1J po i-
ções ante r io res d a le i p ena l e ap pli cave is á gene rali -
d ade d as hyp oth e e ? Q ue ut il idade h a, p e rg unta 
G ARRr\ D, em um ar tigo de l ei que apena ence rra 
a applicação de p receitos onsagrado em outro ar-
tigo da m esm a l ei (ob ra citada, n. r6I)? 

D em ais a entrada em ca a alh e ia d u ra nte a 
noite, sem li cença do do no ou de quem nell a e tá 
tem sido sem pre de de r emoto tem po , reputada 
um caso m e recedor po r sua grav idade , de um tra-
tamento j u rí d ico espec ia l. Nos prim eiros temp o da 
vid a sedenta ri a dos ge rma no a v iolação do do mi -
c ili o e ra um dos de lictos que m a i a la rm avam . 
(FIORETTI, S u In legitima d ifes a, p ag. 33). No e-
tatutos da cidade de Be rn c, o ap itul o 27 tinh a o 
seguinte titul o signifi a t ivo : ((D e domo w a cuiq ue 
sa n e fa)) . Nos cod igos m ode rn s h a, em reg ra, um1 
di sp o ição es pec ial sobre a leg itim a defe a ve ri f[ca d a 
nos termos do a rt. 35 •. [0 do no o. 

A do ut rin a dos q ue vê m no c itado a rti go um 
exemplo, um a applicação a penas d o qu e já está em 
outros arti gos, além de contra ri a á tr adi ção do di-
reito p enal e á gener ali dade do co di go contem-
po ran eos, taes com o têm sido inte rpretados, tem con-
tra si o el emento g ram a ti ca l: "e reputar-se-á pratica-
do eri1 def esa propri a ou de te rce iro : § 1°-0 crim e 
commettid o na repulsa dos qu e á noite entrarem, ou 
tentarem entrar, na casa ond e alg uem m o ra r, ou es ti -
ve r, ou nos pateos e dep end encias da mesma, estan-
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do fechadas, sd.lvo os casos em que a lei o pe rmitte' ' . 
Basta attenta rm o·s nas palavras do legis lad o r, para 
não equipararmos as duas h ypo theses especiaes do 
ar t. 35 ás quaes em ge ral estão conti das nos artigos 
ante riores sobre a legiitma defe a. Reputam -se1 diz 
o legis lador, praticados em defesa propria o u de ter-
ceiro o acto f igurados no do is paragraphos do ar-
tig e reputar quer dizer estinwr1 ter em conla1 con-
siderar, julga r, crêr (Di:::cio na ri o de Domingos 
Vieira). Se o legi lado r tive3se tido em mente apenas 
offe recer doi·s exemplos, duas applicações dos 
principio antes e- tab elecid o, a expressão não pode-
I ia ser 11ai imp ropr ia, mais descabida. V i riamos 
a Lr :ois C8. os de legitima de~esa, perfeitamente 
eguae aos outros no que concerne aos princípios re..: 
g ulad o res da m a teri a, do is casos subordinados aos 
requi sitos do a rt. 34, que são gera lmente exigidos 
para que e verifique a ju tifi:::ativa; e en tretan to, 
es es doi ca o , contidos na regra do Cod.1 exemplos 
uni cam en te ou apphcações da dou trina acce ita pelo 
legis lado r, ser iam tidos em con fa 1 julgados1 co nside-
mdos, de leg itima defe ai Se rá licito ·attribuir ao 
leai lador tão grand e inad vertencia no emprego dos 
vocabulo ? Para que te1· em conta1 julgar1 considerar 
cie legi tim a defe a uma hypothe c, que por sua natu-
reza e de conformidad e com os prin c ípi os a que se 
amoldou o od ., já é de legiti m a defesa? 

ommentand o o a rt. 329 do Cod. Pena l Fran-
cez, o art. 376 n. 2 do Cod. Penal Italian o e o artigo 
417 do Cod. Penal Belga, os criminal istas desses 
paizes entendem quasi todos que nas hyp otheses fi-
g ut a das nos art igos c i t<tdos1 e analogas ás do art. 35 
~ 1• do no so Codigo ha uma presumpção legal de 
legitima defe a. Segundo es·sa theo ria ge ralmente 
acceita, o legi lador presume que a repulsa dos que 
entram ou tentam entrar em casa al heia durante a 
no ite, na condi ções predertiminadas pela lei, é sem-
pre um acto de leg itim a defe a (SCHER~I,\ 1 Diritto di 
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d i/e sa, pag. 227 ; A . P Rl NS, Sc ience Pénale et Droit 
P ositif, ns. 330 e 3 3 I ; PrN HERLT, 11 Co dice Pénale 
annotat, pag. 528 ; GA RRAO D, ob·ra citada, n. 16 t ; 
CHAUVEA ET H ELI E, Th éo rie du Co d e P énal, 
ns. 27fi a 27+3 ; T RÉI3 Tl EN, Co urs E lém entaire d e 
Droit C riminel, tomo I'', pag. 154, ed . de 1854; 
ÜRTOLAN, E lé l1l ents de Droit P énal, tomo 1", n. 443 ; 
B ENECH, R e1 ue de leg islation, tom o X III , pags. 
r 26 e seg . ) 

A pres um pção é razoave l. Os audaciosos meios 
empregados pelo agg res or, as ci rc umstancia do 
laga r e do tempo, o manifesto perigo para a segu-
rança pessoal, a diff icul dade da prestacão de soe-
cor ro o maio r temor que a no ite in funde todas essa 
circumstancias que occo r rem na hypothese de que 
tratamos, just ificam p lenamente a inse rção de um 
p receito es pecial para o nosso caso ( PI NC1I ERLI, 
ib idem; CHr\OVE,-\ ET HELIE, ob ra ci tada, tomo 2 ", 
pag. 84). 

:Mas, de que especie é a p res um pção ? Teremo 
um a p res um pção juris et de ju1·e, que cubra o ac-
cusado contra quaesq uer provas tendente a estabe-
lece r a convicção de que elle não ag iu em legitim a 
defesa, ou um a p res um pção juris tan lum , des tructi-
vel por meio de p rovas em contrario que possam er 
offe recida pelo mi nis terio publ ico (v ide R A;-.. l PON r, 
L a teoria general e de l/e p resunzioni, pag. 14 e c-
g uintes) ? 

ma renhi da controve rsia responde á perg unta. 
D e um lado es tão T RÉI3 TIEN, BERTr\ LD, BLANCHE 
e uut ros, para os quaes a pres umpção é juris et de 
jure," dü outro CHAUVEA ET H ELIE, MORr , D ,-\ L-
LOZ, ÜRTOLA e outros, p ara quem a pres umpção é 
juris tan tu m ( S CHER ![A, p ags . 128 e segs.) . 

TRÉBUTTE (loco citato) apresenta os fun da-
mentos de sua doutrina do modo seguinte: "Expli ca-
-se ali ás perfeitamente o moti vo que levou o legis-
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lad o r a incluir no Codigo essa disposição: elle quiz 
atalhar leg islativamente todas as incertezas inheren-
tes á investigação e apreciação dos factos difficeis, 
imp ed ir a pri são preventiva dos que apen as se defen-
deram, garantir mais energicamente a inviolabili-
dade do domici lio durante a noite, ministrar um 
aviso sal utar aos malfeitores, intimidai-os autori-
zando urn a resistencia illimitada contra elle; final-
m ente, attendeu á impossibilidade, ou, pelo menos, 
á extrema difficuldade em que se acha o aggredido 
de medi r exactamente a extensão do perigo, e quiz 
as egu rar completamente a liberdade da defesa, 
cobrindo os ac tos do acc usado de uma protecção 
absoluta". 

BENECH, outro adepto da theoria, observa: " .. . 
a violação dos predios habitados ou de suas depen-
dencias constitue de pleno direito uma ameaça con-
tra as pessoas, porque, do perigo que correm as h a-
bitaçõe ou suas dependencias, natural e logicamen-
te se infere o perigo pessoa l de se us h ab itan tes (Re-
'U ue de Législation, torno XIli, pags. 126 e segs .) . 

erá acceitavel a do utrin a da presumpção juris 
el d e jure? G\RR\UD, q ue é um dos seus sectarios, 
não lhe occulta os defeitos : "o q ue cumpre nota r é 
que a presumpção legal de legi tim a defesa justifica 
o acto praticados nos termos da lei, q ualquer que 
tenha sido o fim da esca lada ou da effracção pouco 
importando que o aggressor tenh a querido offend e r 
a vida dos h abitantes da casa, a propriedade ou a 
honra. E' especialmente sob es te aspecto que se vê 
bem o perigo da disposição do art. 323; permitte-se 
justifcar até o homi cídi o em c ircurnstancias em que 
e provasse que nenhum do h abi. tantes da casa cor-

reu o menor perigo p oss ível. O legi lador teri a feito 
bem , e tivesse dei xado as hypotheses que prevê en-
tregues á regra do art. 328" (pag. 227) . 

D esde o direito roma no a legiti m a defesa tem 
sido sub o rdi nada a ce rtos requi sitos, a certas condi-

D. P. - 17 
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ções; a injusti ça da aggressão, a imminencia do pe-
rigo, uma ce rta propo rção da rea ção com aggres-
são e subitan eid ade da reacção, são requisitos sem os 
quaes já os Romanos não admittiam a legitima de-
fesa (fr. 20, quod vi aut c fam/ (1-. 2, ad fegem Cor-
n eham/ fr. 9, ejusrlem. tituli/ fr. 3, § 9°, c/le v i et de vi 
annata) . 

Não se tem tolerado que a acção do individu o 
substitua a acção do Estado, senão em casos deter-
m inad os de imperiosa necessidade. Ao contrario, 
violaríamos o sa lutar principio do fr. r76, de regulis 
jwris : "N on est singu lis concedendum quod p er ma-
gistratum publice passá fie ri, n e occasio sit majoris 
tumultus faciendi" . 

A doutrina da pres ump cão ju ris taniLuÍI evi ta os 
in conve nien tes das opini ões extremas :-a dos que 
en tendem que nunca se deve presumir a l eg it ima de-
fesa , como v i!Y'os no Cod. da Baviera, e a dos que 
admittem a presumpção juris et de jure/ acceita um 
tra tam ento jurídico especia l , para a hypo th ése tam-
bem espec ial e rodeada de gravi si m as c i rcum tan-
cias, que o nosso legislador prevê no art. 35 § 1", e ao 
mesm o temp o não impede que a accusação publica e · 
a p art icul a r averiguem se ob a protecção lega l se 
commetteu um cri m e, e no caso affi rm ativo offere-
çam as provas co lhidas e destruam a pre umpção da 
lei. P1·esum e-se que o acc usado agiu em l egi tim a de-
fesa, mas não se véda que o Mi ni sterio Publico, ou 
a accusação, faça as suas p erq uiri ções e exhiba as 
suas provas, convencendo aos jui zes de que em vez 
da legitima defesa, se commetteu um deli c to tanto 
ma.i s repulsivo e condemnavel, quanto m a is od ioso é 
o dó lo com que o delinquente so ub e exp lo rar a pro-
tecção cr iada pela presumpção lega l. 

Ainda cu mpre no tar, como o eminente CARRARA, 
que nem sempre o individu o que pen etra em casa 
alheia sem licen ça do dono, ou do habitante , pratica 
uma acção crim inosa . O notavel criminalis ta fig ura 
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hypotheses como a da pessoa mascarada que duran-
te o carnaval penetra na casa em que mora um conhe-
cido de a c ' rdo com o·s costumes locaes, e a do indi-
vid uo que , perseguin do um animal domestico, com o 
fim de capturai-o, vai até dentro das portas ou de-
pendencias do predio alheio (Programma - Parte 
Speciale, vol. 2°, pags. 594 e segs.). Não admittir a 
presumpção juris tantum seria, no dizer de DE-
CA:\1P , sacrificar a lib erdade e a segut·ança dos ci-
dadãos unicamente para poupar ao Ministerio Pu-
blico o trabalho de pr'Ovar a intenção culposa do sup-
posto aggt•essor ( Contreproject de code p ena/e, Bru-
xellas, 1864). 

Não é mister provar que a pessoa repellida ali -
mentava um intento crim'inoso, queria matar, rou-
bar ou perpetrar um determinado deli cto; basta que 
tives e uma intenção má, ensina CARRr\RA, (ibidem). 
Se nenhuma prova foi feita pela accusação em senti-
do contrario, a intenção niá presume-se no aggres-
or e o accusado e tá abrigado sob a legitima defesa . 

remo que expôr mesmo succintamente a dou-
trina da pre umpção juris tanlum, e as que e con tra-
põem, é mo trar que a verdade jurídica está na prj-
meJra. 

erá a doutrina re umid a applicavel ad unguem 
ao no o Codigo? 

O legislador patrio afastou-se da generalidade 
do codigo penaes das nações cultas nes te ponto. Ao 
passo que es es codigos só permittem a legitima de-
fe a, em se tratando do direito de vida, do de pro-
priedade ou de honra , o nosso (art. 32 § 2") declara 
expressamente que ''e /la com.p rehetzde todos os direi-
tos que podem. ser lesados)). Imitou-se o Cod. Penal 
Hespanhol, que con'Sagra a legitima defesa da pro-
pria pessoa ou dos seus direitos (vide urrr interessante 
e tudo de legislacão comparada no citado ScHERMA, 
pags. I 13 a 159). 
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No direito penal b rasi leiro, pois, a presump ção 
legal n ão tem a m es ma m ate ria , ou m a is propriamen-
a mesma l a titud e ou extensão que nas leg islações pe-
naes que nesse assumpto obedecem a uma co rrente 
de idéas diversa . No direito francez, por exemplo, 
no italian o e outros, presume-se que o accusado agiu 
em d efesa de sua v ida ; no direito patl·io essa presum-
pção é desnecessaria p o.rquanto a l egitima defesa d e 
todo e qU:alque1· direito é permittida. Só resta a acc u-
sação prov ar que nenhum direito foi ataca do ou 
ameaça do, que o supp os to agg resso r não tinha inten-
ção m.á ou culp osa, quando pen etro u no predio habi-
tado po r outrem sem licen ça e durante a noite. 

Nos term os do art. 72 § I I da Constit. Federal, 
a casa é o asylo inviol avel do individuo ; ninguem 
p óde ahi penetrar de noite sem consentimento do 
morador , senão para acudir a victima de crimes o u 
desastres. Em vi rtude do ar t. I96 do Cod. Penal o 
infracto r dessa prohibi ção deve se r punido com doi 
a seis mezes de prisão cellular. No art 197 estão de-
te rminad os os casos em q ue se permitte a entrada em 
casa alheia. 

Isto p os to, o proprio fac to de entrar ou tentar 
entrar em casa a lh eia constitue a violacão de um di-
reito a que se applica a legitim a defesa ~ 

Consequentemente, a premmpçiio lega l que está 
encerrada na ex pressão- REP Ti\R-S E-A', do art. 35, 
abrange sóm ente os req ui ito do a rt. 34· 

O legi slado r premme que o individuo que pro-
cedeu nos termos do art. 35 ag iu em legitima defes.1, 
isto é, que intervieram co nj un ctam ente em favor do 
accusado os requisitos do art. 34· Ao Ministerio Pu-
blico faculta- se prov ar que se verificou um crime e 
nã.o ... ú~ caso de legitima dtfesa. Se o Ministerio 
Publicch1aGia-,provar, está o acc usa do protegido pela 
p,=~sum pçcir/ legal. 

Sendo ·ãssiin, parece-nos qüe os votos vencedores 
~s:tã,Q ~ó?m ~. -ki, pois não consta que na especie a ac-

-. ... ~ .. --' .. ......... - . ··-·-
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cusação tivesse destruido a presumpção do art. 35 
com quaesquer provas em contrario. 

O que não se póde colher dos motivos da deci-
são, é se ·o Tribunal acce ita a do ut rina da pres umpção 
ju ris et de jure, ou a da presumpção juris tantum . 





PROCESSO CIVIL E COMMERCIAL 

A ACÇÂO RESCISORIA 

O regulamento n. 737, de 25 de novembro de 
18so, determinando no art. 68r os diversos meios, 
pelos quaes uma ::.entença póde ser annullada, inclúe 
no§ 4° do citado artigo a acçüo rescisoria. 

Já antes do regulamento , em varias casos per-
mittia o direito patrio que se annullassem as sente!l-. 
ça pela acçrio 1·escisoria, ou de nullidade, como se 
vê em Pimenta Bueno, Apontamentos S>obre as fo1·-
malidades do p1jocesso civ il, tit. 8", cap . 2 ° . 

A acçii.o rescisoria vem do di rei to romano, que 
a denominava relracta tio sententiae ( oveL!a r 19, 
cap . s·) . Por esse meio obtinha-se a ann1.,1llação de 
uma entença em varias hypotheses, que Dalloz ex-
poz c:n eu Répert., verb. R eq u. ête Civile, n. 2, sendo 
a acr;rio resc isoria o uni co recurso contra as decisões 
proferidas pelos prefeitos ·do pretorio (ibtdem). 

o direito patrio, a acção 1·esc isoria compre-
hende duas instancias, ou, mais propriamente, se 
de dobra em duq acções, ou ba·sta propôr uma só 
acção, na qual e peça a annullação da sentença ante-
riormente proferida, e ao mesmo tempo o julga-
me nto do litígio a que poz termo essa primeira sen-
tcnçfl . cuja annullação •se requer? 

Eis ·o ponto que -0ra nos preoccupa. 
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Não temos regras de direito acerca da materia, 
nemjurispruden c ia uniforme, que irv a de g ui a facil 
e seguro. Só conhece.mos um julgado, sabiamente 
proferido pelo 1 ribunal de Justiça do Estado de 
S. Paulo. Recordal-o nesta·s paginas será o unico 
merecimento, ou, antes, a unica utilida·de deste ar-
tigo. 

As duvidas suscitada a respeito do assumpto 
têm sua origem no processo romano, adaptado nesta 
parte, posto que sómente em dadas hypotheses, por 
varias nações contemporaneas. 

Gluck, no vol. 4°, Com entaria ás Pandec las 
( trad. italiana), ensina-nos, ao tratar das diversas 
especies de Hstituições, que mesmo no dominio do 
direito romano se tem controvertido sobre a neces-
sidade dos dois judicia em separado, o rescindeus, 
em qu·e se annulla a sentença eiva'da de certos vícios, 
e o rescisorium, em que se julga a questão primeira-
mente decidida pela sentenç·a annullada no judicio 
rescindent e. A opiniã.o de GL CK é que em direito 
romano são justificaveis as duas instancias, ou o 
dois judicia, não só porque a organização judiciaria 
dos romanos o exigia, como porq ue o prazo para 
iniciar o judidu.m rescindens era tão curto, que se 
tornava indispensavel conceder ao autor o judicium 
1·escisorium. em separado, e conseguintemente com 

- prazo muito maior, durante o qual poderia preparar 
os elemen tos necessarios para entrar na lica judicial 
(vol. citado, § 434) . Mas, seja como se quizer, ac-
crescenta Gluck, os nossos praticas actualmente e -
tão concordes em que o judict'nm resc indens e o resci-
sorium podem accumular-se, ou, por outras palavras , 
basta propôr uma só acção, em que se peça a annul -
L1ÇJO da se!ltcnça e a decisã o de novo do pleito j(t 
dec idido pela sentença annullada. E, para dar :tpnio 
á sua <Opinião, Gluck cita as seguintes palavras de 
Cramer: "Distiu ctionem rem ediontm r escind .~ ntis 
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et rescisorii ad inanem th eoriam p ertt'nere dudum . r . ~ L ,, jJrtt X:z orensL .·.v:? csam . 
No direito fran ccz, antes do Codigo de P1·oces-

so Civil de r 8o6, exigiam-se as duas acç ões (é o ter-
mo de que usa Dalloz) . O Codigo de r8o6 é silen-
cioso ácerca deste ponto; não reproduz a ordenança 
de r667, nem excl úe expressamente os do1s judicia. 
Dahi a con trovers ia en tre os juri stas . Dalloz, depois 
de allu dir á opini ão de J ousse, que já antes do Co -
digo admi tti a a a ccumulação das duas in stan cias em 
um só processo, reproduz, concordando, o segu inte 
trecho do citado J ousse : IL sembLe qu e dans ces cas, 
et aul res semb lab fes, l es juges se raint bz'en fondés á 
prononcer em même temps sur f'a requ ête civi!e et 
sur !e prin cipal pa r un seu ! et même jug eme nt, parce 
qu'alors l' ent erineme nt de la requête emporte néces-
sa i?·em en t la d écisio n d u fond, en sorte qu'il y au rai t 
de /' injustice á ob liger !e dema nd eur á soutenir deux 
procés au li eu d' u n" . ( Répertoi re, verb. , Reqnêle 
Ci'LlÍie, n. 23 S·) 

O C oc!i r; o , e Processo Ci~L' !"f da Tt :>.l ia sabia-
mente estabele e no art 508 um a reg ra gera l: "Qzw n-
do lo slalo del l'a conl rove rsia lo p ennetta , si giudica 
co n una so la sentenza su!l'ammessione del/a deman -
da d i rivoc(lz ione e sul merito del/à co ntrove rsi'a" ., 

Se o autor na acção resc isoria , ao mesmo tempo 
que provo u a necessidade legal de ser annullada a 
entença , contra a qual se intentou a acção resc iso ria, 

disc utiu e fez prova quanto á questão de meritis, é 
::\1 attirolo quem o diz, o jui z deve julga r na mesma 
sentença as duas ques tões :(( in taL caso , qualunqu e 
indugia a ris o/ve re difinitivam,en te la di t1e sarebbe 
illog ico e dannoso (Diritto G it.t d iziario Ci,vile !ta-
firmo, vo l. +o n. iz9) . 

Na jurisprudencia patria temos um julgado pre-
cioso, reprodu zid o por Pegas, R esolutiones Forenses, 
tomo ·se tim o, cap. CCXXXIX, n. r 58. Pedia o au-
to r a an null ação de um a sentença profe rida co ntra 

D. P.- 18 
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elle, e que ao mesmo temp o fo se o réo co nd emnad o 
a entregar-l he os bens adq uirid os em virtude dessa 
sentença. E is como a Relaçã-o de Li boa julgo u o 
feito (reproduzimos só o dispos itivo do accordam , 
qu e é muito extenso) : "Po rtanto, e o mais dos au tos 
e o capitulado na paz, dec laram por nulla a dita sen-
tença que a dita B ranca Henri ques alcançou, e a ar-
rem atação que por ella fez na herdade de que e 
tr ata; e que ella pertence ao A . como suc ~es o r da 
dita .Marga ri da Brandoa; e condemnando o R. Ia-
noel da Gama abra mão de ll a, e lh e a restitua om 
os fructos e rendimento de deze ete de Maio de 
1669 em diante, etc. etc." . 

Temos, pois, em um s' accordam a ann ull ação 
da sentença e a condemnação do réo a restituir a her-
dade com os fructo . 

Na appell ação cíve l n. I .782 da capi tal de São 
Paulo, em causa na qual se tratava ela ann ull ação 
de um a sentença proferida em uma acção de reivin-
dicação, julgou do me mo modo o Tribunal de Ju-
tiça do Estado de S. Pa ulo, i to é, admittiu de a -
côrdo com a decisão citada por Pega , e com a regra 
do Codigo de Pro cesso Civil da ·ltalia , que c ac-
cumu lassem o j11dici11nt rescindens e o judiciu111 resr:i-
so riu m, o que s·e deve fazer empre que fô r pos ivcl 
discutir e provar simultaneamente a annullação da 
se ntença rescindenda, e a preten ção do autor, já 
antes julgada por e a entença. 



HISTORIA DO DIREITO 

O DIREITO NO SEO -Lo XIX 

A celebre phrase latina, barbara e quasi gro-
te ca proferida por Francisco I em r8zo, exprime 
ao vivo um do factos capitaes que assignalam o des-
envolvimento juridico do eculo XIX. Apprehen-
ivo perdendo por um momento a sua habitual in-

differença, exclamou o imperador austríaco por oc-
ca ião das manobras militares em Buda-Pest: 'To- . 
lus mundus stultizat, el, 1·e/ictis antiquis suis legi-
bus, vult lwb e1·e novas conslitutiones". 

Em verdade, ao representante das antigas tra-
diçõe monarchicas de um paiz en raizadamente con-
se rvador como tem sido sempre a Austria, o que se 
pas ava no scenario político de quasi toda a Europa 
e da America, devia causar a impressão de que todo 
o mundo e tava enlouquecendo, por . querer á viva 
força novas constituições. Com os olhos fitos na In-
glaterra, que tem tido o privilegio de offerecer o 
modelo, para o qual convergem as vistas dos amigos 
da liberdade constitucional , os partidos liberaes e 
democraticos das nações eu ropéas e americanas pu-
gnavam pela promulgação de constituições, ou pela 
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refórma das já existentes. O Espt1rit o da s leis era , en-
tão, o evangelh o políti co dos povos . 1ontesqui eu 
triumph ava em toda a linh a. 

Va rias ca u as, meramente occa ionae, co ntri-
buíram para essa remodelação políti ca. A repercu -
são que tive ram os p ri ncipias proclamados pela re-
vo lu çâo f ran ce:::;a de 1789, a in dependen ia dos Es-
tados U ni dos em 1776, a prom ul gação em 1787 da 
constitui ção fede ral america na, e as profun das alte-
rações por que passa ram todos os Estados europeu 
em conseq uencia do tratado de V ienn a de I8 15, ex-
pli cam a vas ta ebulli ção socia l, que t ransf un diu em 
prece itos constitucio naes o p rinci pias co ncernentes 
á orP"anisaçfo do poder e ás garantias dos direito 
p ubli cas, p rincipias qu::: i1:l lnhlaterra foram o fn.;cto 
sazonado de uma e;·peri encia prolongada, o resu ltado 
lento e gradual de conqu istas parciaes, as con~quen
cias de uma evolucão mu itas vezes ecular. Das mu i-
tas cons ti tuições q~e teve a França, engenhada pelo 
espí rito revoluc ionaria de 89, a de 1791, a de 1793 
a de 179s-con hecida por co:1 stitui ,ão do ann o Til 
e a de 1799 ou do anno V I II, a de 1890 ó fi ou, ' 
resis tiu á prova real da exper ien : ia a pa rte em que 
se co ndensa ram os p rin cip ias cardeae do d irei to 
constitu cional. As ext ravagan tes co n epções revo lu -
cionari as, as idéas in spirada pelo co71frar: lo soc iaL 
de Rousseau, por i\!Iab ly, por Sieyé pe lo p recur-
so res ou co ll aborado res da revolução, as innovações 
radi caes, fo ram elimin adas pelas injuncções da vida 
pratica. Os esc ri ptores polí ti co e os ph il osop ho da 
França no sec ulo XVIII eram todos uns de"equ il i-
brados . Só a razão calma e superio r de Montesq u.ieu 
pod ia lega r · ensinamentos e conselho . de que eff i-
cazmente se aprovei tasse o legislado r. Quan to á 'O ll -
sti tui ção federa l norte-ameri cana, o se u typo espe-
cial não permitti a fac ilm ente a imitação. As nações 
qu e mais tarde, afas tando-se do regi men pa rlam entar, 
ensa ia ram o presidenciali smo dos E stados U nid o , 
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soff re ram desas t rosas co nsequ encias para a liberdade 
políti ca e para a moralidade admini strati va. 

Consag ração da soberani a nac ional, separação 
dos pode res , sys tema representa ti vo parlamentar, 
garan tias constitu cionaes para as liberdades de con-
sci encia, de cul to, ind ividual, de imprensa , da pala-
vra, de reu nião , de associação , de representação e 
para o d ire ito de p ropr iedade , eis os principi as fun-
damen taes do di rei to const itucional, os lineamentos 
e senciaes de uma constitui ção, no concei to dos pen-
adOI'eS mai s autorisad os, e na pratica das nações 

polit icamente mai s adian tadas , no seculo que findou. 
Com um a ou outra excepção, com res tri cções e va-
ri antes, impo~ t as pela trad ição , pelo genio e con d i ~ 
ções especiaes de cada povo, o di reito constitucional 
p o~ i ti vo ~ e conteve ·em re_, ras amoldadas a esses prin-
cípi os ~ob re a organi zação dos po deres e a ga rantia 
constitu cion al dos direitos de ordem p ublica. 

O conjuncto das idéas e das leis que fo rmam o 
d irei to constituc ional no se culo X IX não foi um a 
conqui sta des:: e secul o, ou do ult im o quarte l do se-
cuia XVII J. Emqt.:an to a mona rch ia absoluta, ou 
ill u o ri amen te tem pe rada, como em França pelos 
E stados G era es e Parlam entos, na H ung ri a pelas 
as embl éas ol ennes da Bu lia d e Ou ro, ou em P or-
tuga l pelas Cô 1·tes, era o regim en poli ti co domin an-
te, a Sui s a ia des de 129r lançan do os fundamentos 
da sua co nfede ração de democ raci as, a Suecia desde 
13 22 e ra gove rn ada por uma realeza elect iva , e a 
Ing laterra desde r roo gozava da sua Carta das L i-
berda d es, outo rga da por Hen ri que I. E esta fo i a 
p rimeira pe d ra dos al icerces do cyclop ico monu-
mento constitu cional que os cos.tumes e d iversas leis 
e c rip tas, entre as quaes merecem espec ial menção a 
NI agna Carta do rei J oão Sem T er ra em r 2 r 5, a 
P etú:rio d o d ireito de r627 , o Bi/1 d os d ú·ei tos de 
1689 e o A ct o f sett lem ent de 170 r, fo ram a pouco e 
p uco leva ntando, para se r acc rescentado e aperfei-
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ço·ado no seculo XIX petas refó rmas elcitorae e 
parlamentaPes de 1832, de 1867 e de 188+ 

Com os prin ci pi os do direito publ.i ·o ingtez -c 
com as th eo rias phil o ophi ca e política dos escri-
ptores francezes do sec ul o XVI L r, fizeram-se a di-
versas· constituiç-e que teve a França logo depoi 
da revol ucão. 

Assin~, quando começou o secul o X I X, já e ta-
vam prepa rad os os materi aes de que e co mpu ze ram 
as innumeras con titui çoe da E uropa e da A merica, 
no decurso do sec ul o. A afanosa, a febril actividade 
constituinte do eculo XIX red uzi u- e a um a tarefa 
de adaptação, a um esforço, não raro peno o e in-
fructifero, de méra assimilação. E m g rand e parte foi 
um trabalho artístico. 

Assistiu-se a um verdadeiro desfilar de con ti -
tui cões. A Franca teve a Carta co nstitucional de 
r81'4, a Carta de ;830, a constituição republicana de 
r848, a co nstituição imperial de 1852 e a leis co n-
stitu cionaes de r875 . A Allemanha depo i da Co n-
federação do Rh eno em r8o6, da Co nfede raçlio Ger-
manica em r8rs, teve a sua con tituição não exe-
cutada, de 1849, a constituição da Confederaçlio do 
A llenwnlw do Tarl e em 1867, e a do irnp erio alie-
mão em 187 1. A P rus ia começo u pel o se u dPc reto 
co nstitu ciona. l de 18 r 5 promulgou a ordenaçôes 
co nstítuc iona es em 1823 e 1824, e af inal a con ti-
tui ção de 1850. O mesmo fi ze ram os demais Es tado 
allemães em épocas dive rsas . corno a Baviera e o 
Grão Duca do de Baden em 18 t8, o Vl urtenbe rg em 
r8r9 , a Saxonia em 1831 tend o sid o mod ificadas to-
das essas constituições pela organ isação do imperio 
al lemão. A Hollanda promulgo u uma con titui ção 
etm r 8o r, outra em 180.5, mais um a em 18 6, out ra 
em 1814 e, finalmente , a de 1848. A Be!gica, men o 
inn ovadora, procu rou bem comprehender e appli-
ca r a sua cons titui ção de r83r , a unic a que teve em 
todo o seculo, se exceptuarmos a lei fund amental dos 
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Paizes Baixos de r8 r 5, commum á Hollanda e á 
Be lg ica . A Suec ia fez a sua co nsti tui ção em 1809, e 
a Noruega em r8 r4. A Dinamarca em r849, depois 
em 18 55, em 1863 e em r866. A Sui ssa começou pelo 
Pacto f ederal de r815, prom ul go u uma constituição 
em r 848, e a vigente- em 1874. Os se us cantões fo-
ram regidos por constituições de épocas diversas. 
A A ustr ia H un gria ensa iou uma const ituição em 
r86r para mais tarde elaborar as suas .l eis consti-
lucionaes de r867. Desta mesma da ta são as leis con-
titucionaes da A ustr ia. Os pequenos Estados da 

ltalia de '797 a r849 ti veram 23 constitui ções. De 
toda el las reta a de r8 t~8, prom ulgada a principio 
para a Sardenha, e hoje estendida a toda a Italia 
unificada. Portuga l fez a sua constituição em 1822, 
teve a ua Cm·ta em r8z6, revista em 1838, modifi-
cada pelo Acto A ddi etlonal de r852, e pela lei sobre 
o pariato de r878. A Hespanha promulgou uma con-
titu ição muito libera l em r8r2 suspendeu-lhe a 
r82o, ubstituiu-lhe em 1834 e em r837, fez outra em 
r8+ , que a lterou por um /"lrio A ddicionaf em 1856, 
poz de novo em vigor a de r8+5 em r86+, promulgou 
uma outra em r869, para terminar com a de r876. 

Grecia começou pela constituição de r822, refun-
diu-a em 1823, ref un diu-a de novo em r827, creou 
uma outra em r8++, e termino u o seculo com a de 
r86+ A propria Tu rquia al im ento u a ve lleidade de 
ter um a constitui ção, e em r876 publicou a sua carta 
co nstitu cional, nunca obse rvada, é desnecessario di-
zer. O consticionalismo alas trou-se até ao Egyp to, 
que em r866 teve um si mul ac ro de constitui ção, que 
foi sempre lettra morta. 

Na America, o Brasil promulgou a sua co-nsti-
tuição em 1824, modifico u- a pelo Acto dddiciona l 
em 183+, e substituiu-a em r89r. O Chile de r82r a 
r87+ teve nove cons titui ções. A Argentin a promul-
gri u ete entre 18rr e r86o. A Bolívia fez e desfez 
dez no c paço de +5 annos i to é de r826 a r87r. O 
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Perú-· oito entre r823 e r86o. O Mexico- onze de 
18 2 ~- a 1877- A Colombia , V enez uela, o Eq uad or, 
todas as mai s republi as da A mcri ca he panh ola, re-
velaram qua i a mesma in stabilida de em sua leis 
fund amentaes . Em meio de tantas refó rm as e sub ti-
tui ções, esses pactos não pod iam ter o carac ter au-
gusto que a tradi ção lh es adjectiva. 

Em alguns pai zes suj eitos ao reg imen con ti-
tucional represen tati vo, o poder exec uti vo é exerc ido 
por um gabin ete, emanação da soberania parlamen-
tar, ou ~ommi ssão executi a do parlamento. Em ou-
tros o poder exe~ uti vo es tá confiado a um pre iden-
te: é o gove rn o pessoal de um a auto ri da de meramen-
te executiva. Es ta classifi cação não comp rehende os 
typos especiaes de governo como o allem ão , em que 
o chefe da nação não é ob ri gado a e co lher o eu 
ministro no se io do parlamento, e desempenha fun c-
ções muito mais amplas que a de um presidente no 
regim en presidencial. 

A distincção entre o governo arlamentar e o 
presidencia l é a!1terio r ao se .. ulo X IX . O prim ei ro 
gabinete foi constitL.:i·do por G uilherme lll na In-
glaterra , em fi ns do sec ulo XVI I. governo pre i-
dencial comecou com a co nstituicão americana de 
1787, a qual, 'posto que tenha ido. um a refó rma da 
de 1778, assigna la o inicio da fec un da e g lori sa evo-
lu ção politi ca dos Estados nid os no seCLtl o que 
f in dou. 

D os dois regimens foi o par lamentar o que me-
lh or ga rantiu os direitos de ordem publica . O go-
verno pres id encia l só produzi u os resultad os que a 
theoria ideo u, como conseq uencias logicas do prin-
cipio, nos Estados nidos da America do Norte. Em 
nações pertencentes a raças diversas , suj ei tas á acção 
de meios differentes, com va ri as g ráos de cultura, 
allia·do á republica ou á mona rchi a, na Ing laterra, 
na França, na Belg ica, no Chi le, na Itali a, no Brasil , 
na H espanha , em P ortu ga l, o parlamenta rismo foi o 
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: reg im en que m enos imperfeitamente garantiu as li 
~b e rd ad es políti cas e a paz social. 

A fede racão e a co nfederacão .são fó rmas de 
E tado , anteri~ res .ao sec ulo XIX~ 

?v1ontado o machinism o, disposto um apparelho 
.es pec ial para . a formul ação das normas juridicas 1 

creado o o rgam revelado r do direito , nada m a is na-
.tu ra l do qu e a in ces ante a~ tividade legislativa cj.o se-
~ ulo XIX. 

* 

Como de envolvim ento de princ1p1 0S estabele-
•cido pelo d ireito constituCional , fo rm ou-se o d ire-i te 
adm inis tra t ivo . Es te, sim, é creação do seculo XI X; 
e-ci rcu m tancia digna de nota-com eçou a se con-
st itui r exactam ente no princ ip io do secul o. Não q ue 
ant s nã0 tive em exi ti do leis adm inistra ti vas. No r-
ma jur ídica des a especie sempre houve, desde que 
e organi ou o Estado. N unca se v iu gove rn o sem 

ad m ini t ração . D ige to, o Cod igo e as Novellas, 
;contem m ui tos preceito de o rdem ad mi n-is tra ti va. 

ob reinad de D ioclec ia no, o im perio roma no teve 
um _"tema notave l de adm ini stração . A ntes de 89 
a F ra nça regul u os se u e rviço publ ivos po r nu-
ro a lei en tre a quaes são fa mosas as o r denança 
de I SÓ I de I _5ÓÓ e de I 579· Ü qu e é C reação d.O 
ecu lo pa_ ado é o d irei to ad minist ra tivo conside rad 

co mo sciencia, ou sy tem a de p r in ci pos e deducções. 
E m toda pa rte e sempre as no rm as juríd icas pre-
cederam a scienc ia jurí d ica, a im como a ar te de 

•Curar p recede u as cienc ia q ue- enfe ixadas- fo r-
ma m a m ed ic in a. A a rte vem antes da s iencia, -para 
depo is se r p or e ta expl icada, co rri g ida e desenvol-
vida . 

A F rança, es tão concordes nes te ponto os esc ri-
·pto re de toda as m ais nações, a •Fra nça foi a naçãc 
cq ue creo u a ciencia do d ireito ad mini strativo. De-

D. P. - 19 



I 

194 

p ois qu e a constituição do anno VIII , isto é, de r799,. 
reo rg ani sou o conselho de E stado, ao qual nesse m es-
mo ann o foi conferida a fa uldade de dec id i r os con-
f lictos e as questões contenciosas inici ou-se l.Jm a ju -
r ispru de nc ia administra tiva. O dec reto de 22 de ju-
lho de r8o6 creou no sei o do conselh o de E stado um a 
commissão especjal , encarregada do contencioso e-
deu ás q ue"tões desta o rd em um proceso d iffe rente 
do das meramente admini trativas. Em r848 Ma-
ca rel publi co u eu s E nsa ios d e jurisprudencia ad l1l i-
n istrati'La, primeira obra de v alo r qu e se e rcve u 
sobre este r amo do di rei to publico. O tra tado de 
P orti ez de l 'O i e, divulgado em 1799 e o de B onnin 
em r8 r2, são livros sem m e rec im ento. I acarel, de 
Gerando e Co rmenin , e conside ram a .justo ti tul o 
os constitui do res da c ienci a, cumprindo não e que-
ce r os sub id ios pres tado por Sirey com o eu tra-
balho- lurisprudencia d o C onselh o d e Estado. D e-
Gerand o era um philoso ph o, e C orm enin um p am -
phletar io. O juri consul to no sentid o rigo roso do 
te rmo foi .\ lac a rel. E nt re tanto, do tre o q ue m a i 
conco rreu pa ra a di vulgação das noções do dire ito 
admi ns tra t ivo nesse p er íodo foi Co rm en in g raça 
ao seu e ty lo lapida ri a. 

A revo lução de r83o de u novo impulso ao e-
tu dos do d ireito adm ini t ra ti vo . Com a elevaçã ao 
p oder de G uizot e Thi e r , nes a ép oc a m em o rave l em· 
qu e o romanti sm o tr iumphava na litte ra tura, fo ram 
creadas ·dive rsas cadei ra de direito administra ti vo. 
Já em 1828 de Geran do tinha recom eçad o o seu curso-
n a F ac ul da de de Pari z. D e r 828 a r837 inaug ura-
ram os seu em Dij on, P oiti e rs e Renn es, Se rri g nyr 
Foucart e Laferriere . 

F o ram esses os prim eiros a determinar a natu-
reza do contencioso admini strativo. Em seus traba-
lhos, class ificaram os assumptos admini strativos em 
tres g rupos, ou especies : a ) mate rias de co mpeten-
cia das jurisdicções ordinarias, e não das ju risdicções 
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admini strativas , a qu e indevidamente estavam antes 
suj eitas; b ) m ate r ias da competencia das jurisdicções 
administra ti vas, e p a ra as quaes se fa cultava o re-
curso contenc ioso ; c) m aterias da competencia da 
ad m ini stração pura, g raciosa, ou disc r icionaria. 
Nes ta ob ra co ll abora ram V ivien, Houlatlg nier, V uil-
l ef roy e o utros . 

O go lpe de Es tado de Napoleão III foi o inicio 
de um pe ríodo de es tac ionamento p a ra o direito ad-
min is trat iv•o. O imp erado r m andou co nv idar os pro-
fesso res de~se ramo do direito a se limita rem aos com-
m entari os do tex to. A revista de Fe1ix e a de ·v..ro-
low ky que eram os orgam s m ais conceitua dos dos 
c ultores do direito adm inis t ra ti vo, suspenderam a 
sua p ubl icação. 

Com a inauguração do hnp erio liberal em r86o 
com eçou de novo urna éra de f lo rescimento p a ra os 
es tu do admini tra ti vos. Ba tbie em r86 r e D a res te 
em r862 apresentaram um plano de organisaç ão do 
direi to adminis t rativo, dividi ndo-o em tres p a rtes : as 
p e oa , as coi a e o m odos de adq uiri r. Separou-
se o estud o das auto ridades ad min is t ra tivas do das 
jurisdic .ões administ rativas . Ducrocq em r866 e A u-
·coc em r869 propu zeram mod if icações na cl ass if i-
cação de Ba tb ie. F in almente, em r887 L aferriére 
publ ico u o eu T 1·a tado da .iurisdicçâo adm inistrativa 
e dos rec ursos conte nciosos, q ue H auri ou em r897 
quali fico u um ve rdadeiro modelo. 

s im no co r rer do sec ul o XIX, se constitu iu 
em Fra nça a sc iencia do direito administrativo , que 
um dos se us culto res m ais insig nes, Ber thélemy, pro-
fesso r na Fac ul da de de Direito de Pari z, em um li-
vro publcado no l}ltirno anno do seculo synthetisou 
no segu inte quadro: o. d ireito ad mini strativo é o con-
juncto dos p rin cípios e das l eis seg und o as qu aes a 
administr ação ex-erce sua ac tivid ade, e são funccões 
da administração todas as do p ode r executivo que 
conco r rem p a ra a exec ução d as leis, exceptuadas as 
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de justiça, ou de oráem juàic1ai. tste d1reno com-
prehende: a organisação admini trativa, a acção ad-
mi nistrativa e a j ustiça administrativa . Na organisa-
ção admin istra t iva estudam-se : a separação do poder 
·executivo do legislativo, a separação do p oder admi-
njstrativo do judiciario, a personalidade m o ral do 
Estado e dos seus sub-organismos e a theor ia das 
funcções publica ; os orgams admini.trativos, c hefe 
do Estado ministro , con elho do E tad o e ad mini -
trações regionaes, distinguindo-se a admini tração 
dos interesses geraes da administração do intere ses 
locaes . a acçclo administrativa estudam- e: o con-
juncto dos meios pelo quaes a admin tração a segura 
o respe ito ás liberdades publicas; os erviços cs en-
ciaes do Estado, policia, regimen militar de ter ra e 
mar, domínio publico viação terre tre , domínio ma-
rítimo , domínio publico fluvial e regimen da aguas 
correntes domínio privado do E tad o e a sua divi-
sões e trabalhos publicas ; os serviço fac ui tativo do 
Estado intervencão do E tad o na indu tria de trans-
portes industri;s extractiva , inte rvenção admini -
trativa em materia criminal en ino em seu diver o 
gráos, instituições de previdencia e instituições de 
assistencia; legi !ação financeira, su b-di vidida em 
Qrçamentaria e fi cal. Na justiça administrativa os 
princípios dominantes do contencio o admini trati-
vo, a organisação das juri dicçõe admin trativa a 
attribuições da juri dicçõe ad mini trativas c pro-
cesso das acções admini trativas. 

A administracão belga e a hespanh ola im itaram 
largamente a franceza, da qual muito se approximou 
tambem a nossa durante o imperio. Na A ll ema nha 
o direito administrativo, até ao ultimo quartel do 
secu lo, não era tratado com a profundeza e co·m o 
brilho que distinguiam o cultivo dos outros ramos do 
saber jurídico. F·oi já nos ultim as annos que o actual 
imperador deu um grande impulso ás refórma ad-
ministrativas, o que estimulou os estudos de a 
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ordem. O direito admini strat ivo in g lez desenvolveu-
se lentam ente, como o d i rei to Gonstituciona l. Quanto 
á scienc ia adm ini strativa , o espírito pratico dos in.gle-
z es tem sido avesso aos trabalhos meramente theo-
ricos, ou es peculativ,os . N a Ital ia, Romagnosi e 
Mann a muito f izeram progredir esta parte da sc ien-
ci a jurid ica. As le is de o rd em admini stra tiva, re uni-
d as em um vo lum e impropriamente denominado co-
digo da justiça adm inistrat iva, resentem-se da in-
flu encia fra ncez a q ue se exerceu em quasi todos os 
p a izes de raça l a tin a. O f acto mai s impo rtante que 
as ig na lou o desenvolvimen to do d ireito administra-
ti vo ita l ia no fo i o projec to de lei apresentado por 
IY1ing hetti , em r86 r, com o intuito de restituir aos 
tribun aes ju d ici ari o as a tt rbui ções con ferid as á j u-
ri dicção contenc iosa ad min istra tiv a. De res to, n os 
ultimas annos do ec ul o fo i essa a ten denci a obser-
vada em quas i todo os paizes qu e tinham ada ptado 
a in titui çõe ad mini tra ti vas f rancezas. D os incon-
veni ente que iV!ing hetti p roc urou remover na Itali a, 
e ti veram sem pre i entos os Es tados nid os, onde 
nun ca e confiaram ao poder admi n ist ra t ivo as a ttri-
bui ções prop ri as do ju dic ia rio . 

a me ri ca la tin a o di re ito admini strat ivo fo i 
um ref lex da id éa e das l ei d a Franca o u d os E s-
tado ni dos. 

A cod if icação do d ireito administrati vo rep el-
li da pela m a io ri a dos es tad ista e juri sco nsultos, 
tern -ue o-p po to a prop ria natureza das lei ad mini s-
tra ti va e encia lm ente va riave is. 

N a m onarchi as abso lutas reunidos todos os 
p ode res publicas na pessoa dü rei, era este o chefe su-
premo do pode r judi c ia ri o cu jas f uncções ó ra dele-
g ava a indi v íd uos ou a co rp orações, ó ra reservava 
para i, em se u co n elh o ou de qu a lqu er outro modo. 
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Dahi a disti ncção entre ju ti ça delegada e ju tiça 
9·etida ou reservada. Os officios da judi catura eram 
objecto, não raro, de compra e venda. 

Verdade é que apropria venalidade e apropria 
heredita riedade de es c;rrgo f.oram constituind o 
uma garantia para os direito em lití gio; porquanto, 
produziram como natural consequen ia, a inamovi-
bilidade dos magistrados o que permitia a estes man-
ter uma attitu de firme e ind ependente em face da 
realeza e dos pleiteantes. O maior m al des e regimen 
consistia na falta de selecção das capacidade , e nas 
esportula exigida , ou, melhor, nas extor õe im-
postas pelos que exploravam a judicatura como fon-
te excl usiva de proventos. 

O regimen judiciario não era o me mo em todo 
os paizes. Assim que na Inglaterra á camara do pa-
res, e não ao rei, competia a suprema juri dicção do 
paiz. Na Allemanha_ a oberania do imperadores 
tornou-se quasi nominal , passando a attribuição de 
administrar justiça para os eleitore , o oberano ef-
fectivos do imperio. Nota interesa nte da o rgan i ação 
judiciaria allemã a esse tempo: á universid ade, que 
então gozavam de grande importancia so· ia! e po-
lítica , eram sujei tas as que tõe forcn e , que essas 
corporações resolviam doutrinalmente. A ltalia, a 
H espanha, Por'tugal, resentiam-se muito da influen-
c ia do direito cano ni c , tanto na judicatura como no 
processo. 

Em todas as con ti tuições do secu lo XIX, con-
sagrado o principio da separação dos pode res, fo-
ram estabelecidos preceitos garantidores da inde-
pendencia do poder judiciario. E' certo que ub isti-
ram na pratica vestígios do antigo regimen; preva-
leceu em parte a tradição de que o poder judiciario 
é uma delegação do chefe do Estado. 

O poder executivo, em geral, m anife-tou acce n-
tuada reluctancia em reconhecer no judi c iari o um 
poder independente. 
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Em p oucas na-;oes, como os Estauus U nidos e a 
Inglate rra, tem sido resp ei tada rigorosam ente a in-
-dependencia do poder judic iario. · · 

Ao lado dos jui zes togados para o j u lgamento 
das questões cíveis, adaptou-se na Europa e na Ame-
rica, excepto na Hollanda, o jury criminal, que os 
1nglezes con h ec iam e prati cavam desde a edade mé-
dia, e os no rte-americanos desde o inicio de sua exi -
tencia colonial, que os proprios francezes imperfei-
tamente organisaram depois das invasões germanicas 
-até ao eculo XV. 

O dire ito judi ciario não progrediu sómente no 
que concerne á organisação do poder jud icia rio, ás 
regra sobre a investidura nos cargos-tende ntes a 

:a egurar uma certa selecção ao exercício das .func -
çõe ,- e tabelecendo a vitaliciedade e a inamovibi -
lidade á extensão das attribuições dos jui zes. O pro-
<:e so tornou- e menos lento, foram eliminadas as pre-
ca uções exces iva, diminui u-se a prof usão dos actos 
e criptas. 1 uitos coàigos de processo civil se pro-
mulgaram entre os quaes o francez, em I 8o6, e o 
·i taliano , em T865, 'am bo modificados e desenvolvi-
·do por v a ri a leis. 

No proces o criminal antes de começar o s€Jc ulo , 
tt!ra m conhecido doi sy temas: o accu ·a te rio, que 
'havia id o praticado em França desde as invasões 
germanicas até ao seculo XV, systema que dava o 

i rei to de accu ar ás victimas dos delicto , ou aos 
se u con juctos es tatuia a prova e os deba te oraes, a 
publicidade das audiencia , e admi tti a a defesa em 
todas a phases do proces o; e o inquisitorio applica-
do nos tres ultimas ec ul os antes da revo lu ção fran-
.ceza, systema uccess ivamente organisado pel as o r-
de nança de q98 de I 539 e de 1Ó7o, e em virt ude 
do qual o direito de accu ar competia a funcciana-
rios especiaes, reservado ás partes o direito de denun-
iar a instrucção era escripta e secre ta, as provas le-

.gae , a defe a- limitada, ou supprimid a, os juizes-
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funccionarios publlcus, e JTão jurad os. Com os ele--
mentos acceitaveis desses dois ys temas oppos tos.; 
constituiu-se o systema mixto, geralmente adoptad · 
no seculo que · findou alargando-se. successivamente· 
a publi cidade. da in st ru cção e a garantias da defesa. 

Organizou-se o mini steri o publico, excepto na 
Inglaterra ,. cuj o systema de queixas e denun ,vias par-
ticulares é absolutamente· indigno de imitação , espe-
cialmente pelas nações de raça la-rina. C umpre no-
tar que o codigo fi-an cez de in sti·ucçiio criminal , pro- -
mulgad o em r~o8, e o ita li ano de processo penal, pro-
mulgado em r86s po r seu turn o cercearam, mai s do · 
que convinh a, o direito de queixa em benefic io da 
a ttribuições do mii1isteri o publi co. Superior a q ual-
que r dessas legisla-ções é o nosso codigo d o process& · 
crinún al de r832 pel o m odo como aca u telou o in-
teresse so ial e os direitos do individuo: 

No direito pen al pro eguiu , a té quasi -a fi m do 
3ecul o, o movimento lw manitario, ini ciado no e ~ u} o 
XVIII po r Beccaria e Fi langieri na Ita li a, por Ben -
tham na Ingla te rra, pelos Encycloped ista na Fran-
ça, po r K an t e F ich te na A ll emanha m ov im en to que-
teve precur ore em G rotius e Wo lff no sec ulo XVII 
Já antes da re-vo lu ção /'ranc e::::a, F rederico o rande , 
Catha ri-na da Ru ssia e L eo pold o da To cana, h a-
vi-am refo rm ad.o a-lg um a das reg ras mai s cruei s do• 
direito penal, eliminando em parte o reg im en feroz 
e a rbitraTÜJ de repressão do crime. A assembléa co n-
sútuinte, desenvolvend o prin c ípi os co nti dos na d e-
e/m-ação d os direitos do lwmem, f irmou rTo rmas qu e· 
fora m uni\rersa lmente accei ta-s no sec ulo XIX. Sendo, 
o fim de toda a· associação política, n s termos do· 
lTt. 2 ·:· da D eclara cão dos Dii·eitos, a conserva·cão do 
dos direitos natur;es e irnprescriptiveis do J{omem ,, 
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segue-se que : 1°, a lei só deve proh ibir as acções pre-
judi ciaes á soc iedade; z'', a lei só p óde estabelecer 
penas estricta e evidentemente necessa rias. As penas 
eram arbi tT ar ias, deseguaes, nem smpre pesso aes. A 
assemb léa consti tuinte esta tu i u que ninguem pó de ser 
puni do senão em v irtude de uma lei anteriormente 
prom ulgada e legalmente app li cada; que os delictos 
da m esma especie são punidos com penas da mesma 
esp ecie; que o suppli c io de um delinquente e as con-
demnações infamantes, quaesquer que sejam , não 
passam á famí l ia do condemnado . A boli u a confis-
cação e a sobrevivencia das penas. 

O codig o penal francez de r8ro, obra do despo-
ti smo napoleonico, foi um a reacção contra os pri n-
cipias declarados pela assemb léa consti'tuinte, exp ri -
miu um regresso ao systema da intimidação, consa-
gro u di p os ições de injustificavel severida de. 

Em r 832 deu- e uma reacção contra o sys tema 
das penas desse codigo, tr ad uzida pela lei de z8 de 
abri 1. 

Accentuava-se, en tão, em tcrdo o mundo culto o 
m ov imento humanita ri o no direi to pena l. A boliu-se , 
geralmente, a pena de morte para os deli c tos po-
líti co , e. em muitos paizes , pa ra os propri os crimes 
commums. Abrandaram- e as penas em quasi todos 

codigos, como no codigo belga de r867, no italian o 
de r889, no holla'1dez de r88r, no all emão de r88o, 
no au triaco de r 8 52, no po rtuguez da m esma data, 
no ru sso de r845, que ab oli u as torturas e as penas 
corporaes revisto depois mais de um a vez, sempre no 
sen ti do de diminuir o rigor dos cas ti gos. As prisões 
foram construídas, atte11dendo-se ás co ndi ções hy-
g ienicas, disc iplin a res, economicas e moraes, que a 
doutrina exig ia ·para es tabe lecimen tos dessa ordem . 
Fizeram-se p enitenc iarias, que são verdadeiros m o-
delos sob esse quad ruplo aspecto, como a de Vienna 
d 'A ustr ia, imitada pelo a rchitecto da de L isboa. Es-
tabeleceu- e o sys tern a da separação dos menores dos 
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adultos. Ensaiaram-se diversos mei os de obter a cor-
recção dos delinquentes , como a lib erta ção co ndi-
cional, a co ndemnação co ndicional, consagrada pela 
famosa e sábia lei Bérenguer (26 de março de 189r), 
o p at ronato, ou prote ção aos condemnados que cum-
priram a pena e se retiram da pri ão , a hanspo rta çâo 
p a ra penitenciaria ou colonias di tantes, a relzabili-
ta ção . Procurou-se prevenir o crime por mei o de lei s 
de pro tecção á infancia, seguros entre os opera ri as, 
mutqalidades, uni ões profissionaes, leis cont ra o al-
coolismo. Promulgaram-se muitas leis para a repre-
são da vagabundagem e da mendi c idade, podendo 
servi r de modelo para es ta e pecie a lei belga de 27 
de novembro de r89r . Covardia ou relaxação moral, 
a ma2;nanimid ade do jury toco u ao exce so. 

Em meio de todo es e movimento humanitario , 
já nos ultim as an nos do ecu lo um a reacção se ma-
nifestou. Começo u- e a perceber que a medi das po -
tas em pra tica não produziram os re ultado alm e-
jados : a criminalida cle progredia, a rein c idencia ele-
vava-se a uma prop-orção de oitenta po r cento sobre 
a população delinquente a pequena crim in alid ade 
tripli cava, a precocidade do crimino o c rescia as-
sustadoramente, a vida e a propriedade eram m a i 
ameaçadas do que antes. A aff i rmação de se factos 
não deixava de se r verdade ira me-mo quando e a t-
tendi a ao augmento da pop ul ação ao de envolvi-
mento das riquezas , e á preci ã d m eios ju di ·iaes 
p a ra a verifi cação dos delictos. 

E m oppo ição á e co la classi ca, que havia preco-
nisad o todas essas me d id as, fo rm o u- e a e co la de no-
minada pos itiva ita li ana . Es ta escola não procedeu 
uni camente do movimento reaccionario, de pertado 
contra as th eorias humanita rias pelo in su ce so de-
tas . Tem um f un damento sc ienti f ico, ou m e rame nte 
doutrinaria : o dete rmini sm o p syco logico, th eo ria 
geralm ente acce ita p or todos os grandes p ensado res 
do sec ul o XIX, é o se u principio; e o meth odo p os i-
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tivo, transpo rtad o das sci encias physicas e naturaes 
para o domíni o d as sociaes, é o ·seu methodo. 

A esco la p os itiv ista dividiu-se logo em duas 
theo rias di stin ctas : a anthropologi ca e a soc iologica. 
Entende a escola anthrop ologica que, ass im com o 
n ão se p óde estudar a m olesti a abstrahindo do doente, 
n ão se p ód e estud a r o delic to abstrahindo do delin-
q uente. E stud ando o delinquente , fez- se a conheci da 
cl ass ifi cação, divi d iu-os em delinquentes natos, de-
lin quentes. p o r h abito, deli nquentes po r paixão, de-
linqu entes de occas ião e del inq uentes alien ad os . 

O s delinqu entes natos se di sting uem p o r certos 
es ti g m as phys icos, com o a f ronte fu g id ia , baixa, es-
t reit a e ach a tada ; a g rande p roeminencia das arca-
das sup erc ili a res; o prognathi sm o simiano e o pro-
geneism o; as orelh as afas tadas, l a rgas e p o r vezes 
des ig uaes ; a asym etria c raneana e f acial; as grandes 
sa liencias zygom aticas , co rresp ondentes a uma man-
dí bul a l a rga e robus ta, de m ento quadrad o ; o nari z 
p la ti rrhin eo, ou a lto e ad unco ; os olh os distantes, 
e curos e cavos , oblí quos , f ixos e glaci aes , quasi 
m a rmoreos, ou ex trem am ente m oveis e interroga-
do res·;- a p alp ebra tranz ida e fustigada pelo nys-
tagmus/ as m açãs do ros to d e uma côr unifo r-
m em ente m orena ou p alli da ; notavel predomí-
ni o da face sobre o c ran eo ; in c isivos sobrepos tos 
e ca nin os bes ti aes; os labi os f irm es - v incados pelo 
rictus am eaçado r das commis uras. O s delinquentes 
na tos ai nda se fazem nota r pe la ause11c ia h e red ita ria 
do enso m oral , imprevid enc ia e insensibil ida de. 
Nascem deli nquentes, e não é poss ível co rrigi l-os . 

O s c rimi nosos po r h abito adquirem ain da jo-
ve ns, o h abi to do crime. Não têm os ca rac te res an-
th ro pologicos dos c rimin osos · natos, ou , p elo m enos, 
não os m anifes tam de m odo tão accentu ado. Assi m 
com o o c rimin osos natos são victimas da h ere d ita-
ri edade, os delinqu entes por h abito são v ictirn as do 
m eio. A fr aqu eza m o ral de taes indivíduos, alliada 



ás circumstancias ambientes , transfo rma-o em la-
drões e vagabundos. O alcoli smo e a prostituição 
muito contribuem para a formação des a ela e de 
delinquentes . 

Os criminosos natos e o po r habito têm no c ri -
me uma.profi ão. São o reincidente , tão co nheci do 
da p olicia e do jury . O c rim inosos natos são o ína -
daptaveis hereditari os; o delin q uen tes por habito 
são o inadaptave ís sociaes. 

Os delinquentes de o ca jão não m a!1i fe tam ten -
dencia natural para o cri m e; o que os caracterisa é 
a fraqueza do senso m oral o não p oderem re i tir 
ás influ encias externas. Ao mais li gei ro im pul o, ce-
dem á tentação. A miseria, as poss ibilidad e de f ugi t-
á punição a imitação, facilmente os levam á pratica 
do delicto. 

Os del inquente p o r paixão con tituem um a va-
riedade dos deli11quentes de occasião; agem ob o 
imperio de um arrebatam en to ubi to, de um a somo 

... irreflectido, d a colera , do amor, do adio do c i um e_ 
Em geral são dotados de um temp eramento sang uí -
neo ou ne n,oso, e de ex trema sen ibilidade. D epo i 
do c rime sentem o remor~o. 

Finalmente, os del inq uentes a li enados fo rmam 
uma cl asse campo ta de tod o os doentes : os louco 
p or hereditari edade, por degenere encia, po r alcoo-
lismo, ·os epileptico, com todos os mattoides. 

,.Partindo de um principio ve rdadeiro, appli-
caodo um meth odo scient if ico, a escola an thropolo-
gica, em vez de proceder com a discreção que a sc ien-
cia .exige, tão precipitada m ente induziu, tão sem 
base generalisou , tantas contradicções reve lou entre-
os seus adeptos, tanto exaggerou tanto desvirtuou na 
pratica o seu prin cipio e o se u fim, favore cendo e au-
gmentando inj.u ta s e perni cio as absolvições, qu e 
afinal cahiu sob o mais estrondoso ridí c ul o. O ty p o-
do criminoso nato , ponto capital para a escola anthro-
pologica, até hoje não foi determinad o com precisã() 
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-e segurança . Qual é o ind ice cephalico do criminoso? 
E' a dolichocephalia? E' a mesaticephalia? E' abra-
.chicephalia? O criminoso nato é de elevada estatura 
·e envergad ura herculea o u franzino, de contornos 
mulheri ? Sobre esses e outros muitos pontos nada se 
sabe de posüivo, não se possuem noçõe scientificas. 
Ai nda quando houve'se perfeita unanimidade entre os 
sectario da escola quanto aos caracteres anatomicos 
e phy iologico do criminoso, o que é absolutamente 
inconte tavel, é que muitos delinquentes da peior es-
pecie não ostentam rrenhum dos estigm as da delin-
quencia, ao pas o que, por outro lado, entre os nossos 
amigo e con junctos, pes oas sãs e justas, respeitado-
ra da lei , e que jámai commetteram a mais ligeira 
infracção penal , notamos irrdividuos com todos os 
igrraes phy icos da criminalidade. _ 

Alguns criminali ta , reconhecendo que é desti-
tuída de ba e a elas ificação da e co la anthropolo-
gica e ao me"mo tempo distinguindo entre as idéas 
da escola alguma noçõe verdadeiras, algumas indi-
caçõe utei , propuzeram uma classificação dos de-
linquentes em delinquente primarias ou de occasião, 
dclinquente profi ionae ou de habito, e delinquen-
te anormae ou defeituo o . 

A e cola de socio logia criminal e tuda a influen-
cia do meio o ial. Ha um meio social normal fa-
voravel á aude moral , e um meio social moralmente 
in alubre, em que o crime tem um terreno propicio . 
O delicto provém do factor individual, da edade, do 
caracter, do temperamento, das disposições pessoaes, 
e do factor ocial, do meio. Tomando-se um meio 
ocial dado, descobre-se uma relação entre esse meio 

e ua crimiinalidade. o meio n.ão e invariavel : diver-
"as COildições physicas, moraes e sociaes, combinadas 
com a tendencias individ uae formam um nível de 
-crimioalidade, que se eleva ou se abaixa . O que se 
-chama crime é a principio um impul o instinctivo, 

em nenhuma idéa de culpabilidade. O homem pri-
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m1t1vo usa da força phys ica para sa ti sfaze r seus in -
teresses e appetites. N e se p eríodo os actos illi cito 
são raros: a .moralid ade ou a ju ti ça da acções é de-
termin ada pela opini ão dominante do g rup o, que nos 
prim eiros tempos é pouco ou quasi nada exigente. O 
pred omínio da força, e is o traço co racteristico das 
aggremiações rudimentare~. 

E' lenta e difficulto amente que a hum anidad e 
vai co ncebendo e fo rmulando o direito, a protecção 
dos fracos co ntra os fo rtes . A experiencia revela á 
sociedade que lh e é impos ivel tolerar a violencia e 
a fraude . ente-se a necessidade da ordem publi ca e 
a utili dade de fixar-lhe os pre ei tos garan ti dore em 
textos legaes. A crimi nali dade se tran form a. O que 
h oje é acto licito, amanhã se conve rte em crim e h e-
diondo. Sparta tolerava o infanticídio; Athenas a pi-
rataria; na ·edade média se justificavam o mais vio-
l entos attentados contra a vida e a propriedade. Na 
época ac tu a l o augmento da cri mina lidade é devido 
ao enorme desenvolvimento das cidade com preJUI-
zo da povoação dos camp os; á sen uali dade exc itada 
pela expansão das riquezas; á avi dez, ao gos to e á 
facilidade das especul ações; ao contra te entre o luxo 
e a p obreza; ás necessidade · inevitavei da lu c ta, 
cada vez mais as p e ra , pela v i da. O que cumpre é 
app l icar medidas preventivas: faci litar ao proleta-
riado a .acq ui sição do alimento e h abitações hygie-
nicas; uni ões profi sionaes ; a orga ni zação da assis-
tencia publica; a ed ucação phy ica e m or al da in-
fancia abando na da; luctar contra a impren a licen-
ciosa, q ue envenena a alma popular; es tabelecer se-
guros opera ri as contra a m oles ti a, o accidente e a 
velhice. A repressão é tambem neces ar ia. Esta deve 
exe rcitar-se, apreciando a natureza mai s ou men os 
anti -soci al do delinquente , e o gráo de intensidade do 
m ovel anti-socia l que o impelle , bem como as condi: 
ções do meio. Convém multipli ca r os tribunaes lo-
caes, descentralizar a justiça, pô r o juiz bem p~rto 
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dos ju ri sd icc ionad os, em contacto intimo com a po-
pulação, que deve conhecer, para julgar de· accôrdo 
com as reg ras do bom senso, co m a experiencia dos 
hom ens e da vida. A escola sociologica encerra, com o 
se vê, alg umas indicações utei s, ·e basead as em precio-
sas ob ervações. O seu conceito do crime é que é inac-
ceitavel. A lgumas das suas idéas já haviam sido pre-
coni adas e parcialmente applicadas p ela escola 
classica. 

D o i notaveis codigos civis, quaes marcos mil-
liari o , as ignalam o começo e o fim do seculo XIX: 
o francez, promulgado em zr de março de r8o4 e o 
allemão em I 8 de ago to de I 896, para ser applicad o 
de r de janeiro de 1900em d iante. 

An te do codigo Na poleão só hav ia na Europa 
um codigo civ il digno deste nome: o prussiano de 
1794. O codigo sueco de I73+ era um amalgama de 
di po i .ões de direito civ il de direito comme rcia l , 
de direito penal , de processo e de direi to administra-
tivo. O codigo bavaro de 1756 era antes um a obra de 
do utrin a do que um codigo proprianiente dito: con-
tinha exten os desenvolvimentos de th eorias do di-
rei to romano, que o legis lador declarava no fim in-
applicavei . Sem em bargo do seus muitos e graves 
defeitos da grand e parte co nsagrada á pura dou-
trina , da fa lta de concisão, o codigo pruss iano foi o 
inicio da codif icação civil da Europa. 

O •codigo Napoleão inspirou-se em quatro fon-
tes : os cos tum es, es pecialmente os de Pariz o direito 
roman o, as ordenanças régias, e as leis promulgadas 
depois da 1·evo Lu ção franc eza. O direito ca nonico e 
a jurisprudenci a do parlamentos presta ram mínima 
co ntribuição . As duas o rdens de censuras fe itas aos 
redactore do codigo exprimem o espírito que presi-
diu á sua elaboração: para alguns o co digo N a·po-
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leão tem odefeito de haver reproduzido em grande 
parte o direito romano, para outros o de ser um co-
digo revolucionaria. A verdade é que os seu · reda-
ctores se limitaram a combinar o princípios do di-
reito romano com -os co tumes da França, dando 
preferencia a estes, e pe ialmente em relação ao ca-
samento, ao pau·io p oder, ao poder ma ri tal, á filia -
ção, á tutela , á communhão de ben no matrimonio 
e ás ordenanças no que toca á doações c testamentos. 
O elemento germanico preponderou na redacção diJ 
codigo: o chefe de famí l ia não tem o poder de,po-
üco e duro que os romano lhe attribuiam; é an te5 
um tutor, um prote tor; o patrio poder n:io 1S_enta 
t:nicamente no interesse do pae mas tambL· :~t nu Jo 
tilho; :1 ;1t:rsonalidade da mulh'er no cas;tn1en~ ~) não 
é mutilada ou quasi extincta, como em R0ma; a 
viuva ren! o patrio poder; estabelece·se o rcgin1en 
da communhão de ben que os romano3 não conhe-
ciam: a mulher é herdeira do mardo lk~l C•i3 do 
r:o ll ateraes ri o decinw segundo gráu C'' ) . O reda-
ctores do codigo Napoleão in piraram-se mai na 
eq ui dade do que no rigor logico do di rei lo : ab tr:~.
h~ran: ào formalismo romano. 

rd.o cabe nos limites de te retrO S D·~ ::: · ·-- lembrar 
todas as modificações feita no direito pelo codigo 
francez quanto á compra e venda, ás servidõe , á 
obrigações, em grande parte modeladas pelo di rei to 
romano, á h ypotheca, c uj o regirnen tanto foi cens u-
rad o pelos melhores juri cons ulto francezes, ás sub-
stituições, materia em que o codigo al terou profun-
damente o direito antigo. Não no é tão pouco per-
mittido pôr em relevo a influencia que exerceram 
sobre os redactore do codigo a obra de Dumoulin, 
C uj acio, D'Aguessea u e Pothier. 

Todos os codigos promulgado no correr do se-
culo se resentem da influencia exercida pelo legi.-

(*) Disposição mais tarde modificada. 
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l ad or f rancez. O a ustríaco d e r8 ro, o sa rd o de r838, 
o de cantão de V aud d e r8 r 9, o d a Lu is i ana de r 8z4, 
.adaptaram em gran de parte as di spos ições do cod igo 
N ap oleão . O co di go civil itali ano, de r865 é o f ran-
cez ap erfe icoa do. O hesp anh ol, de I 889, se abstr ai r-
m os das no rm as qu e consag ram usos e cos tum es pe-
c uli a re ao paiz a in da é o codigo f rancez, com al-
g um as co rrecções na redaccão . Não obstante a dis-
pos ição d iversa d a m a te ri as, o chil eno, de r855, o 
a rgent ino, de r869, e o portu g uez , de r867, es te ul-
ti m o em m ethodo e mal red igido, trad uzem o es p í-
ri to dominante na legis lação fra nceza. 

Dessa corrente de idéas ju rídicas afas tou- se 
co m p letamente o cod igo a ll em ão. E' o que se vê logo 
ao primeiro exame, quando se compara a class ifica -
ção deste codigo com a do francez. Em t res partes 
divide o codigo N apo!eão todo o direito civi l : das 
pessoas, dos bens e das varias modificações da p ro-
priedade, dos d iversos modos de adquiri r a propn:e -
dade, divisão que merecidamente tem sido aco imada 
de e não cingir a nenhum cri terio methodologico 
~ cientifico. Ne te ponto, aliás, o codigo a ll em ão não 
fo i innovador, porquanto a ua classifi ação é a do 
exce ll ente codigo de Zuri h de r887, isto é, a ela sifi-
'Cação scientifica de Savigny, l igeiramente al terada 
por uma tran po ição de materia . A lém desta divi-
ão científica, os attributos que distinguem o codigo 

allemão. no dizer de um do seu annotadores, podem 
resurmi r-se no seguinte : 'logica, desenvolvimento 
integra l emprego de fórmulas omprehensivas e ge-
rae, espírito pratico, ausencia de formalismo inuti l , 
tendencia philo ophica e scientifica, sobriedade de 
regul amen tação e de p rohib ição . ' O codigo é tão 
compl eto q uan to pos ivel ; reso lve um grande numero 
de q ues tões qu e em outro pa izes continu am ent re-
g ue á ju ri prud encia. Pa ra conseguir este res ultado, 
o l egis lado r ge rm ani co estabelece os princip ias, ou 
leis f un dam entaes, de ca da m ate ria , princípios que 

D. P.- 20 
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Ja foram compaHdos "a fórmula algebrica '. Ao1 
jui z co mpete por meio da deducção tirar as reg ras 
particulares para cada es pec ie, regi·as que o cod igo 
formúla, não raro, dando exemplos do methodo ap-
plicavel, por que se devem deduzir os co rolla rios dos 
princípios firmados. 

Profundas inn .vações interessantes, e é este o· 
ponto a que óra mais no cumpre attender, fez o co-
digo tedesco. Permitte a promessa nbstracta. um a 
esp .... cie de sti p11latio do romanos em virtude da 
qua l nos obrigamos a uma pre tação em cau a : é 
uma convenção meramente forma l, cuj a materia ou 
conteúdo póde variar infin itamen te. Creou a hypo-
th ecn abstracta, direito real independente de um c re-
di to, sem relação nece sa ri a com o con trato prin-
cipal. ma outra inn ovação curiosa· é a renda terri-
torial : pó de constitui r-se sobre os predio ru ti ~ o 
um direi to real que garante , não o pagamento do 
apitai, mas o de uma renda em dinheiro, ou juros, 

periodicamente pagos. O codigo admitte que o e po-
_os façam con trato obre o regimen patrimonial 
depois de celebrado o ca amento. O homem ó póde· 
casa r-se aos vinte ann os ; a mulher ao dezesei . 
mulher é assoc iada ao marido no exer icio do patrio 
poder. N otavel modificação: permittem-se expre sa-
mente os pactos successo ri os. Os herdeiros só respon-
dem pelas dividas da herança dentro da força 
desta. São herdeiro nece sarios unicamente o de -
cend en tes, o pae e mãe do de cujits (e não o outro 
ascendentes) e o conjuge sup erstite. Ha a desherda-
ção bona mente, mais um a novidade. Pa ra que se 
não dividam os g randes predios rusticos, as fabrica 
e quaesquer outros imm oveis de grande valor, o · 
direitos i reserva legitimaria e ao legado são direi -
tos pesso aes . O legata ri o é um credor apenas, a sim 
como o proprio ·heTdei'ro necessari o. A mulher casa-
da e o filh o natural ão mui'to mais protegid o que· 
n-os codigos anteriores. Dilata-se-lhe notave lmente a. 
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esp hera de actividade ju rídica . A m ulher tem o di-
reito e a obrigação de dirigir o lar commum. No 
circu·lo da occupações domes ticas representa o ma-
rido. Não precisa de autorisação deste para ac·:ei-
tar ou repudiar uma .herança, para recusar doações, 
para fazer valer em juizo certos direitos . O marido 
é es encialmente um adminis·tra'dor; não póde obri-
gar a mulher por acto jurídicos nem dispôr dos 
bens que ella trouxe para o casal. A mulher tem a 
faculdade de pedi r explicações sobre o modo como 
é admini trada ua fortuna. O filho natural, em re-
lação á mãe e eus paes, está na posição jurídica de 
um filho legitimo. Quanto ao pae , as obrigações são 
mai s rigo rosas do que nas outras legislações. Ha ten-
dencia manifesta para consagrar preceitos pu..-amen-
te moraes o que levou um critico illustre a dizer 
que certos artigos do codigo têm laivos de predica 
e de evangelisação. A pes oa que cae em pobreza 
por ua immoralidade e que tem algum parente que 
lhe deva alimentos, ó póde pedir o estrictamente 
indi pen avel para sua manutenção. A embriaguez 
é fund amento ufficiente para a decretação da in-
terdicção. Creou- e o tribunal das tutelas, que dec ide 
as que tõe e quaesquer conflictos entre o tutor e o 
pupillo, entre o pae e os filhos, entre o marido e 
a muU1er, a propo ito de recu as de autorisação ar-
bitraTia ou abu ivas. Em certos casos, o Estado pelo 
tribunal das tutela ubstitúe o pae . A intenção das 
partes nos contratos deve ser escrupulosamente in-
vestigada ,pelos juizes. O art. 133 declara expressa-
mente que importa indagar qual foi a vontade real 
da partes em preoccupações com o entido litteral 
do termo. Não se devem admittir interpretações d~ 
contratos em que prevaleça a 'má fé. E' eviden te o 
cuidado do legislador em evitar decisões con t rarias 
á boa fé. O art ífice tem um direito reat sobre as 
ca i a por ell e elaboradas ou reparadas. Es tabele~ 
cem-se ga rantias em favor do oper.ario diante do pa-
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trão , a quem se imp õe a obri g ação d e providen ciar 
de m odo que a vida e a saud e do o pe rari a não es te· 
jam expostas a certos p e ri go . D em ai , o patrão é 
obri ga do a velar pelos b ons cos tum es do emprega-
dos, e a fa cilita r-lhes o exe rcíci o ·do culto .reli g ioso. 
Se, durante um pe rí odo mruito curto, o o pera ri a se 
v ê imp edid o de presta r os se rviço contra tados, des-
d e qu e não sej a p or culp a sua , o co di go lh e assegura 
o direito á perce-pção dos salari os. 

O codigo tem in co ntes tave lmente um ca rac te r 
m o ralizador e oc iali sta, f rancam ente accen tu ado. 

U m a h erança ober ad a se l iq ui da p ela fa ll enc ia. 
A fa ll encia já 1h avia sid o admitti da no direi to 

c iv il all em ão des de r877 . Outras nações ta mbem es-
ta tui ram esse m eio de li qui dação p ara o devedores 
m eram en te civi : fo i o q ue fez a fJ:ng laterra em r86r 
e em r863, a S u·issa em r889 , a Holl anda em 1893 
os Es ta·dos U ni dos •p el a legi lação frag mentada dos 
Estados (* ). 

* 

O di re ito comm erc ia l teve o eu p rim ei ro co-
digo no prin cipio do sec ul o pas ado. ·O cod igo c iv il 
da Prussia de 1794 h avia estabelecido regras obre 
-os commerciantes, os l iv ro de commer io,a ocieda-
de merca n :jl , o t ranspo rte de mercadorias po r m a r, 
os corre to res e agentes de cam bi o, a ava ri as, segu ros, 
le tr a "de cambi o e fa ll enc ia. lJ.VIas, taes precei tos, ru -
d im entares e escassos, n ão sa ti sfaziam as necess ida-
des ào comm ercio, q ue e foi desenvo lvendo in ces-
sante e extraord in ari am ente no secul o f in do. 

O codi go com ercial fr ancez, promulga do em 
1807, p a ra se r appli cado de r de j aneiro de r8o8 em 

(•) H deade o começo ela cclade moderna. alguns estatuto das cidades da 
Italia estendiam a fa llencia aos nit0 commeretantca . 
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diante, não foi tão innovador como o codigo civil. A 
maior parte de suas disposições já estavam consagra-
das pelas ordenanças de Luiz XIV de 1673 e r68r. 
Não obstante, foi o codigo commercial francez, para 
nos servimos da phrase de Vidari, o " pae" dos co-
digas que teve o seculo XIX. O nosso de r8so, o ita-
lian o de 1865, substituído em r88z, o portuguez de 
1833, completamente refundido em .r888, o argen-
tino de 186z, reformado em: r889, o chileno de r865, 
os da Hespanha, Holl anda , Russia , Grecia, Tur-
quia, e f iliam ao C'od igo francez. 

A Inglaterra, como em ,relação a outros ramos 
do direito, se tem manif~stado avessa à codificação 
de suas lei,s commerciaes .. 

Os cod igos prom ulga·dos nos ultimas annos do 
seculo findo revelam as modificações e progressos 
por que passou o d'ireito commercial. O codigo fran-
cez do começo do sec ulo não regulava a venda m er-
cantil nem a conta-corrente, nem os seguros ter-
restre , nem os seguros sobre vida, nem os títulos de 
obrigaçõe ao portador, ,nem varias outras relações 
de direito. Os promulgados no ultimo quartel do 
seculo como o italiano de r88z, p,or exemplo, con-
têm normas especiaes obre cada uma desas mate-
rias, que regulamentam desenvolvidamente . O con-
trato de compra e venda mercantil é sujeito 
a disposições men os rigorosas que as do direito 
civil. E tabelecem-se preceitos sobre o contrato de 
rep o rte. A regulamentacão das sociedades de toda 
especie é refundida , lpara o fim ·de se conciliar a li-
berdade com a responsabilidade privada, .restricta, 
ou extincta, a ingerencia dos .governos, e creadas ga-
rantias contra a frau·de . ·Para favorecer o des·e.nvO'l-
vimento das soci·e.da·des e garantir os creldores, regu-
lamenta-se a emissão de titulas de obrigações ao 
portador, e nominativos. Preceitúa-se sobre as so-
ciedades cooperativas. A lettra de cambio., por dis-
posição expressa dos codigos mais adiantados, deixa 
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de ser méro instrumento dl() cambio trajecticio, para 
ter conjunctamente a funcção, não .menos importan-
te de sub tituir a moeda. O contrato complexo da 
conta-corrente é disciplinaido por normas especiaes. 
Incluem-se dispo ·ições sobre os cheques, sobre os 
armazen geraes e .os 'Wa1-ranfs1 sobre os seguro ter-
restres, vO'bre os eguros de vida. Nos paizes mais 
adiantados o legislador e esforçou por escoimar a 
fallencia ,d.as grandes despezas e prolongada dura-
ção do processo e por evitar as fraude e conluios 
do falhdo com alguns c redores. 

No codigo comercial allemão de IO de maio 
de I 897 não ma i ~~e vêm capitulo , ou secçõe em 
que se disp onha sobre a letra de ca mbio e sob re a 
fallencia. ma e outra são reputadas in tituições 
communs ao direi to civil e ao commerci al. A letra 
de cambio, segundo a theoria que .afinal foi a ceita 
geralmente, constitue :prova de uma obrigação for-
ma-l, que póde ser assumida in'di tin::tamente por 
commerciantes e não commerciantes, posto que ainda 
ajuizada perante os juizes do commercio. E a fal-
lencia civil já está decretada em varias paizes como 
vimos ha pou o. 

A unificação do direito privado, a promulga-
ção de um codigo unico , em que e en cerrem o pre-
ceitos discriminados em civis e commerciae, não 
passou de méra aspiração de alguns juristas, repel-
lida pelo legisladores. Prova-o o codigo promulgado 
pela Allemanha em 1897. Uma da excepçõe a essa 
regra foi ensaiada pelo codigo federal das obriga-
ções da Suissa em I 88 r.. 

A libe.rdade. de commercio, i to é, a faculdade 
concedida a todos ·o·s extrangeiros de se e tabel'ece-
rem e commerciar.em em um paiz, nas mes-mas con-
dições que os nacionaes, consagrada pela .revolução 
üanceza na celebre lei ·de 2 de março ·de r891 foi. 
se dilatando cada vez mais no correr do sec ulo XIX, 
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tO q ue tam'bem succe de u á l·ibe rda d e ·do comme rc ro 
i nte rn ac ional , te restre e m arítimo. 1 

O di re i to :in'ternac ional publico ·progrediu 
ad m i rave lmen te. A esco la ideali sta, q ue só adm itti a 
um dire ito das gentes idea l , p hi losophi co, e a escola 
pos it ivista ( no .sent ido especial de.sta expressão no 
di reit-o .inte rn acio nail ), que só reco nh eci a os princi-
pi o's jurí d icos -consag rados ou formulad os pelos t ra -
tados, fund iram-se na es~ola eclec t ica, de que fo -
ra m representan tes au to risados no secul o f indo 
H effter B luntschl i, N e um an n, H ·oltzendo rf f, F ia-
re, Ca lvo . 

O cong resso de V ienna de r 8 r s, que. reo rgani -
zo u polit icam ente a Eu ropa, p rocla m ou a libe rd a-
de de navegação em todos os r ios que separa m ou 

·a t ravesam d ive rsos Es tados, des'd-e o logar em qu e 
e to rn am navegave is a té ao m a r ; es tabeleceu p re-

·cei tos repres ores obre o traf i o d os -esc ravos; e fe z 
a co nh ec ida elas ificação dos age ntes 'd ipl om atico·s 

·em emb aixado res legado e nun ci.os· do p a p a, envia -
dos ordinarios ou extr aordinarios, e enca rregados de 
negocio, acc rescentando .m ais tarde, em r 8 r8, o Con-
gre so de A ix- la-C h a pelle, a classe dos m'in'i stros re-
side nte . 

R egre so u á th eoria do eq uil íb rio eu ropeu , 
·e tabelecida p el a paz de ~'es tpha lia em r648 , 
·co nsoli'dada p el a 1paz Ide U tr e h t em I7IJ e roto p o r 
N apokão I. 

A inda em I 8 r S foi as ignado e m P aii z o t ra-
c tado da Sa nta · d ll íança, cuj o f im O>st e nsivo e ra a p-
p licar a.os negoc ias de in teresse co mmum das t res 
p ote n•cias sig na ta ri as, A us·tr ia Russ-ia e Prussia, os 
-pre·ce itos do Eva ngelh o, da rel'ig ião ·e era m or:ü , .bem 
•.corno ob r ig ar _p o1r todos os m eios os sub1-di tos dessas 
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nações á ob e rvancia dos ,p rin ipi o do chri st ia ni s-
m o, p os to que o intuito reco nd ito e ve rda.de iro d 
famoso tra tado fosse es tabelecer uma pol ít ica rc-
ac ... ionaria, ob rigando-se as po tenc ias á prestaçãé de 
a uxi lias m utuo , e, a uma v igi lancia a tiva ob re a 
p .olitica in terna de todos os Estados, para im pedi-
rem ou reprimirem, tod.o o movi m ento popula r ten-
dente a modif ica r a ordem de coisas con ag rada 
pelo Congre so de Vienna. Para este mesmo fim de 
suffocar as idéas revolucionarias, assignaram- e o 
t r atados de Aix-la-Chape lle em 1818 e de Troppau 
em 1826. 

C on.t ra a po l ítica de intervenção inaugurada 
pela Santa A/fiança, os Estados- nidos em 1823 ada-
ptaram a celebre doutrina de James lonroe, quin-
to presidente da Republica, o qua l na sua mensa-
gem desse anno de~lawu que a Inglaterra e a Ru -
s!·a não tinh am o direito 1de alargar a fronteira de 
suas posses ões com prejuízo da região onre tada ao 
norc e~te d s Estados-Unidos, e que .se nã1o devia. 
adrnittir que a He panha transplantasse para a Ame-
rica os principias da· Santa A/lia nçn, nem que .impe-
disse o mo \ imento emancipador de suas colonias. 
Es a opinião pe~soa l de l\Ionroe foi elevada á catego-
ria de uma do utr iqa dé direito internac ional oba 
fó rma 'da conhecid·a maxima: .a America .pertence 
aos american o':; . Sem embargo de ter sido e tabe le-
ci .da no interes~e 1dos amer i ano do · J.orte, a dou-
tr in a de . ~Ionroe mais de uma vez aproveitou :í 
nacôes d Ame r ica. 

, Pelo t ratado de Par iz de r8ç6, foi abo lido a 
'corfo , fiiiTouJse .a regra de .que o pavi lhão 'neu tro 
'eoobre a mercadoria ini m iga, exce p to o cont raba ndo 
'd'e gue r ra, bem com o .a de rque a m ercado ri a ne u-
't'ra não 1é oonf isc-av·el sob pav ilh ão 'inimi go, exce pto 
'Se fô r co ntraba ndo ·de g ue rr a, e d ecla'ro u-se o bri -
'gato ri o .a bloqu eio-sóm ente qu an'do effec ti vo . O 
'mar Negro 1foi ne utra .li S\a do, e seus p o rtos, ·abe rtos 
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'á marinha mercante, fi·caram fecha:dos para todos 
os navios d'e guena. Abriu-se .o Danubio ·a.o com-
mercio. A Sublime Porta .• começo u ia participar das 
rvà'n tag·ens do •d i rei to ·p ubli:coeu ropeu. Finalmente, 
os plenipotenciarios da Inglaterra, Austria, França, 
'Rmsia, Sai"de1nha ·e Turquia, emittiram e fizeram 
'transcrever ,no .pr.oto.co111o o segu'inte voto : " Os Es-
tados entre os quaes surgir qualquer desintelligen-
tia 1deverão, antes de recorrer ás armas, appellar 
p-ara ;os bem offi:cios de 1uma ,potencia amiga." 

O tratado de Londres de r87r modificou a 
()on'l.:ençí(o rfos Estreitos de r84r, para garantir .a 
execucão das estipulações do tratado de Pariz de 
.r8s6.' 

Em 1878 o tratado de Berlim remodelou a 
vidla política do Oriente, asseguro'u a• hegemonia 
da Russia em relação a essa parte da Euro<pa, e 
firmou la liberda·de religiosa na Turquia. 

Recorreu-se largamente á arbitragem durante 
todo o seculo, para a so lução de questões de ordens 
diversas. As im: em caso's de detencão arbitra.r~a 
de ubdito ou agentes de um Estado por sub-
ditos ou agentes de outro Esta'do, foram proferidas 
decisõe arbit·raes na questã·o La Forte em r863, 
na do Capitão Wite em r86r; em co ntestações so-
bre fronteiras ou limites de territo ri os, o tratado 
de Gand de 18+1 instituiu tres commissões arbi -
trae , e já nos ultimos annos do seculo duas ;deci-
sões foram proferidas, inolvidaveis para a nossa 
•p'atria repre~entada no litígio por um de seus fi-
lh os mais illustres por todos os titulo•s de beneme-
reiic ita; em hypothe e 'de damnos soffri'dos por um 
Estado ou pelos cidadãos desse Estado quanto ás 
pessoas e aos bens, em consequencia de acfos illi citos , 
ou ,negligencia, de •outro Esta·do, ou de cida'dãos 
de outro Estado, foram julgadas, entre outras, as 
questões do porto de Fayal em r84 r, de Portendic 
em r834 e r835, as reclamações americianas co ntra 
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o Mexi•co em 1839 e r848 , a questão do navio 
Créole em 1853, o litígio do Ma.cedoniano, em 
r8s8, a ques'tão 'do conventos em 182r e 1827. Em 
ru;r o tratado de Wa hin gto n determinou as 
condições em que se deviam su.bmette r á arbitra-
.gem as reclamaçõ.es Ôo A lab ama . Esse mesmo tra-
ctado ainda fixou as eguinte norma : r"- um 
governo neutro deve empregar todos os meios 
para im'ped ir que na SUJa juri dicção territorial 
seja armado, o·u equipado, um b ar.__o qualquer que 
se su\ pponha, com fun'damento estar destinado ao 
corso, ou a actos de hostilidad·e contm uma poten-
cia amliga; 2.n - um governo neutro não deve to-
lerar que um dos bellig .. ran te lh e faça ·d s por-
tos, ou das aguas territo.riaes a base de suas ope-
Ji~ções ~1arvaes contra o outro belligerante nem 
que no ~e u territorio um belligerante se aperceba 
de provisões ou de municõe , ou rec rute soldados; 
3·H - um governo ,neutro e tá obrigado a toda a 
diligencias necessa ri as, em seus por'to e aguas 
territor iaes para prevenir qu·alquer vio~ação do 
devere men cionados. Depoi do tratad o de Was-
hington em r87r foram numerosas as deci õe arbi-
traes: entre outras questões cumpre lembrar a ·do 
Chile com dive rsas po tenda , porqu'anto ao repre-
sentante do Brasil coube a h nra de pre idir ás 
commissões da Inglaterra, da França e da Italia, 
que devi m jl!lgar as redamaçõe motivadas por 
actos das forças chilenas de terra e mar, no ter-
rito ri os do Perú e da Bolívia. 

Garantiu-se a liberdade de commercio na 
regiões mais longínquas. Em r 88 5 o tratado de 
Berlim, assignado ·pela Allema·nha , Inglaterra, 
Austria-Hungria:, Belgica, Dinamarca, França, 
Itaha, Hollanda, Portugal, Russia , Hespanha, E -
tados Unidos, Suecia e Turquia, assegurou a livre 
navegação dos dois prrncipaes rios da Africa que 
desembocam no Atlantico, ·o Congo e o Niger. O 
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tra'ctado de Berlim obriga as nações signatarias a 
protegerem os indiger~ l' .. s, missionarios, vi a jantes, e 
ouaesquer nsti tuições, religiosas, scientificas, ou 
philantro,picas1, que 1.enham por fim espalhar a ci-
viljsação e-ntre os indígenas da Africa. A tolet~m
cia religiosa está expres amente garantida. 

O tratado de Constantinopla de r88 dispoz que o 
canal de S uez se rá livre e estará sempre franqueado, 
t nto 'na paz corr:o na guerra, a todos os navios 
merc antes ·ou de guerra, sem distincção de pavi-
lhões. O tratado de Pariz de r884 org-anisou um 
syst ma de reg r13.s especiaes tendentes a proteger os 
cabos submarinos. For mau-se uma Unúio Postal e 
T elegraphica, resultante da convenção de r87ç, re-
vi ta em Berlim em r885, e da de r878, desenvol-
vida pela de+ de julho de r89r em Vienna, e de-
pai em Washington em r897. 

Estlabele~eu-se em r883 uma União Interna-
cional para a prolecçüo da propTiedade industrial, 
-e em 1886 egu al p rotecção foi dispensada ás obras 
litterarias e artísticas. 

Civilisou-se muito !a guerra. A convenção de 
Genebra de 1864 paz em ,pratica a regra : hastes, 
dum '[ U/r.{eraÚJ rl~ates. Segundo essa convenção, as 
ambula•ncia e ho!<pitaes militares serã.o reconhe-
cido neutro e como taes protegidos e respeitados 
pelos belligerantes, emquanto contiverem doentes 
ou feridos. A neutralidade ces a desde que as am-
bulancias e ho pitaes sejam guardados por uma 
forc.1a militar. Todo o pessoal das ambulancias t 
hosp itaes goza do beneficio da neutralidade. Os 
so ld ado feridos ou doentes serão reconduzidos 
para a u·a patt·i a, , as im com.o os que depois do 
tratamento medico se verificar que são incapazes 
de continuar a servir. Os que sararem cot11\pleta-
mente tambem poderão ser re~onduzidos para o 
· eu paiz, se prestarem o compromisso de se abster 
<la lu cta. A conve nção exige um sign1a l disti nctivo 
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un iforme ,pa ra to·dos os hospitaes e ambula ncias, 
uma cruz vermelha sobre um camlpo branco. Em 
I 868 prohibiu-se o uso de bala explosivas, .abrin-
do-se uma excepção .para as armas de gros o 
calibre. Formularam-se regras para evita r a aborda-
gem no mar. As relações com os povo do Extremo-
Oriente tiveram notave l incremento. 

O p,•oject·o d e paz p e.rpetua não e póde mai 
dizer um: onho do abbade de aint-Pierre, ou \a 
concepção ·de um ideologo como o philosopho de 
Krenigsberg, depois que por iniciativa do czar de 
todas as Russias foi convo•cado e se reuniu o con-
gresso de Haya que, e não produziu re ultad os 
desde já apreciaveis in co ntesjavelmente denota 
um a nova corrente de id éas nas relacões internacio-
naes. Nos ultimas annos do seculo, XIX muitos 
·conflict s internacionaes foram prevenido pelos 
diversos meios admittidos no direito das gentes: 
a intervenção amistos a, os bon officio de uma 
potencia amiga e a mediação evitaram muitas 
guerras. 

O direito intern aciona l priva do tanto se en-
rique ::::eu de obras doutrinaria de I8+o em diante 
e de convencões inte rnacionaes na ultima metade 
do eculo, q~e é absolutamente impossível conden-
sar em um quadro ynoptico os progressos que fez 
este ramo da sc ien cia jurídica. Só la convençõe 
interna 'cicnaes que A ~ er e Rivi er den minam 
- pn.n cipaes, expo tas muito resumidam en te , to-
mariam maior espaço que o concedido a est!a re-
senha. As marcas de fabrica e de •commercio, a as-
sistencia judi·ciaria . . a execução dos julgados as 
successões, os actos do estado civil, as so iedades 
commerciaes e industriaes, as questões relativas aos 
salvados de nrc1ufrag ios, tudo tem sido regu la-
mentado por meio de convenções internacionaes. 
O Sys~en~d a~e Dz'húio Roman:o de Savigny, os 
Oomnt.enflcnd os sob1:e o confl icto das le,\s de Story, 
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v T1·af!âdo 'do Diret;~o I nterr4actional PriVJad o de 
Fcelix, os Commen~t4r~os sob1•e os {(Ei'-em e'ntos do 

. Dz(rei~o I r~~e rrvacipr~al" de Wbeato n, por Laurence, 
os Commentarios sob1',e as Deis I nt.'e niaciona;r:: s de 
Phi li more , o Direito CiviL I nte1·nacional de Lau-
rent, o Direito Int ernacio nal Privado de Fiore, 
o Tratad o sobre as L eis Internacio naes Priva-
das de Westlake, constituem os principaes sub-
sídi os sc ientif icos que contribuíram durante o 
sec ul o pass ado para a fo rmação do direito· interna-
cional p riV!ado com o sciencia autonoma. 

A despeito de todos esses esforços, as opiniões 
continuaram divergentes sobre a questão prim or-
dial de saber se a lei pessoal é a da naci onalidade, 
ou a do domicilio. O codigo civi l :allemão consa-
gro u o pri·ncipio da nacionalidade, que é o que se 
confórma co m as idéas moderna . 

O direi to romano passou por notaveis modifi-
caçõe , q uanto aos elementos de es tu do e :ao metho-
do de expo ição. As I nstitutas de Gaio, de que 
apena e conhecia um resumo, incluído na co ll e-
cção da l eis romanas fei ta por ord em de Alari- · 
co li foram descobert1as por Niebuhr em Verona, 
no anno de r8r6. Em r8z3 descobriu-se a co llecção 
de fragmentos de juri consultas e de constituições 
impe riaes conh e id as sob a denominação de -
Vadc..m~a jll1'is rom1euAi fragm ~ n f.,a . Em r87r foram 
tach ada na A n.da lusia duas taboas de bronze, em 
que se co ntinhm fragmentos consideraveis do re-
gulamento colonial, /ex co~o nice, que Cesar, pouco 
antes de m o rrer, deu á colonia denominada G en. e-
tiva luli.a. Em r8sr encontraram-se, p or acaso, em 
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Malaga duas taboas de bronze com o regulamento 
municipal que o imperado r Deüclecia no notavel 
pela administração qu e, o rganizou, concedeu á ci-
dade federada de Malaga á cidade de •a lp ensa. 
Muitos o utr s fragmentos do direito roman o só 
foram conhec i dos no correr do seculo. XIX. 

A constituição políti ca de R oma, era Jmper-
feitarr.eJ.te ccnhecida. Graças aos trabalho los-
saes de 1ommsen e de _ Iarqu ardt póde-se hoje 
estudar o direito .publico romano tão profunda-
mente como se e tud a o da Ing late rra . N ·o Manual 
Jas A nt igut:dades Roma1~as depara-se-nos um a ex-
po ição min ucio a da organi ação da magi tra-
tura r mana, das at tribui ções e em ol um entos dos 
magi trados, das in ignia e h onras desses funccio-
narios, da ua representação e responsabilidade, 
da realeza do grande pontífice, do cons ul ad·o da 
dicradura, do m agisfier eq uitum ) do tribun ato da 
pretura, do govemadores de províncias, do tri-
bun os do povo, de censores, do ed is, da que tu ra, 
dos presidentes do jury dos m agis trado extraor-
dinarios, dos magi tr ados a uxili a res, dos podere 
ccn titui n te extraordinarios do ,Principado do 
pa tri ciado, dos clientes, da plebe, do e tad patri-
cia - pleb eu, dos imp o tos do se rvi ço m ilitar, da 
con;.j:eten·cia e funccionamento da a em bléa 
do p ovo, do direito de cidade,, da o rd em enar.or ia l, 
do r egimen muni ci 1pal, de toda as in titui çõe do 
direito publ: co roman o. 

A escola hi sto rica, que, tendo como vexi llari os 
no ultimo sec ul o I iebuhr e Savigny, dominou p o r 
largo tempo, muito já hav ia feito prog redir o e-
tu dos d e di rei to roman o. No com eco do seculo 
deu-se um reflo rescimento dessa di~ciplina, a ind a 
m a is pujante do que o m ov imento do sec ulo XVI, 
quasi su~penso no se·cul o XVII, e especialmente no 
seculo XVIII. Depois que mais tarde Savigny 
publicou o seu Systema de DÍJ•eito Roman o) o me-· 
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thodo synthetico foi geralmente adoptado .Para a 
exposição das lei s romanas nas obras didacti oas . 
Só os grand es comm entado res das Pandectas co ntl-
11Liaram com ·O meth odo analyt ico , isto é, co m os 
commenta ri os, que são desenvolvimentos das glosas . 
P ertencem ao secu lo XIX nom es de romanistas 
como estes: Gluck, Puchta, Hasse , Vange rowd, 
Cramer, Goschen, Winoscheid, Muhlenbruch, 
Warnkoenig, Ihering, e tantos outros . 

O di re i to romano no sec ulo XIX deixo u de 
ser a lei vigente( le i prin ci pal e não a subsidiaria) 
nos ul ti mos paizes que ainda o ap'Plicavam , isto é, 
d e ixo u de se r uma parte do direibo commum ge r-
manico. ~ó se estuda o direito romano actualmente 
como legi l ação subsidiaria, ou p o r interesse sc ien-
tifi'co . ~Ias, nunca esse direito foi ti do em maior 
estima pelos cultores da juri sp rudencia do que 
no ecul o XIX. Estupendo, maravilhoso senso ju-
rídi co o de se p ovo que, ha cerca de dois mil annos, 
organisou um corpo de l eis que ainda hoje offe-
rece as mai s sabia , as mais justas soluções, para 
'lmll se m nume r.o de diff icultosos, d e intrincados. de 
particu l ari"s im os lití g ios da complicada vida m o-
dern a ! 

hi toria ex terna geral do direito, .Para nos 
servirmos da phrase de Rou sel ainda aguarda o 
seu B.o uet. Escreveram-se unicamente a lgumas 
hi torias e peciaes ou loca es , com o a excellen te 
Hútoria do Dirito e das Ir4.stituições P 'olt:tVcas, Ci-
v is e 1 udic ia!n:as da Inglaterra , por Glasson, os 
Estudos sobre 1a lzistbnia das imtitut'ções primitivas 
de Summer Mai'ne a do direito f ran cez de Lafer-
riére o manual da historia do mesm o direito de 
P o ignet, a hi stori a do direito ·italiano de Salvioli, 
a do governo e legi lação de Portugal por Coelho 
da R och a a magnífica HisN;rl,a da Admill'Út'l~açclo 
Pubhca em P ortu ga l p or Gama B a rros, os estudos 
de histor ia do direito de v.arios paizes por Da-
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reste, a historia das fórm\dJ,s primitivas 'd''{/ pr;oprile-
dade por Laveleye. 

A phil osophia do direito passo u pela mai S 
profunda revolução, para não dizermos que e 
constituiu na ultima metade do sec ulo XIX. Reno-
vou-se completamente o methodo applicado ao 
estudo dessa doutrina. O que se denominava phi-
losophia do direito, u direito natural (expres õe 
até ha pouco usadas indistin ctam ente), era um con-
juncto de princípios que se affirmavam revelados de 
um modo sob ren atura l , ou dados pela revelação natu-
ral da razão , re-putada uma faculdade méramen-
te transmi sora das id.éa universae e ab olutas, 
um poder intuitivo, comparavel á perceção exter-
na - pela qual adquirimo o conhecimento do 
phenomenos que se .passam fóra do eu. Admittido 
os princípios religioso, os corollario deduzido 
constituíam as regras de direito, e de se modo e 
formava uma theori a sem nenhum. caracter scien-
tifico uma doutrina que e apre entava como e 
fôra uma sciencia, mas cuj.a base era a revelação 
sobrenatural, um ponto de fé, uma affi rmação theo-
logica. Accei to os principio subjeoivos do racio-
nalismo, as idéa absoluta do methodo aprioristi-
co, deduziam- e as affirmações virtualmente conti-
das em taes princípios, e desse modo se formava 
uma theoria cuja base era um rudimentar e im-
perfeito conhecimento da psychica humana. Assim, 
a philosophia do direito não era uma doutrina 
scientifioca. As~erções de.pendentes de crenças re-
ligiosas, ou idéas a pruori1 não minist ram funda-
mento para a formação de uma sciencia. 

A applicação do methodo 1posi tivo ( o uni co 
processo de que dispõe a intelligencia humana para 
a acquisição de verdades scientificas) ao e tudo 
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dos phcnomcnos sociacs apagou a antithese pro-
funda que havia entre a moral, o direito, e todas 
as disciplinas que se occupavam com os factos do 
organismo social, e as sciencias cujo objecto é o es-
tudo dos phenomenos do mundo P'hysico, inorganico 
ou organico. Investigam-se hoje as leis dos factos ju-
ri di c os , ethi c os, políticos, economicos, ou sociolo.: 
gicos, pelo mesmo methodo logico porque se estu-
dam fl 3 lei da physica, da chimica, ou da 'biologia. 

Toda doutrina que actualmente pretende re-
vestir-se de um caracter scientifico, precisa ter 
como base a observação dos factos, que é o alicerce 
commum para as inducções de todas as sciencias. 

A obse rvação, di recta e historica , mostra-nos 
que a vida ocia l é uma injuncção d'a ·naturc.:za de . 
certos animaes, entre os quaes e tá o homem: é um 
facto gera l, constante, necessario, isto é, uma lei. 
A observação directa e historica, do viver colle-
ctiYo mostra-nos que a agremiação é im;possivel 
sem um a certa restriccão da actividade dos indi-
viduo cons'Ociados. ~ 

Es a re tricção de actividade, em beneficio da 
harmonia da grei, impõe-se fatalmente ás proprias 
sociedades animaes como as das formigas, . das 
abelha , dD castores. Comprehendida por seres 
dotados de uma organisação psychica incompara-
velmente superio r, cuja intelligencia se eleva á 
comprehcnsão das verdades mais geraes, das ge-
neral isaçõe mais alta , e cuja vontade obedece 
a uma riqueza maravilhosa de motivos, a neces-
sidade da restriccão das accões dos membros com-
ponentes do todo' leva nat~ralmente á formula-
ção das regras dos preceitos, .dos commandos im-
postos á actividade voluntaria. Dá-se aqui a appli-
cação de uma verdade geral: estudamos toda e 
qualquer sc iencia com um fim util; procu;·amos co-
nhecer as leis dos phenomenos p'ara podermos pre . 
vê r; e prevem os para adaptarmos .a nossa conducta, 

D. P.- 21 
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evitando o que é poss ível ev itar pelo esforço huma-
no, e sujei tand o- nos- resignados- ao incvitavel. 

As normas jurídi cas são manifes tações artís-
ticas, traducçõcs - sob a fórma de preceitos - de 
verdad es gc rae ou lei s scicntific as, obtid as pela 
inducção e pela dcduc,ão. A mi ssão da cicncia é 
descobrir as conncxões ca usacs, as relações ncce-
sarias , entre os actos volunta rios do homem e uas 
natura es conscquencias. Feito is o, in stincto de 
co nservação e a tend encia para o prog resso im-
pcllem a sociedade e fo rmular regras, que nos Im-
ponh am a prati ca dos ac tos conducente á con er-
vação c ao desenvo lvim ento do indivi duo c da 
colJ ec tividad e. 

Esse fo i empre, em ultima ana lysc, o funda-
mento dos prccei tos da moral e do di rei to, que o 
~mp i rismo offerecia ob a fór ma de mandamentos 
religiosos e o suj ec ti vismo apre entava comci corol-
la ri os de princípios indemon travei . 

Foi já na ultima metade do sccu lo pa ado 
que ph ilo ophos como tu art- 1ill, 1pcncc r chaf-
flc, arrimado no methodo cie nti fico app li cado 
por Comte ao estudo de toda a ciencia, inclu-
sive as ociaes, c juri con ulto com a rle, 
D 'Aguann o, Cogli olo, c tantos e tanto outros, er-
gueram a philosop hi a do direito, isto é, a doutrina 
que inves ti ga os princípios fun damcntac do direito, 
á dignidad e de cicn cia. 

O Seculo XVIII legou ao seculo XIX a 
preoccupação da liberdade política, ~u~ . durante 
longo temp o foi ob}ecto da ques tão Jundica m ais 
em;polgante , mais incandescente. 

O seculo XIX não exp irou sem form ular , para 
se r solvi do pelo s,cculo XX, um probclma de or-
dem jurídica. 
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E ste é o mai s formidavel de quantos jámais se 
ag itaram no domíni o do direito. 

A orga ni sação actu al da proprie dade, resul-
tado de um a lenta evolu ção de muitos sec ulos, 
porq uanto accura das inves tigações historicas e se-
guras in d,ucções nos mos tram que nos temp os pri-
miti vos, assi m como aind a hoje entre as agr.emia-
çõe hu manas rudimentares, dominava a proprie-
dade coll ec tiva da terra, tem sid o rudemente com-
ba ti da pelo sec ta rios de novos ideaes economico-
j uridi cos. 

O sociali smo, nome commum a todas as theo-
rias que ubo rdina m mais ou menos compl etamente 
o ind ividuo ao Es tado e res tringem mais ou· me-
nos a prop riedade individual em benef icio da pro-
priedade collectiva, 1preconisa a necessidade de 
corri gir as desegualdades s·ociaes . 

Não se confu[Jdem os soc ialistas com os anar-
chi tas . Es te querem que a humanidade regresse 
ao esta d o rt.atura/1 ide iado pelo. empirismo revolu-
cionaria de J oão J acques R ousseau. Não preten-
dem ómente a abolição da propriedade in divi-
dual, tal como se acha constituí da. Vão além, e 
aspi ram a um rev iramento com pleto da vida hu-
mana, em que e exti ngam todas as magistraturas, 
todo o vincul as de di reito, todos os instrumen-
to de po licia oc ial a um a existencia, em sumrn a, 
more {e raru111 . Para rca li sar a utopia anarch ista, 
que é um i dy l i o todo tecido de op timismo, de ca-
ri dade, de affe ições e de benevolencia mutua , fôra 
mi tér de tru i r a sociedade actu al pela es poli ação 
e pelo assa sin io . A cru el ph anta ia anarchi ta 
aJ regôa co mo a fó rma suprema da justi ça o an-
niq uilamen to de um a organ isação que se effec tu ou 
necessa ri amente, fa talmente, g raças ao imperio de 
forças na turaes incoerc ive i . óm.ente se ria possí-
vel a rea li zação dessa velleidade anti- sc ientifica, 
se os homens fosse m dotados de todas as virtudes, 
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cuj a co mpLeta negação se nos depara exactamente 
naqu ell es , que , sem o mais am ortec id o sentimento 
de pi edad e ou de probid ade, aca riciam o "grande 
sonh o negro de tud o pu rifi car pela chamm a dos in-
cendi os" . 

O anarchi mo não é um a th eo ri a discutível em 
face das ciencias que e tu dam o homem e a so-
ciedad e. E ' a•penas uma in citação ao crime. 

N o sentido lato da .expressão, o socialismo 
comprehende o communi smo, o co ll ectivi smo e o 
socialismo 'propri amente dito. 

Pretende o communi smo que não exista o 
direito de p ro priedade in gul ar : toda as cousas 
são propri edade commum de todos os homens. A' 
autorid ade publi ca, ao Es tado cumpre re parti r 
com eguald ade o uso e gozo dos bens cuj a proprie-
dad e a todos p.er tence. Em que con i te e a d is-
tribui ção egualitari a? A qui urge a dive rgen cia entre 
os sec tari os da theo ri a, e profu nda, irred ucti vel. 
Querem algun s que e dis tribu a a riq ueza de consu-
mo com egualdade ab oluta, abstracção fei ta da 
necess id ades e dos merec im entos de cada um. Ada-
ptam ou tros o lemm a : a ca.da u m s·egundo stt as n;e-
cessidades. Fi nalm ente, não faltam co mm uni ta 
qu e almejam a repartição da r iq ueza de co n umo 
segund o a capac idade prod ucti va de cada in di-
vidu o. 

O commun ismo egualitar io, d istribuin do qui-
nhões identicos aos dili gente e aos des idi o os , con-
sagraria a maior das injusti ça e es tanca ri a todo 
os incentivos da produ cção eco nomi ca ; pois, da-
dos os actu aes ca rac tere psychi cos do homem, é a 
mai s vap orosa utopi a pretende r que ell e trabalh e, 
impellid o sómente por moti vo altruí sti co , oc iae 
ou hum anitari os . 

A di stribui ção das riqu ezas de consum o se-
gundo as necess idad es de cad a um , além dos gra-
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v.es inconvenientes apontados, crearia um nume-
roso exerci to de f·unccionarios publicas que, cer-
ceando a liberdade, e sob um regimen inquisitorial, 
teriam por missão averiguar as necessidades de 
cada individuo, ou de cada família . Pelo princi-
pio fundamental da theoria, aos invalidas e aos 
ineptos é que se deviam distribuir maiores porções 
da riqu.eza do consumo que aos fortes, ac tivos, in-
telligentes e productores. 

Se praticassemos a distribuição, segundo a ca-
pacidade productiva de ca•da individuo, teríamos o 
mesmo regimen inquisitorial, mais vexatorio e in-
toleravel, além de que não evitaríamos a desegual-
dade, •que aliás é um facto natural, resultan te da 
diversidade de aptidões. . 

Quer o collectivi smo que se divida toda a ri-
queza das nações em duas parte , uma das quaes 
partencerá á communhão, continuando a outra a 
se r propriedade dos indivídu os. Qual a parte da 
sociedad e, qual a de cada um, ou dos indivíduos? 
E a sumpto de renhi da controversia. Para alguns , 
a panacéa que deve curar todos os soffrimentos do 
proleta riad o co n is te na de apropriação, pelo Es-
tado, de todas as terra do domíni o privad o. Para 
co nseguir e sa de apropriação, não fôra mistér 
o emprego de meio vi olento : ba ta o augmento 
do im ~ o to terr i tori al, feito de tal arte que absorva 
t da a ren da do propri etari o . Outros não se sa-
ti fazem com a nacionalização do sólo: dividem 
toda a riqueza em duas especies , a de producção 
e a de con um o, e querem que a primeira isto é, 
o capital pertença ao E stado, e a segunda ao in-
d ividu o. N ão s 'm ente o só lo e todos os immoveis, 
mas as propria · cai as moveis que formam a ri-
queza reproductora , .Pa sam ao domínio do Está-
do. Organi sa m-~ e coo perativas para a exploração 
de tod os ·OS ram o do trabalh o ; e, visto que se não 
retira do producto a renda da terra, nem o premio 
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do capitalista, nem o lucro do emprezario, os ope-
rarias percebem um alaria equivalente ao produ-
cto pleno do seu trabalho. Não se exclue o interesse 
privado: o individuo póde acumular. Verdade é 
que ha um limite rigoroso a e sa accumulação, 
pois que todo o capital pertence ao Estado, e só as 
riquezas de consumo podem er accumuladas pelos 
individuo . Não se upprime a heran ça que fi ca 
reduz"ida ás riqueza de consumo, as unicas sobre 
as quaes póde incidir o direito de propriedade 
singular. 

O collectivi mo parcial ou integral , n.ã vt-
ria de modo nenhum implantar entre o h omen s 
o pleno domínio da justiça e a sonhada egualdade. 
Em primeiro l oga"r dada a variedade do clima 
e da fertilidade das terras , erá sempre impo si-
vel fazer uma distribuição egualitaria do ólo en-
tre as agremiações humanas. A desegualdade fatal-
mente subsistiria entre as nações, Estado , ou com-
munas diversa. Como e cultivariam as terras? 
Por contratos de emphyteu e ou de arrendamen-
tos? Surg iriam forçosamente novo factore de des-
egualdade economica. Por mei o de operarias con-
tratad os pelo E tado ? O extraordinario augmento 
do funcci onali sm o cercearia a liberdade individu al 
e a independencia política do cidadã . Se admit-
tim os a herança, tem os uma fonte permanente de 
desegualdades e inju stiças . Se abolimos a hera nça. 
desapparece um do melh o re , dos mai s efficaze 
estímulos da producção e do progresso; po rquanto, 
dada a imipossibilidadc jurídica de tra:nsmittir os 
bens por esse modo, o homem• não despenderá a 
mesma activ-idade p'hys ica e intell ec tual que hoje. 
Se permittimos a accumulação das riqueza de 
consumo, apparece a propriedade individual coni 
as desegualdades qu.e lh e são inherentes. Se veda-
m os essa accumulação , temos o commun1smo com 
todos os seus inco-nvenientes. 
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O socia li smo propr.iamente dito não alimenta 
a aspiração comn:uni sta de fazer de toda-s as 
coisas prop rie dade comnmm de todos os homens, 
nem pretende abolir a propriedade .Privada sobre 
o capi tal, ou ri queza de reprod ucção. Sem extin-
guir a proprieda1de individual, quer attenuar 
q anta · F s ivd as desegualdades econom icas ora 
ex isten tes . Para conseguir esse resultado, invoca a 
acção do E tado, cuj a intervenção os adeptos de to-
c:a a th eorias socialis tas rep utam indispensavel. 

E i aqui algumas das principaes idéas do pro-
g ramm a sociali sta : a regulamentação do sala rio; 
a dim inui ção e fixação das horas de trabalh o ; a 
fun dação de sociedades cooperativas, es ti·pendia-
das ou auxiliadas pelo E tado; a suppressão do 
trabalho das creança's e mulheres casadas; a c rea-
ção da corporaçõe de artes e off ici os ; o estabele-
cimento de caixas de soccorros para os invalidas do 
trab alh o e para as vi uvas e orphams de operarias ; 
a educação pelo Es tado dos filhos de operarias ; 
um imposto progre ivo, ou de qualquer modo pe-
ado sobre a 'heranca e o luxo. 

Iuita das aspi ra1ções das varias esco las do 
_ cia lismo pro.Priamente dito hão de se r fa talmen-
te concreti ada em leis. I ão ha um só homem 
de coração bem formado que e não si nta confran-
gido ao contemplar o doloroso quadro offerecido 
rela oc iedades ac tu ae com a sua moral mercan-
til e eg i tica. O sociali mo ha de triurrl.phar par-
cialm ente. O se u triumpho é infa llivel, necessario. 

A gra nde difficul dade do problema está em 
de tal arte conc iliar os principias da egualdade e 
da ju ti ça com o da utilidade, a_p e, miti gados os 
male econom icos do protelatriado, se não suppri -
mam os estimu las egoi ticos da prod ucção, o que 
s'eria upprimir o progresso da es pecie humana, 
pois não ha desenvolvimento intellectual e moral 
sem certa condi ções de bem- es tar. material. 
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Essa vae ser a grande , a colo sal tarefa do sc-
culo XX. 

"O mund o inteiro e tá attento ao que se vae 
passar, é 'Presa de uma agitacão immen sa, e per-
gunta com angustia qual .crá a so lu ção do mai s te-
meroso p roblema que jámai s se formulou." 

O estudo retro pectivo da evolução jurídica do 
seculo XJX só deve infundir-nos alentos c e peran-
ças. Não obs tante os seu erros e os seus crimes, 
nunca , em período nenhum da historia, os homens 
gosararnl de tanta liberdade política c civil; nun-
ca a personalidade humana foi mai re peitada; 
nunca os di rei tos em geral foram meno violado · 
nunca as guerras foram mais espaçadas; nunca a 
luctas entre os indivíduos e entre as naçõe tiveram 
um caracter menos elvagem. 

:. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

DA CO ~l PETENCIA DO E 'TADO P ARA LEGISL AI\. SOBRE 
O PROCESSO DAS JU TIÇAS LOCAES 

I 

om a sua reconh ecida prof iciencia, que nin-
g uem m ai do q ue eu re p eita e admira, meu illus-
t rado co llega S r. D r. João fe ndes Juni or , publi cou 
p o r c tas co lu mnas um a sé r ie de art igos, para o f im 
de dem on tra r q ue, em vi rtu de de va ri as d isp os ições 
da on t itu ição Fede ral, não podem os Es tados le-
g isl a r sobre o processo das justiças locaes . 

u e o e ru dito professo r t ivesse sustentado a sua 
these em direito constituendo, aff irm ando que em 
no so regim en p ol i t ico aos Es tados não se devia ter 
dado a fac ul dade de legislar sob re o processo, e que 
imp orta prom ove r a refo rm a do n. 23 do a rt. 34 da 
Consti tui ção N acionai , não hes ita ri a um só m omento 
em o applaudir sem res tricções. 

Ias, o do uto juri consulto occuo.o..l~~~trr=~~~ 
re ito co nsti tuí do, com a inte rp re t .,<i~ . BMfl o0 
titu c ionaes, e su a prop os ição f ~ oi -emíp"ta en· 41 

face do direito positivo brasilei o .~ 
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Verdade é que no desenvolvimento de sua as-
serção remontou aos princípios que dominam a ma-
teria, e seu trabalho nessa parte foi um estudo philo-
sophico das consequencias reputadas absurdas e pe-
rigosas que decorrem da interpretação geralmente 
dada ao art. 34, n. 23. Foi talvez esse o fundamento 
capital da conclusão a que chegou. 

A these do Sr. D r. João Mendes Junior tem con-
tra si o elemento g rammatical, o elemento logico e o 
elemento historico da lei. 

Pretendendo demonstrar essa verdade, para de-
pois investigar como deve ser praticada a disposi-
cão constitucional, não me demorarei na questão de 
saber se as locuções - leis substantivas e Leis adjecti-
vas, direito materiaL e direL'to formal,- têm os gra-
ves inconveniente que se afiguram ao meu illustrado 
collega. Observarei apenas que um dos nossos melho-
res jurisconsultos, Paula Baptista ( · 5 da Theor. e 
Pmt. do Proc.), não as julga tão improprias. Cot1ti-
nuemos todavi.a a u ar do termo - processo - , de 
preferencia a qualquer outro. 

Em um ponto preliimnar não po chegar a 
um accôrdo com o Sr. Dr. João 1endes Junior: não 
é possível hoje admittir o methodo escolastico. 

Cm raras excepções, os philosophos da nossa 
época condemnam a Escolastica pela "submissão 
mais ou menos comp leta da philosophia ao do-
gma, pelo uso excessivo da deducção e do syl logismo, 
pela extrema subtilesa das analyses, em geral ver-
baes, pela tendencia a dar realidade a meras abs-
tracções, e a crear entidades explicativas que não ex-
plicam cousa alguma." 

As suas definições e divisões, os seus categore-
mas e categorias, só têm o effeito de empecer, con-
fundir, embrulhar os assumptos. 

O processo anal tico , o methodo de obse rvacão 
dos philosophos modernos é incntestavelmente 'u~ 
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g uia muito melhor para o estudo de qu aesquer ques-
tões. 

Vejamos uma prova, um exemplo, uma amostra. 
Já que o Sr. Dr. João Mendes Junior tanto se preoc-
cupa, a proposito de leis substantivas e leis adjecti-
vas, com a idéa de substancia, com as substancias em 
poten cia, e com as substandas em. acto, comparemos 
a noção de substancia que nos dá a Escolastica com 
a noção de substancia da philosophia contempora-
nea. 

Entre os escolasticos escolhamos um autor mui-
to preconisado pelo meu erudito collega, Sansévé-
rino, "Philosophie Ch~étienne,. Entre os sectarios 
do methodo analytico tomemos ao acaso H . Taine, 
" Les Philosophes Classiques du XIX Siecle'' . 

Eis aqui a noção de substancia que nos dá aEs-
colastica: 

A ub tan c ia, como categoria, póde definir-se 
uma coisa á qual p ert ence ser em si e não em uma 
ou tra, isto é ntlo em um substratum . Para to rnar cla-
ra essa noção , cumpre explicar : I

0 po rque a substan-
cia não é ticfinida um ser que é em si, mas uma coisa 
á qual pertence ser em si; 2 ° o que significam as pa-
lavras er em si e não em outro ser. Quanto á pri-
meira que tão é preciso notar que a substancia, como 
a outra categoria é um modo especial segundo o 
qual uma co isa é realmente, actu, na natureza, e que 
por conseguinte não podemos concebel-a sem e tas 
duas co i as di tinctas : uma .coisa que exis te de um 
certo modo, e o modo particular segundo o qual ella 
existe na realidade, actu . E' por essa razão que a sub-
stanc ia não deve e r definida: um ser que existe em 
i, ou por i, para as ignalar a d,ifferença entre a pro-

p ria coisa e o modo como ella existe realme-nte_, a c tu, 
em a natureza , i to é, entre o ser da essencia e o ser 
da ex i tencia. Quanto á segund a questão, na defini-
ção de ub tancias a palavras ser po r si ou ser em si 
excluem a inherencia a um subsf?·clfttm, isto é, sign i-
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ficam que aquill o que denominamos substancia não 
tem seu ser em outra coisa, como em seu substt-atum) 
mas não excluem da substancia a causa efficiente da 
sua existencia, ou não indicam que pertença á noção 
de substancia não receber seu ser de um outro ser, 
pois as sub tancias creada recebem seu ser de Deus . 

Ora a coisa á qual pertence ser em sÍ1 e não em 
outro ser1 se denomina substancia, principalmente 
pela razão de que ella é o substrafttm do acc idente, 
e por conseguinte sub iste (substat) ob os accidentes. 
A prova de que a substan cia é o substratum dos acci-
dentes aqui e tá: se o mbstratum dos accidentes não 
fosse uma sub tancia , seria sem duvida um outro ac-
cidente, e corno ete accidente exige um substrai11111 1 

ao qual adhira, seria necessa rio admittir uma série 
indefinida de accidentes. Ora, uma tal série, segundo 
a confissão de todos, é um absurdo. Logo, o mbstra-
tum dos accidentes é a sub tancia. 

Até aqui a noção, e a explicação com que a E -
colastica proc ura torna r clara a ua noção. 

Vejamos agora como Taine n explica o que é 
substan cia . E' a propo ito do supp to a. ioma , ou 
verdade raci onal, intuitiva, absoluta, innata de que 
toda qualidade suppõe uma substau cia, que elle nos 
diz o que é substancia. 

Que é uma substancia? Que é uma qualidade? 
E sta pedra é dura, branca c quadrada. O en pensa, 
sente e quer. A pedra, o eu ão ub tancias; a du-
reza, a brancura , a fórma quadrada, o pensamento, o 
sentimento, a vontade, são qualidades. 

Reflictamos por um momento, e havemos de 
vêr que as qualidades são partes, elementos, a pectos, 
em uma palavra - abstracções, ou, mais propria-
mente, - · abstractos ela substanc ia, e que a substan-
cia é o conjuncto, o todo inclivisivel , o dado conc reto 
e complexo de que se extraem as qualidade . O ob-
jecto, antes da analyse e da divisão, é a substancia; 
o mesmo ob jecto, analysado e di vi di do, mostra-nos as 
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qualidades. A substancia é o todo, as qualidades são 
as partes. Tirae, ou separae, pela abstracção, todas 
as qualidades de um objecto, todos os seus modos de 
ser, todos os aspectos sob os quaes podemos encarai-o, 
e que restará? Absolutamente nada. A substancia 
não é alg uma coisa real, distincta e differente de suas 
qualidades. E' por uma illusão que nós a representa-
m os com o uma especie de séde, ou po&to .de apoio, 
em que assentam as qualidades. A pedra figurada 
não é cai a alguma além da fórma, da extensão, da 
dureza , da côr das propriedades physicas e chimicZts 
que encerra. 

Não se deve dizer que ella seja a collecção das 
qualidades, porquanto a palavra collecção indica um 
todo fabricado de partes primitivamente separadas. 
E' um conjuncto, um todo primitivo, e as qualidades 
nada mai são do que partes desse conjuncto, separa-
das pela faculdade da abstracção. O principio de que 
toda qualidade suppõe uma substancia quer dizer que 
todo ab tracto, toda parte, todo fragmento, ou ele-
mento extrahido de um dado mais complexo, sup-
põe e e dado mais complexo, o que é uma proposi-
ção indi scutível. 

hi temo um a noção clara e verdadeira do que 
é ub tancia. Desde o grão de are ia até o homem, e 
de de o homem até Deu , a substancia é isso que tão 
uavemcnte no explica e faz comprehender um pen-

sador apo iad o no methodo analytico, no processo da 
ob ervação que não e.' clue a deducção, mas que della 
não ab u a. 

Para que pois a tordoarm o-nos com o fntras sco -
lastiqu e, com esse arsenal de pafm,rns, que tudo es-
curece, e que hoje nada adianta? 

O Philosop ho e o Anjo da Escola, isto é Aristo-
tele e Santo Thomaz de Aquino·, nenhum auxilio 
nos pre tam para o estudo da questão de direito que 
nos preoccupa. 
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E m uito menos o D outor Subtil1 o Doutor Illu-
minado1 o Doutor lnvencivel1 e o Doutor Seraphico1 
para não fazer a menor allusão ao Doutor M aravi-
Liwso1 is to é, Duns Scott, Raymúndo Lulle, Guilher-
me de Occam, S. Bôaventura •e R ogerio Bacon, a fa-
mosa cohorte dos escolasticos disciplinados e indi ci-
plinados. 

Essas abantesmas da philosophia medieval di -
siparam-se ha muito, desde os primeiros alvôres do 
seculo XVII, ao forte clarão projectado pelo genio 
potente de Francisco Bacon. 

II 

Os termos em que está redigido o n. 23 do art. 34 
da Constituição Federal, o pensamento que se lê em 
varias outras disposições des a lei, e o es tud o das 
idéas dominantes sobre a diversidade das leis, ou se-
paração do direito, na assem bléa con tituinte e já 
antes de sua reunião , não permittem a menor duvida 
quanto ao principio consagrado pelo legi l ador bra-
sileiro. 

"Compete privativamente ao Congresso Nac io-
nal , pre creve o art. 34, n. 23, leg i lar obre o direito 
civil, commercial e criminal da Republica e o pro-
cessual da just iça federal." 

Uuma clara divisão das lei estava inconte tave l-
mente na m ente do leg isl ador : de um lad o as leis ci-
vis, commerciaes e criminaes, do o utro, em .oppo i-
ção, as leis de processo. 

Quanto ás primeiras, conferiu ao Cong res o Na-
cionai o poder de as formular in di tinctamente. 
Quanto ás segundas, subdividiu-as em leis proces-
suaes da justiça federal, e leis process uae das justi-
ças ·dos Estados, j ustiças reconhecidas em mais de 
um art igo da Constituição. Assim subdivididas as 
leis de processo, o legislador declarou o Congres o 

... 



239 

Nacional competente unicamente para legislar sobre 
o processo federal. 

Mas, diz o Sr. Dr. João Mendes Junior, nas leis 
não se presumem palavras inuteis, e o adverbio pri-
vativamente tem o seu correlativo opposto: o texto 
exclue a competencia dos Estados para legislar sobre 
o direito civil, commercial e criminal, da Republica, 
e o proce soda justiça federal, .m.as não exclue a com-
petencia do Congresso N aciona! para legislar, posto 
1ue não privativa mente, sobre o processo das justiças 
locaes. 

A competencia pdvativa, conferida pelo art. 34, 
está em antithese, não o contesto, com uma competen-
cia não privativa/ mas, os termos antitheticos são os 
artigos 34 e 35· No primeiro o legislador declarou o 
Congresso Nacional privati'vamen te competente para 
praticar todos os actos enumerados no artigo. No se-
gundo estatuiu: "Incumbe, outrosim, ao Oongresso, 
mas não privativamente, velar na guarda da Consti-
tui ção e das leis, e providenciar sobre as necessida-
de de caracter federal; animar no paiz o desenvol-
vimento das lettras, artes e sciencias, bem como a im-
mi g ração, a agricultura, a industria e o commercio, 
em privilegio que tolham a acção dos governos lo-

cae ; c rear in titui cões de ensino superior e secunda-
rio no E tad o ; provêr á instrucção secundaria no 
Di tricto Federal." 

A anti these está, pois, encerrada nos dois artigos 
34 e 35· Limita- e a essas duas disposicões. Nrio pri-
vativamente legisla o Congresso Nacional sobre os 
assumptos do art. 35· 

E' a lei que o diz expressaG1ente. 
O art. 35, ~ 1·, confia a'O Çongresso Nacional a 

missão_ de velar 1ia guarda da Constituição e das leis. 
O art. 72 assegura a inviolabilidade dos direitos. De-
duz-se de sas disposições que, se os congressos d8s 
Estados fizerem leis de processo ou de organisaçã"J 
judiciaria (materia em que ninguem lhes nega com-
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petencia) que firam o direito civil, commercial e cri-
minal, da Republica, ao Congresso N aciona! cumpre 
abrogar essas leis. E' um consectario logico e neces· 
sario do regimen federa l, em que a soberania está 
encarnada na União, e os Estados apenas são aULO·· 
nomos. Une conséqu ence nécessaire de la souve1·aine-
té d e l'E' tat f édha L est qu e la !oi fédha!e abroge par 
!e fait m êm e d e sa prom ulgation toute disp os it io n dcs 
lois d' un E 'tat p articulier qui !ui est co ntraire : Bun-
d esrecht bric/d Landesrecld, droit f édéral brise d roit 
pm·ticul~er. C ett e 1·égl e, qui d éco ule d'a i!Leun néces-
saírem ent d e la souverain eté d e l'E'tat fédéra.l, se 
trouve exp1·essém ent fonnul ée dans la plupart des 
constitutions f édérales, et son exístence ne f ait nul 
doute dans les rares constitutions qui ne la mentien-
nent pas expressém ent" (Le Fur, E'tat Fédéral, pa-
gina 593). 

Sob esse ponto de vista, o E tado tem a sua 
actividade legislativa limitada tanto em relação ás 
leis de processo como no que concerne ás lei s de or-
ganisação judiciaria. A p aridade é tanto m ais evi-
dente , quanto é certa a co nn exão, a relação de depen-
dencia, eritre e sas duas e pecies de leis . As leis sub-
stantivas, cu ja observanci a a Constituição Federa l 
nos garante, ou assegura, podem er violadas pelo 
m od<O como se organi sa o pode r ju d icia rio do Es tado, 
ou pela natureza do processo estatuído: em uma e 
outra hyp othese o Congresso I ac ionai póde e deve 
intervir, corrigind o os desv ios da acção legislativa 
dos Estados. 

Dahi não é permittido concluir que os Estados 
não tenham competencia para organisa r as suas le is 
process uaes, pela mesma razão p o r que até hoje a in-
da ninguem coucluiu , nem mesmo o meu illustre cal-
l ega, que os Estados não possam leg isl ar sobre a sua 
organisação judiciaria. 

Ter uma competencia limitada não é eqUiva-
lente a nã•o ter competencia. 



241 

Qu e o p ensam ento do leg islado r constituinte foi 
o que tem sido ex posto nes te a rtigo- p octem os f acil-
m ente ve ri f ica r pela le itu ra dos debates. O s depu-
tados q ue tinh am competenc ia p a ra di sc utir es te as-
sumpto sustentavam todos a these tão brilh antem ente 
dese nvo lv ida pelo Sr. D r. J oão Mendes Juni or. 

O S r. Jo é Hygino em magis t ral d iscu rso pedi a, 
não só a unidade das le is de processo, como a uni-
dade da organ isação j ud ic iar itt, demons trando com 
cloqucncia o inconvenientes do regime n ju d icia ri o 
adoptad . ( "Annaes da Consttu in te", vo l. 2 ", p a-
g in a 6+) . O Sr. Amphiloph io queria ao m enos q ue 
as leis de proces o fossem as m esmas para toda a na-
ção. Na se são de 8 de outu bro de r897 di zia elle : 
"Não conheço, em sã con ciencia o digo, co isa m ais 
rep ugnante no terreno dos princi pios, attentado 
m a ior contra a logica e o pouco que o meu p assado 
de j u iz me fez conhecer do ass umpto . A lei p roces-
sua l deve ser o reflexo da lei sub tantiva; naquell a 
se devem rdlecti r co mo em u m espe lh o sem aço, todo 
o pensa mento, c pirita, intuitos e previsões desta . 

ma é complemento c execução da outra." (Diar io 
rio Congresso 1 acionai, de r o de novem b ro de · 
1897). 

todo resp nde u o m ini tro da just iça, S r. 
ampo Sal tes, em cxtcn o di cu rso, mostrando de 

modo muito c laro que o pensamento do governo era 
o cxpres amente exarado na Constitu icão: da r -aos 
Estado a faculdade de legis lar sob re o processo e 
obre a o rgani sação judiciar ia. Foi e sa a idéa que 

triumph ou. 
O y tema adoptado posto qu n máu, não é ori-

g ina L Cop iou-se da Constituição Argentina , que no 
art. 67,: 1 r dispõe que o Con'gresso Nacio nal com-
pete o rganisa r o codigo civil o commercial , o penal 
e as lei sob re mina, naturaLização, dire itos dec ida-
dão, fa ll encias, falsificações de moeda e documentos 
p ubli cas do Esta'do, c as re lativas ao jury. 

D. P. - 23 
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A Constituição de Venezuela de r874, reproduz 
a disposição da Constitui ção Argentina ( a rt. I3, 
8 22), excluindo, o que parece incríve l, o direito 
commercial , que ficou entregue aos E tados. 

O systema da nos a Constituição é, poi s, o sys-
tema da R epublica Argentin a, onde cada província 
legisla sobre a sua organisação judi c iari e obre o seu 
proces o. O poder l egisl ativo nacional só tem comp e-
tencia para elaborar s leis proces uaes da ju ti ça fe-
deral , o processo applicado perante os tribuanes da 
capital, e alguns pro cessos esp ec ia es para os tribu-
naes das províncias. 

O systema argenti no foi o reputado m elhor (I) 
por um dos esc riptores que m ais concorreram p a ra a 
divulgação dos ideaes republicanos em nosso paiz. 
Lastarria termina a sua obra- 'Lecciones d e P e li-
tica P ositiva11 com um projecto de co n tituição, que 
denomina - {(Bosqu ejo d e una co nstitu ción politica 
arreglada á los prin cipias y doctrinas de la ciencia11

1 

em cuj o ar t. 39 dá ao ongre o acional a fac ul-
dade de' hacer todas l a leyes necc aria para eje rcer 
las preced entes atribuciones y para 1·egir el d erec !t o 
com un d e la R epública en Lo civil y p ena11 m enos los 
pro cedimientos jud1.ciales que on de l a comp ctcnc ia 
de las asambléas de províncias. 

Conclúe-se do que p recede q ue o legislador con-
stitL1inte quiz conferir, c co nferi u, ao E ta do a facul-
dade de legislar sobre o proce so das ju tiça locae , 
limitando essa faculdade do mesm o modo como limi-
tou a faculdad e de o rgani ar as justiça locaes. O 
elemento grammatical, o elemento logico e o clemen-
ro historico da lei, não auctorisam interpretação di -
versa . 

/[as, diz o illustre Sr. Dr. J oão Mendes Junio r, 
e aqui está o seu argumento capi tal , se fosse permit-
tido aos Estados supprimir, ou altera r , q uer os ac tos 
necessari os á ordem do juizo, quer os ac tos ncce a-
ri os ao juizo, desappareccria p or esse facto a garan-
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tia const itu cional da segurança dos direitos c da cxc-
cucão das leis fcderacs. 

' Eis um ponto que exige detido exame. 

III 

As garantias judiciacs, - ensina Pescatore, re-
petindo uma verdade incontestavel, - dependem: 
1" da propria natureza e do methodo das leis civis e 
penaes, applicadas pelos juizes; z• da organisação ju-
diciaria, i to é, do complexo systematico dos tribu-
nae , ingulares e collectivos, que concorrem para a 
admini tração da j u tiça; 3• da natureza, do systema, 
do methodo da leis de proce so, que na investigacão 
da verdade jurídica (determinação dos factos e das 
leis civis e penaes, applicaveis) asseguram ás partes · 
contendentes a contradição reciproca, a egualdade 
de tratamento e a liberdade de discussão nos limi-
te do hone to (Procedura Civile e Criminale) vo-
lume r·, pag. 4). 

Da compo ição do tribunaes, dos gráus de ju-
ri di c ,ão, da di tribuição das materias entre as diver-
a e pecies de ju izos, dependem em grande parte a 
egurança do direitos e a execucão das leis. Póde or-

ganisar- e de tal modo o poder judiciario de um Es-
tado que o effeito das melhores leis substantivas seja 
annullado na pratica em virtude da viciosa consti-
tuição da judicatura. 

Consequentemente, para ser coherente com suas 
premi sa, o Sr. Dr. João l\Iendes Jun ior devia negar 
ao E tado competencia para legislar sobre a organi-
sação j udiciaria. 

Não o fará de certo, porque lh'o veda o texto 
expre so da n tituição. Não deve egualmente re-
cu ar ao Estado competencia para legislar sobre o 
processo pela mesma razão. 
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Cabe aqui lembrar mais uma vez a es t reita con-
nexão, a mutu a dependencia, entre o processo e a or-
gani sação judiciaria . Se ·a Constitui ,ão tive c outor-
gado ao pode r fede ral a fac ul dade de inst ituir o pro-
cesso das justiças locacs, o inc nvenientcs, a diffi-
cul dades de execução, a balburdia, criam talvez 
maio res que os f igurado pelo meu illu trado collega 
como der ivados da interpretação gera lmente dada 
ao a rt. 3+, n. 23, da Const ituiçã . Ba tará attcntar no-
capitu lo dos recurso, para de cortinar a desa tro a 
conseq uenc ias do systcma que utorga .á niãn com-
pe tenc ia para legis lar obre o proce so, e ao E tado 
o pode r de legi lar sobre a organisa ,ilo judiciaria. 

[as, admittamos por um momento, e só para 
argumentar que não haja relação alguma entre o di-
reito substa ntivo e a organisação judiciaria, e que a 
segurança e execução do primeiro dependam exc lu-
sivamente do di reito proces ual. 

A palav ra acçiío significa imultancamente di-
reito, remedio de direito e proce o. 

E mpregado o term na primeira acccpção, não 
temos um direito d.iver o do que c faz valer pe lo 
proce so perante a autoridade judiciaria. E o me-
mo di reito violado, que reage que c põe em ac(Jio. 

Legislar obre o direito civi l, commcrcial c cri-
min al, é legislar sobre a acção nc e scnticlo. 

A reacção do direito vio lado, perante a autori-
dade competente e pela fórma determinada pelo di-
reito ju diciar io, é o meio lega l de defender es e d i-
reito, de res tabelecei-o, e, pois, se diz um 1·em edio de 
direito. 

O direi to violado,ora reage de modo extra-legal , 
sem fórmas preestabe lecidas pela le i, como nos casos 
de g uerra, revolu ção e legitima defeza; ora reage 
por meio de a c tos que con ti tu em o processo. 

As normas ju rídicas que de terminam esses actos, 
as leis de p roces o, disti ng uem-se do di reito mate-
ri al ; porquanto, ao p asso que es te tem suas raizes nas 
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condi ções proprias da sociedade, as leis processuaes 
são uprodotti totalm ente ·intel!etuali , m ezzi escogz'-
ta ti da / leg islatore alio sco po di p ervenÍ1-e alia piú 
pronta scoperta e defi•niz ione d ei dt'ritti e d ei doveri 
co nlroveni" ( Gabba, Retroattivitá d e !I e L eggi, vo-
lume 4", pag. 399, 311 ed ição) . 

Combin ações varias, d ive rsos m eios excogitados 
pe lo leg islador, p roductos inte llectuaes di ffe rentes, 
podem leva r-nos a re ul tados egualm ente bons. 

Não se rá o dire ito substanti vo suff icientemente 
ga rant ido na I nglate rra, na ca lma, na pra ti ca, na 
exempl a r I nglate rr a, tão respe itadora de todas as 
leis de direito inte rn o? Entretanto, nada se nos de-
p a ra no processo inglez q ue lemb re as contes tações, 
a repli cas, a trep l ica , as all egações f in aes esc ri-
p ta do no's o direito ju d ic iario. 

Vejamos rapidamen.te o q ue é o processo in g lez 
pe rante o tr ib unaes de co ndado . Nas q uestões qu e se 
dec ide m de accôrdo com a co m mon la'l· , o aut~H f az 
in crevcr sua dem anda (p laint ) em reg istro g ua r-
dado por um fun ccio nar io, qu e co rres pond e ao nosso 

·escrivão. E a peça d p roce o conteem os nom es, 
prenome, do m ic ili o da par tes e a in d icação do f a-
cto que origina ram o p roces o. Se a ques tão é de 
certa importanc ia, o au to r de po ita uma decla ração 
m inucio a de ua pre tenção em tantos exempl ares 
quanto são o réu . C i ta-se o réu , que recebe as có-
1 ia depositada . Em cer tos ca os o prop ri o autor , 
ou eu allorney, póde substitui r- se ao esc ri vão (di g a-
mos as im na fa lta do te rmo proprio) no redig ir a 
ci tação . 

A c itação i nd ica o obj ec to da dem anda os mo-
tivo ou o f unda m entos da p're tenção do autor, o 
d ia em que o ré u d eve comp a rece r. 

O réu deve omp a rece r á prox im a audi enci a do 
tribu na l não podendo em caso a lg um o prazo do 
comp arec im ento exceder a · tres m ezes . Se a citacão 
lh e é f eita m eno de dez d ias antes da audiencia, o 
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juizo póde adiar o comparec imento do citado para a 
audiencia seguinte. e o réu tem excepçõcs a oppor, 
previne por escripto ao esc riv ão cinco dias pelo me-
nos antes da audiencia, e o esc rivão communica-o 
pelo correio ao autor. Na audiencia para a qua l c 
fez a citação, o autor, ou o eu attorney) expõe ver-
balmente sua pretenção; contesta o réu tambem ver-
balmente ; apresentam-se todas as provas que os liti-
gantes têm em seu favor, e o juiz profere a entença. 
Nas questões julgadas in equ ity o proces o é um pou-
co mais complicado, podendo o réu conte tar por es-
cripto. Ao ju iz é permittido adiar o julgamento, e 
precisa de tempo para o estudo da que tão (Glasson, 
Droit et lnstitutt ons de L'Anglaterre) vol. 6", pagina 
309) . 

Pelo facto de ter a Inglaterra um proces o tão 
diverso do no so, poder-se-á dizer que lá o direito 
substantivo ten ha a ua app li cacão assegurada, e 
aqui não, ou v ice-versa? 

Fixa o nosso direito o prazo de dez dia para a 
interposição da appellação; o argentin o de cinco; 
o italiano o de trinta, ou de se enta. Poder-se-á de-
duzir que na Italia a app li cação do direito é mai 
assegurada do que no Era il ou na Republi ca Argen-
tina ? 

Porque em virtud e do regul. n. 737, de 1 8so, 
foram abolidas a egunda di lação probatoria de dez 
dias, a terceira de cinco, e a quarta de doi e meio, 
que es tatuia a Ord. , liv. 3", tit. zo, para as acções or-
dinarias, pode r-se-á affi rmar que desappareceu a e-
gurança dos direitos fe itos valer por e sa acções? 

A Constituição do Imperio exigia a concili ação 
antes do inici o de qualquer ca usa, ob pena de nulli-
dade de todo o processo . O decreto de 26 de abr il 
de r89o aboliu essa inutilida•de. Será li cito in crepar 
o legislador de r89o de ter diminuíd o a seguran ça 
dos direitos e a execução das leis substantivas? 
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A lei de 24 de setembro de 1864 estatui u para a 
cobrança das •dividas hypothecarias a assignação de 
dez dias. A lei de 5 de outubro de r885 substituiu a 
acção d'ecendiaria pela executiva. Abalou-se por esse 
fac to a segurança dos direi tos? 

O decre to de 19 de setembro de 1890 mandou 
appli car á ca usas civis o processo do regul. n. 737· 
Diminuíram-se em virtud e da alteração as garantias 
judici aria.s do direito substantivo? 

Os ac tos proce suaes são meios excogitados p elo 
Legislador pam o fim de co nseguir o mais seguro e 
prompto con h ecimento dos dir·eitos e obrigações con-
trovertidos1 na phrase de Gabba. 

A e sa proposição é possível que o Sr. Dr. João 
endes Junior, que em processo e pratica judicial é 

maesf1·o di calo r che sanno1 opponha uma contesta-
ção forma l, asseverando que el la é uma aberração dos 
princípios do direi to. 

No proximo arti go ha de ver o meu erudito cal-
lega que exce llente autoridades apadrinharri a mi-
nha affi rm ação. 

IV 

Para demon trar que as modif icacões do proces-
o dentro de certos limite não violam a segurança 

dos direitos, prefiro reproduzir textu almente as li-
J>c de algun mestre a lhes resumir o pensamento. 

a melhor de suas obras, - Le Droit CiviL In -
tern ntio nnl - e creveu Laurent, distinguindo os , 
actos otdi natori os dos acto decisorios : 

A' primeira vi ta poder-se-ia suppôr que as pro-
vas co n tituem um a dependencia do processo. Os li-
tigante produz-em uas provas em juizo, no curso de 
um proce o, para o fim de e clarecer o juiz, qu e so-
bre e sa provas fun da a sua decisão; e é obrigado a 
rlecidi r segun do as provas legaes: quando mesmo ti-
ves c conh ecimento pessoal do facto liti gioso, não po-
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deria prevalecer-se des e conhecimento, tomand o-o 
para fundamento de sua decisão . D es de qu e o fac to 
é legalmente provad o, o juiz deve admittil -o como 
verdadeiro, ainda quando alimente algum a duvida 
ae 1espeito. A prova é, pois, um elemento e senci al 
na distribuição da ju tiça ; mas, tud o o que co ncerne 
á justiça não pertence á prova. H a ne ta materia 
uma distin cção trad ici onal que se rve de ba e á th eo-
ria geralmente ada ptada para determin ar a lei que 
Pegula as provas. T rans revo o que d i e Bo ull cnoi 
em se u Tratado da pessoali dade e reali dade do es ta-
tutos " D enomin am-se regras · ordinatorias dos ju izos 
( ordinato1·ia judú,·io rum ) as qu e di zem respeit á 
instrucção do proce o e ao modo de p rocedcr da 
p a rtes e dos jui zes , isto é, á f órnws, ás so lennidades 
do p rocesso. Chamam-se deciso rias as reg ras que ser-
vem de base á dec i ão do lití g io (!itis deCÍisoria). /ls 
f ónnns d e proceder siío ex franh as nos motivos de de-
cidt'r. 

E ssa fórm as, ou o processo prop ria mente d ito 
vari am de um paiz a outro pode m ser abso luln111 en-
te differentes, se 111 r;u e faes d i( f erenr;ns inf!tía nt nr/. 
dec isão da causa . O proc s o do d ire ito ca noni co era 
todo es rcipto, e aind a se obse rva e c sys tcma. na lei 
pru ss iana , ao p asso que o p roces o fr anccz é o ral c 
publico. E ntretanto, os do i sy temas, em qu e tõe 
id enti cas, nos leva rão em regra á me ma dcc i ão. 
P or que? P orqu e a dcc i ão é in dependente do pr -
cesso (vo l. 8", n. zo) . 

E logo em o num ero seguinte : A di tin cção da 
reg ras ordúza torias c d eciso rias é cap ita l, no que toca 
á lei qu e rege o processo e á lei que rege a provas. 
A s fórmas de proceder mantêm umaligação intima 
com o direito publi co : dependem antes de tu do da 
organisnção dos tribuna es Se ri a um a usurp ação do 
poder soberan o pretend erem os ex trangeiros qu e sua 
lei nacional regulasse as fó rm as de procede r em um 
paiz em que as leis pre crcvem íórm as totalmente 
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.dive rsas . Os l i t igantes, como diz mu i to bem Rocco, 
não têm nenhu m interesse ni sso; pois, as differenças 
de processo não inflúem na dec isão da ca usa. Sem d u-
v ida o processo tem por obj ec to uma b5a administra-
ção da justi ça, mas dive rsos systemas podem. condu-
zir ao mesmo fim . E inutil in sistir sobre este ponto, 
es tando todos de accôrdo,- tout /e monde étant d' ac-
.cord. 

e fize rmos a distincção que nos ensina 1\tiatti -
rolo entre leis que se referem á essenc ia da prova, á 
'S ua admi sib il idade em juizo, aos effeitos da mesm a, 
á pessoa que a devem offerecer, e leis que regulam 
.o modo como as provas deve m ser produzidas em 
j uizo, inclui ndo a primeiras no direito substantivo 
.e as segun das no p rocesso teremos completado a ex-
p l icação de Laurent. 

A ser e Rivier distingui ndo claramente os actos 
<Jrdinatorios dos deciso rios, ensinam : Os primei ros 

ão formalidade propriamente ditas do processo, 
prescr i pta para o fim de assegurar o andamento 
justo e corr·ecto do proce'so, e que não exercem in-
fl uencia directa obre o con teúdo da entença. Os 
.acto deci orios comprehendem tudo o que é prees-
tabelecido para o fim de determinar a relação juri· 
dica que existe entre a partes, tudo o que póde con, 
.sequcntemen te influir de modo directo sobre a deci, 
são do proces o. As .fór111as o1·dinntorins sãc in.separa -
-veis da natureza do tr ibunal, de SLta co mpetenc ia, do 
modo como deve des emp enhar as suas funcçõr>s. To-
do estão de accôrdo obre esse pon to,-tout !e mon 
.de est d' accord sur ce point. (Eiéments de Droit l n-
ternationaL P rivé, pag. r 59). · 

Promulgada um a lei p elo poder federa l em 
nosso p aiz, só tem os d i reito a um proces o em que se 
no offe reçam as ga rantias judiciaes, e não a es te ou 
.áquell e determin ado processo . E' o que exp li ca per-
f ei tamen te Gabba: O direito adq uiri do ao p rocesso 

D. P. - 24 
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tem por objecto o processo em geral, e não esta ou 
aquella fórma de proces o, e te ou aq uell e acto pro-
cess ual. A razão é que os acto proce suaes, a ind a 
quando empregados. para fazer valer direitos adq ui-
ridos, não têm co nnexão substancial co m esses d ire i-
tos, permanecem extri1nsecos, e não se podem absolu-
tamente co nsiderar e/fe itos e co nsequ encias do di-
re ito material. Adquirindo um direito protegido 
pelas lei processuaes , o individuo por certo adquire 
ao me mo tempo o dire ito de proceder em tempo op-
portun o judicialmente e adquire e e direito tanto 
em fece da pessoa obrigada, quanto em face d E _-
tado, que organ isa e regula o actos proce uaes · mas , 
o modo de proceder, isto é, a organi a ,ão c regula-
mentação dos acws judiciaes compete ao E_tado de-
tvrminar, e não é objecto de direito adquir ido em re-
lação a ou tra pessoa e muto m eno em frente do Es-
tado. O Es tadu regula o a to proces uaes corre·-
pendentes aos varios fins ju rídicos a que esses ac to 
110 levam partindo não de um a ' erdadei ra nece i-
dade logica, ma da id éa de o pportunidade do meio 
para a consecução dos fin , e no interpretar es a op-
portuni dade e no de termai nr a fórma ade uada 
ao escopo de um dado proce so t em um ca mpo li·v re 
para combinações engenhosas (lw !ib e1·o campo n/1' 
inve ntare), e frequ entes occasiões de a perfeiçoamen-
to, como acon tece em todas a obra de na tu reza 
mais tech nica do que ra c1o nal (obra citada, vol. 4", 
pagin as 405 e 425, :2~ edição). 

Não ha, em regra, li gação ·nece ar ia entre um 
direito substantivo e um de terminado ys tema de pro-
cesso. O titular de um direito tem a faculdade de o 

- fazer valer por um a acção: eis a uni ca relacão ne-
cessaria que h a entre o di rei to material e o proce"SO. 
Mas, qual a fórma da acção , quaes os actos proces-
suaes , cond ucentes á reali sação do di rei to material? 
Eis o que póde variar, desde que sejam respeitados 
certos princ ípios ca rdeae . 
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Não se póde dizer, observa Demolombe, que os 
individuas tenham tido especialmente em vista as 
fonnaLidad es do processo e da execução estatuídos 
pelas leis , no momento em que se iormáram seus di-
reitos e obrigações ( Cours de Cod. N apal ., vol. r", 
n. 59). 

Dalloz já havia fornecido a base da theoria de-
senvolvida por Gabba, quando escreveu: "Em uma 
acção judicial, cumpre bem distinguir o que só per-
tence á fórma, á instrucção ou ao processo, e que os 
juri scon ultos denominam ordinato1-ium litis, do ·que 
interes a ao fundo da causa, daquillo cuja omissão 
ou ausencia neutralisa, ou annuila, a acção, e que os 
jurisconsultos chamam decisorium litis. As formali -
dades da primeira ordem são reguladas pela lei exis-
tente ao tempo em que a acção foi intentada; as da 
segunda o rd em não dependem senão da lei sob cujo 
imperi o e deu o facto de que deriva a acção . Tome-
m os, por exemplo, a prova testemunhal : a fórma se-
gundo a qual se deve proceder á audição das teste-
munhas é ordinatoria litis,e consequentemente subor-
dinada á lei em vigor no tempo da inquirição. Mas, 
a questão da admissibilidade dessa prova só deve 
ser resolvida pela lei sob cujo imperio se adquiriu a 
acção. Tal é a doutrina de Merlin, Favard de Lan-
glade Duranton e l\'Iarcadé (Rép. verb. Lois, nu-
mero 335). 

Re alta do que fica e cripta que os jurisconsul-
tos que têm mais prof undamente estudado a natureza 
da normas processuaes por occasiã-o de analysarem 
os seu limites no espaço e no tempo, não vêm uma 
connex.iio sujJStancial, parq. repetir a expressão de 
Gabba, entre os actos ordinatorios do processo e os 
direitos que se protegem por esses actos. 

O direito processual tem um caracter especial-
mente techni o. Dive r-sos productos 1:ntellectunes, 
múos diff erent_es excogitados pelo legis lado1·, podem 
l evar-nos aos mesmos res ul tados, em gera l. Essa é a 
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opini ão, explí cita ou implicitamente sustentada pelos 
escriptores que tenho cita do. 

Porque, pois, affirma o Sr. Dr. João Mendes 
Junior que os Estado não têm competencia para le-
gislar sobre os acto ordinatorios em geral, i to é, so-
bre os acfos propriamente processuaes? 

v 

A Constituicão Federal conferiu ao E tado a fa-
culdade de legisiar sobre a organisação judiciaria e 
o processo das justiças locaes. Seria preferível que ao 
Congreso N aciona! fos e dada essa attribuição. l\1as, 
emquanto não se reformar o nosso direito político 
positivo é o que está consagrado no texto con titu-
cwnaes. 

Não podemo dizer da no sa lei fundamental o 
oue disse alguem da constituição ou, mai propria-
mente, do direito con titucional da Inglaterra : as 
constituiçõe não são feitas fazem- e. O legi lador 
constituinte brasileiro limitou-se a copiar varios ar-
tigos da constituição americana. A di posição que te-
nho procurado interpretar foi tirada, não da consti-
tuição americana, mas da argentina. 

Que nos cumpre fazer emquanto não e orngtr 
esse defeito da nossa organisação política? E tudar 
como deve ser executado o preceito constitucional. 

Posto que defeituo o, o nosso sy tema não en-
cerra os absurdos, nem os corollarios prejudiciaes á 
segurança dos direitos e á execução das leis mate-
riaes, que suppõe o Sr. Dr. João Mendes Junior. 

Não encerra esses absurdos, porque não se dá 
ent re o direito substantivo e o processo a connexlío 
substancial que figurou o meu illustrado collega. 8.e-
gundo a doutrina ensinada por mestres au tori ados, 
as disposições processuaes podem variar sem que se 
diminúa a segurança dos direitos. 



253 

Os actos ordinatorios, materia das leis proces-
suaes, têm um carac ter antes technico do que scien-
tific.o. Por meio de combinacões varias se obtêm os 
mesmo resulta dos. , 

Os corollarios não são tão prejudiciaes, porque 
em nosso regimen político sómen te a União é sobe-
rana, e o Estados são autonomos . Sempre que os 
Estados promulgarem leis de processo, ou de orga-
nisação judiciaria, em virtude das quaes, pela inob-
servancia dos elemento indispensaveis do processo, 
sejam supprimidas as garantias do direito material, 
á União cabe abrogar essas leis. 

Is o quer dizer que ha limites á actividade legis-
lativa dos E tados na elaboração das leis de organi-
sação judiciaria e de processo. Dentro desses limites, 
que não exclúem uma certa amplitude, e que o pro-
pri o Congre o N acionai não poderia ultrapassar, os 
E tados têm a liberdade de escolher varias cQmbina-
ções o roces u a e . 

. E o que e dá na Republica Argentina, que só 
tem um codigo de processo, approvado pelo Congres-
o N acionai, para as ju tiças da capital, além das leis 

de proce o federaL As províncias legislam sobre o 
proce o do eu tribunaes, singulares e collectivos. 

Certo processos , não ha duvida são insepara-
veJ àa leis materiaes a que se referem . Tal é o 
pro e o da fallencia. 

ão se póde co ntestar o que escreveo o illus-
trado Dr. Carvalho de Mendonça na ua obra, re-
centemente publicada,- Das Fal!enct~as e dos meios 
p1·eve nlivos da sua decla raçlío :-"E a fallencia, em 
seus traços geraes e predominantes, uma emanação 
do e tatuto procesual , um meio extraordinario de 
execução, um co ncursus creditontm, e o que a dis -
tingue dos meios ordinarios da execução é o seu ca-
racter de univer ali dade e uni dade, e o processo ori-
ginal em que se desdobra. las , dahi não se póde 
conclu i r q ue a lei de fallencias deva ser de caracter 
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local, entregue á legislatura dos E tad os pois que 
visa proteger instituiçõe que estão entregues á de-
feza e vigilancia da União; constitue um c tado ex-
cepcional na ordem jurídica; abrange dispo ições 
declaratorias de düeitos em relação ao fallido e ás 
pessoas que com elle contrataram; estabelece nor-
mas para a celebração da concordata; regula o di-
reitos dos credores e sua respectiva graduação, e di -
ciplina a rehabilitação do fallido. Separar o fundo 
da fórma, para entregar aquelle á nião e esta aos 
Estados é demolir a in tituição, pai tão entrela-
cadas se acham as disposições l egae de um e de 
outra, que reciprocamente e completam, produ-
zindo um só todo compacto e harm onico. Tirae da 
lei da fallencia o rito procevsual, escreve Thaller, 
e tereis um edificio levantado no ar e em alicerces' 
(parte primeira, § 3°) . 

O congresso nacional da Republica A rgentina, 
o qual tem a attribuição, expre amente onfe rida 
por um tex to con tituci onal, de leg i lar sobre fallen-
cias, não separa as disposições proce uaes da ma-
teriaes. No actual Co digo de Commercio Argentino 
vêm-se conjunctamente di posiçõe de direito com-
mercial e de proces o nos artigos relativo ás fallen-
cias. "Existem tal cohesão e immediata relações en-
tre as disposições de fund e a que ão reputadas 
proce suaes, que a separação offereceria defeito ca-
pitaes no que se póde chamar a economia da lei. 
Com effeito , uma vez estabeleci das a di po ições 
geraes em materia de fallencia, determinados os ex-
tremos que a produzem, e os effeitos jurídicos que 
de tal estado decorrem para o commerciante, para 
terceiros e para os actos executados depoi da ces-
sação de pagamentos, imp õe-se naturalmente uma 
ordem immediata de disposições que regu lamentem 
os requisitos e as exigencias rrecessarias á declaracão 
judicial do dito estado, á fórma dessa declaração, 
comprehendendo todas as medidas tendentes á arre-
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-cadação de bens, nome<Ição de um administrador ou 
syndico, etc., etc." (Parecer da Commissão d e Co-
digas da Camara dos Deputados Argentina). 

Na propria Suissa, onde a lei de r r de abril 
de r886 regula a fallencia em toda a Confederacão, 
os Cantões têm apenas a faculdade de organisar o 
processo civil brevíssimo e o processo summario em 
materia de opposição ou de requerimento de fallen-
cia, estando as leis que nesse sentido fizerem os Can-
tões sujeitas á approvaçlio do ConseLho FederaL 
(Carvalho de :Mend onça, ibidem) . 

Se ha processos, como o da fallenci.a, que são 
in eparaveis da lei material, não se p 6de admittir a 
doutrina do Sr. Dr. J oão Mendes Junior, que estende 
a in eparabilidade sem razão plausível a um grande 
numero de processos especiaes para não dizer a to-
d o . E ' assim que o illustrado jurisconculto affirma 
que os Estados não pod em alterar os processos das 
acções relativas á hy potheca e á letra de cambio, 
porque taes proce w estão ligados a essas institui:--
ç-e , e como que dimanam ou da sua razão de ser, 
o u da ua razão de ex i ti r. 

A grande mai o ria do no SO " juriscon ultos pa-
rece que ess a opinião não tem fundamento. Quando 
e di cu tiu no senado do Imperi o a lei de 5 de outu-

bro de 1885, nenhum do provectos parlamentares 
que tomaram pa r te no debates se lembrou de dizer 
que o proce w exec utivo, e tabelecido pela nova lei , 
era in a plicavel aos co ntratos já feitos a e se temp o. 
O ~ enadore que exigiram a inclusão na lei do 
art. 1 r, a pena o .fizeram pela consideração de que 
a transfo rmação da adjudicação forçada em adjudi-
c ação li v re, ou facultativa, é materia de direito sub-
stantivo , e não de processo. 

e hoje uma lei do E tad o nos fizesse regressar 
:á acção decendiaria para a cobrança das dividas hy-
pothecaria quem poderia dizer que se tinha desna· 
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turad o a hyp otheca, por e lhe ter re tituido o seU' 
processo primitivo, o proces o que já a Ord. li v. ]", 
tit. 25, hav ia estabelecido para as demandas fun-
dadas e111 escripturas publicas? 

Foi o proprio Sr. Dr. João :\tlendes Junior 
quem es ·~ rcveu que as letra de cambio são cobrada 
em alguns paizes p o r acção ummaria, e em outr s 
p or um processo exec utivo. Se o legi slador do E -
tado, em vez da assignação de dez dias, dés e ao· 
deved or o prazo de cinco dias para oppô r eu em-
bargos , seria li c ito a eve rar q ue a in titui ção das le-
tras de cambio fô ra des naturada p o r e se novo pro-
cesso ? 

Ha, pois, proces os e peciaes , com o o da fallen-
cia , qu p o r excepção não se podem ep a rar das leis 
ma teri aes. Admittidas e sas e.·cepções a regra é a al-
terabilidade do proce·so. em pre juízo das in titui -
ções de direi to sub"tant ivo . 

O s Estad os têm competencia, em reg ra , para le-
gislar sobre o processo. Tal é a condu ão a que nos 
levam a premissas l ançadas nestes artigo . 

Sernp re que os Esta à os , no exe rcíc io da fac ul-
dade constitu c iona l, ultrapa a rem os limite da ua 
actividade legislativa , ao C ongres o Nac ional cum-
pre co rrigi r os vi r ias das leis do Estados. a pro-
pria Sui a, com o vimo ha pouco, o Con elh o Fe-
de ral tem es e poder co rrecto r. 

Quanto á enumeração dos processos e. peciae 
que o poder federal deve in stituir, nin g uem no Bra-
zil mais competente para e sa ta refa do que o Sr. 
Dr. J oão Men des Juni o r, de~ de que se disponha a· 
observar o precei to constituciona l, em vez de o m o-
difica r pela sua inte rpretação . 

F o i para o fim de o pro\·oca r a emprehender 
essa tarefa de utilidade pratica para todo o paiz, que 
escrevi es tas no tas despreten ciosas. 
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DA COMPETENCIA DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE O 
PROCESSO DAS JUSTIÇAS LOCAES 

T 

I ão: francamente a amostra da Escolastica, ex-
hibida pelo Sr. Dr. João Mendes Junior, não abona 
a doutrina. 

A verdade está com Hyppolito Taine, para 
quem a substanc ia é o conjuncto das qualidades , OLl 

com Stuart Mill, para quem a substancia, por ou-
tras palav ras , é o complexo dos attributos, ou com 
Alexandre Bain, para quem a substancia, com mais 
prec isão nos termos, designa os attributos essenciaes, 
fundamentae s, os attributos que definem o objecto, 
em opp osição aos attributos variaveis, cambiantes. 

Esses philosophos não dizem, como suppõe a 
Escola tica, que a substancia seja a mesma coisa que 
a qu alidade: o que elles ensinam é que a substancia 
é o co njun cto das qualidades. Se a proposição não 
exprime a verdade, mostre-me o Sr. Dr. João Men-
de Junior de modo preciso, depois de eliminados 
todos os attributos de um ser pela faculdade da ab-
stracção, em que consiste a substancia. Responderá 
provavelmente que a substancia é o substratum .. Mas~ 
que é o substratum ? Reve le claramente o que con-
stitue es a entidade mysteriosa. 

O erro da Escolastica, perfilhado po r Leibnitz r 
e resumid o na affirmação de que-a substan cia p er-
man ece, ao passo que os accidentes mudam,-deriva 
da confusão dos attributos essenciaes com os attr.i -
butos accidentae . Estes ultimas variam, sem que a 
substancia desappareça. Mas, supprimi · pela ab-
stracção os aúributos essenciaes, e dizei-me depois o 
que é feito da substancia. O attributo fundameni.':l! 
do corpo, ou da materia, é a inercia ou a resistencí.t, 
facto essencial e permanente de toda a materia , no 
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estado solido liquido ou gazoso. Eliminae a ine.·-
-cia ou a resistencia, e explicae-me o que re ta da r. .. L-

teria. 
A distinccão entre a sub tancia e as quaiidld~~ 

reduz-se em ultima analy e, á distincção real entre 
a ' essencia e os concomitantes, entre os attributos in-
variaveis e os attributos variaveis. 

Mas, objecta o Sr. Dr. João 1endes Junior, a 
qualidade depende da substancia, ao pa o que a 
ubstancia não depende da qualidade. A is o re pon-

derei com Stuart .l\lill que a sim corno não podemo 
imaginar um attributo sem ub tancia, tambem não 
podemos imaginar uma substancia em attributo e 
que, se o attributo, para existi r, depende da ubstan-
cia, tarnbem a substancia, para existir depende dos 
attributos . 

E' um homem singular esse Cornoldi, citado 
pelo Sr. Dr. João :Mendes Junior, o qual quandr) 
pergunta- que é isto ?-espera sempre que lhe re-
pondam : é um Lecio, é uma ped1·a, é um homem. 

Porque nunca terá ouvido resposta como e tas-
é o brilho do sol é a 1:mp etuosidade do v ento, é a 
jo1·ça extra01·dinaria do leii.o, é a imaginação f ec unda 
de um homem? 

Provavelmente atalhará o meu distincto ontra-
dictor, observando que na respo tas figuradas e 
allude ás qualidade de alguma substancias , o que 
prova que a qualidade depende empre de uma sub-
tancia. Não ha duvida: não podemos pensar na 

parte sem pen ar no todo: e, como a qualidade é 
sórnente urna parte do todo chamado substan ia, usa-
mos de uma expressão relativ a para significar a qua-
lidadf-

Stuart Mill é quem diz a ultima palavr<l sobre 
este assumpto, quando ensina que a magna que tão 
da substancia e dos attributo se reduz a urna ques-
tão de linguagem, de vocabulos, de fórrnas grarn-
maticaes : por meio de certas palavras nós exprimi-
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-:mos um todo compo5to de certas partes, essas pala-
vra são signaes que nos trazem ao espiri to determi-
nados conjunctos; por meio de outras palavras nós 
-exprimimos as partes do todo, os elementos do con-
juncto eparados men talmente. 

Restabeleci da a verdade i r a noção de substancia, 
a analogia de Bentham pôde acceitar-se perfeita-
mente. A ubstancia do direito, ou, por outras pa-
lavras, os elementos ou attributos essenciaes do di-
reito são determinados pela lei material; os attribu-
tos variaveis consistem nas diversas fôrmas que póde 
revestir a reacção do direito violado. 

E necessario que se permitta a reacção do di-
reito violado; sem ella o di rei to nenhuma efficacia 
teria. :\Ia , essa reacção póde ser canalisad<i. por va-
rias fórmas effectuar-se por combinações diversas, 
levand o todos e ses meios ao mesmo resultado final 
-o restabelecimento do direito. 

Tentando mais um argumento contra a analo-
-gia de Bentham pergunta o meu illustrad o contra-
dictor e uma lei sobre a litis-con testacão é substan-

"tiva ou adjectiva. A respo ta ha muito que estava 
escripta, e meu trabalh o consistirá unicamente em 
a resumir: a liti s-contestação e tá sujeita ao direito 
ub tantivo e ao direito adjectivo. Pela analyse se 

<li criminam a leis substantiva e as leis adjectivas 
"()Ue regem a liti -contestação. O processo determina 
a fórma da liti s-co ntestação, quaes os actos cuja rea-
lisação importa a contestação da lide, quando se 
deve dizer aue a lide está contestada. A lei sub tan-
tiva pre creve os effeitos da liti s-contestação. E', por 
exemplo, uma lei substantiva a que estatue que a 
li tis-conte tação interrompe · a prescripção, ou a que 
torna a coi a litigiosa ou a que dá direito aos fructos 
-e interesse desde a contestacão da lide. Tudo isto se 
reduz a esta verdade geral: h a di rei tos materiaes 

o!(]Ue I)ascem de acto processuaes. 
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A lei substantiva. confere esses direitos privados 
materiaes; .a lei adJectiva dispõe sobre o m odo como 
elles nascem , <OS actos process uaes de qu e elles deco r-
rem (Gabba, R etroattivitá d el/e Leggi, Vol. +o, pag. 
420, 2 n edição). 

A unica obj eccão que póde fazer o Sr. Dr. J oão 
.l\1endes Junior á discrim in ação exposta, é a diffic ul-
dade pratica de discernir e separa r os fac tos regidos 
p or leis adjectivas dos factos regidos p o r le is sub -
stant ivas. Responder-lhe-ei afo itamente que diffi-
culdade pratica não é imp os ibil id ade pratica, e 
muito menos imp ossibilid ade sc ientifi ca . 

Assim como a litis-contes tação, a adjudicacão 
está subord inad a a leis substantivas e a leis ad ject'i-
vas. E' uma disposição material a que converte a ad-
judi cacão fo rçada em li v re, e vice-ve rsa, como foi 
cabalmente demonstrado no senado do lmperio. E 
lei adjecti va a que prescreve a fór m a por que se effe-
ctua a adjudicação. 

Com os seus instrum entos d e precisão, o S r. Dr. 
João Mendes Juni or devia distinguir essas coisa 
melho r do que ningu em . Entretanto, os instrum entos 
a cada passo o fazem m escla r coisa diver a . 

R azão teve o marquez de Pombal qua ndo cha-
mou á Escolastica-philosoplzia dos arab es. Aq uell e 
Cornoldi que nos apre enta Soc rate , Platão, A ri sto-
teles e Cicero, com o fervoro o culto re da E co la -
t ica, aquell e Cornoldi em c uj a a uto ridade tanto 
confia o Sr. Dr. J oão l\tlendes Juni or, por certo é da., 
Arabias. 

Santo Thomaz de Aquino, em aue havia de dar 
a tua Escolastica! Cícero, um genti o nasc id o 106 
annos antes de Christo, vulgarisador da dou trin as 
de Platão, de Aristoteles e de Z enon, o V ictorCo u in 
da antiguidade classica, - ad mirado r e sec ta ri o da 
tua phil oso phia, fo rmada na edade m éd ia , com as li·· 
ções de Aristoteles desvirtuadas e com os dognas ca-
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tholicos, e a estes sujeJta de tal arte, que foi cogno-
minada ancilla th eo logiae, Cí ce ro - escolastico, e 
com elle Socrates e Platão, anteriores ao teu Phiso-
sop lw, ó Santo Thomaz de Aquino !... 

Nem se di ga que a Escolastica encerra o desen-
volvimento da tradi ção peripatetica. Discí pul o de 
A ri ta tei es, não obstante as censuras dirigidas a este, 
especialm ente em relação ao syllogismo, disc ípulo 
qu e, obed ecendo ás tendencias do Stagirita, corrigiu 
e completou-lh e o meth odo, foi Bacon. Que importa 
q ue a obra de Bacon tenha sid o especialmente con-
sagrada á methodologia, e p a rti cularmente á in-
ducção ? 

Na philosophia un iversa l como na philosophia 
de q ual q uer sc iencia o m eth odo é quasi tudo. 

Bacon apenas deu o sign al da batalha; mas, foi 
ao toque des e clarim que avançaram Bayle, Buckle, 
Bentham Stuart Mi ll , A ug u to Comte, Herbert 
Spencer, Alexandre Bain , Hippolyto Taine, e tantos 
o utros . E de cada vez que elles avançaram, alguns 
palmo de terreno foram perd idos pel os adversarios, 
não ob tante o grande talento e a enorme coragem 
destes. 

Ba ta de philo op hi as . 
D esconfi o muito que o resultado final de tu do o 

que temos e cripta sob re e co las phisolophicas erá 
cada um de nó co ntinua r com suas opi niões . Ob-
e rva um phil o op ho, cuj a auto ridade o Sr. Dr. 

João .fendes Junior não admitte, que, para nos dei-
xarm os convencer por outrem em uma controversia 
phi lo ophi ca, é necessario que tenh am os menos de 
trinta ann os. E' entre os vinte e o tr.inta annos que 
se adapta uma philosophia, que se formam as con-
vicções no que tóca a es.sa materià , que se tem inter-
esse pelas i déas geraes. Passado aquelle limite, o 
homem lê sóm ente p a ra se distrahir, para estar em 
dia com o que se escreve, para se esclarecer sobre 
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certos p ontos partic ul ares. Os a li cerces do ed ificio:-
já estão l ançados, e em torno delles o habito, a pre-
g uiça men tal, as occupações praticas e mui tos outro' 
fac tos, lançam uma especie de cimento, que nada 
póde destruir. 

Posto que nenhum de nós dois tenha attingido-
a edade em que, dizia R oye r Collard a Alfred de-
Vigny, não mais se lê, apenas se Hl ê, parece que,. 
ou me engano muito, ou infelizmente já transpuze--
mos a edade da formação philosophica. 

O unico pro' eito que podem os colher desta 
controversia obre generalidades philos-ophicas é o 
que Schopenhauer tirou das suas especulações pess i-
mistas. Já no ultim o quartel da existencia , quei-
xava-se a agu1:a negra do pensamento modenw de-
que, sob o ponto de vista pecuniari o, sua philo o-
phia nunca lhe tinha rendid o coisa alguma; mas,. 
accrescentava logo, reconhecido , que lhe devia o· 
inestimavel beneficio de o ter preservado muitas ve-
zes deste flagello da humanidade que se chama O· 
ted1: o, das más companhia , do maus pen amentos, 
e consequentemente, das má obras. E' esse talvez 
o unico resultado que eu e o meu illustre contra-
dictor havemos de obter com o estudo destas questõe. 
-!e philosophia. Já não é pouco em meio da Tn.st eza· 
Contemporanea. 

Prophetisa o Sr. Dr. J oão Mendes Junior no· 
seu primeiro artigo que a Escolastica ha de er a 
philosophia do seculo XX. Não me interessa muito 
sabel-o antecipadamente. 

Se se realisar a prophecia, eu, que no seculo 
XX serei homem do sectdo passado, com certeza 
não poderei conformar-me com as modernices do-
tempo. Esse req uinte de DA IDYSMO philosophico-
está reservado para o D r. João fendes Junior. 

Faço votos por que lhe não fa l tem snobs. Que-
os tenha tão numerosos como as are ias do m ar. 
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Il 

O segundo artigo do Sr. Dr: João Mendes Ju-
nior é um soberbo conjuncto de modelos admira-
veis de sophismas. 

Sempre fiel ao processos da Escolastica, o meu 
illu strado collega, ao interpretar os textos constitu-
cionaes despresa a realidade viva e palpitante da 
lei e affirma certos conceitos geraes, e faz certas 
divi -es arbitraria , para habilmente deduzir dessas 
premissas o que já havia preconcebido como a ex-
pressão do pensamento do legislador. 

Com tal clareza está redigido o art. 34, n. 23 
da Con tituição Federal, que para o interpretar cor-
rectamente, basta applicar-lhe aquella regra de her-
meneutica jurídica formulada por Berriat Saint-
Prix nos eguinte termos: 'quando a the e affir-
mada se acha litteralmente escripta na lei, nada mais 
nos cumpre fazer do que citar o artigo da lei, indi-
cando-lhe o numero (Logique luridique, n. 36). 

Ha um ponto sobre o qual o s·r. Dr. João :vien-
dcs Junior está de perfeito accordo commigo: o meu 
erudito collega reconhece que o art. 3.::!.:· n. 23, não 
confere ao Congre o N acionai competencia para 
legi lar obre o proce so em geral. Tanto isso .é ver-
dade que eus argumentos ão tirad os de outros ar-
tigos da Constituição. Nem uma ó vez, em todo o 
decur o de sua brilhante argumentação, tentou de-
monstrar a ve rdade de ua the e com raciocí nio 
baseado sobre o art. 3+, n. 23. E se receio de se re-
ferir á lettra do artigo citado é muito significativo. 

Temos pois, que investigar se as -outras disp1si-
cões invoradas autori am a con lu são do meu illus-
tre contradict.or. · 

Ha uma oppo ição, repete o meu di tincto cal-
lega, entre attribuições privativas e attribuições não· 
privativas,· mas, estas ultimas não podem ser as enu-



264 

m eradas no arti go 35 , e n ão p odem ser, p o rqu e o 
artigo 34 contem espec ialmente attribui ções leg isla-
tivas, ao p asso que o a rti go 35 contem esp ecialm ente 
attribui ções oonse rv ado ras e admini stra ti vas. Ora, 
o ar tigo 35 apenas encerra um a att ribuição de in -
specção, ou fiscali sação, p a ra m e se rvir da lin g ua-
gem de P imenta B ueno e vem a e r o do , ro, o q ual 
in cumbe ao Cong resso Nac ional o vela r na g ua rda 
da Co nsti tu ição e das leis e prov ide ncia r sobre as 
necessidades de ca racter federa l. T odas as m ai at-
tribui ções , consistentes em anim ar no p a iz o de en · 
vo lvi mento das l ettras, ar tes e ciencias, da immi-
g raçã.o, da agricultura, comm ercio e in d ustria, em 
crea r institu ições de ensino uperior e secundaria 
nos Estados, bem com o em provêr á ins t rucção se-
c un da ria no dis tri cto fe deral , são at tribui ções em 
cuj o exe rcício o C ongresso N acional desempenh a 
fun cções legisla tú.,as e administra tivas . E nt retanto, 
n o ar t igo 34 h a dive rsas attribuições que e não p o-
dem dize r legislativas, m as que in contestavelm ente 
são conse rvado r as ou administrativas . T aes são as 
q ue te m o Congresso N ac ion (l. l de decl arar em es -
t ado de sitio um ou m ais pontos do te rr ito ri o na-
c ional, e app rova r ou susp ende r o iúo decl :uado 
p elo p ode r executivo, a qu e p e rmi tte que o on-
g resso Nacional conceda amn i ti a, e a attribui ção 
em vi rtu de da qual o Congresso acio nal comm uta 
e perdôa as p enas imp os tas, p o r c rim e de resp onsa-
b ilid ade, aos f un cc ionarios fede raes . 

A antith ese i ncontes tavelm ente se red uz ao e-
g uinte : de um la do tem os attribu ições privativas de 
dive rsas esp ecies,-leg isl ativas, co nse rvadoras e ad-
ministra tivas, do ·outro tem os attribuições não priva·· 
tivas exactamente das m esm as esp ec ies . P or outras 
palavras, a opposição se veri f ica entre attribuições 
privativas que pertencem a um gene ro com va rias 
especies e att1'ibuições ncio p1'ivativas do m esmo ge-
nero e das mesmas especies. 
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Entende o illu·strado Sr. D r. João Mendes Ju-
nior que antithese não h a, em relação a att ribu ições 
privativas e não privativas, entre os artigos 34 e 35 , 
p orque, além do argumento já respondido, o artigo 
35 comprehende encargos qu e incumbem1 e o atigo 
34 poderes que competem . Outro engano do meu 
.erudito collega. No artigo 34 está a disposição pela 
·qua l o Congresso N aciona i ficou encarregado de 
fixar a despeza e orçar a receita federal annual-
mente, e ahi temos um verdadeiro encargo .ou in-
cumbencia, cujo não cumprimen to importa a sup-
pres ão d·o regimen representativo. No artigo 34 está 
-a dispo ição que manda fixar annualmente as for-
ças de terra e mar e ahi temos mais um encargo, 
-o u incumbencia , e não méra faculdade que seja li -
cito ao Congres o N acionai não exercitar. No artigo 
34 ainda está a disposicão que declara competente 
o Congresso N acionai para estabelecer os mei-os 
necessari os para o pagamento da divida publica e 
certamente prescrever os meios necessarios para o 
pagamento da di vi da publica é um encargo ou in-
cumbencia, que o Congresso N acionai deve desem-
penhar antes de cumpri r qualquer das incumbencias 
dos §.' z 3 e+ d.o artigb 35· 

Quanto á questão de saber como os Estados 
exercem, ou devem exercitar, a attribuição ou 
faculdade de legislar sobre o processo, - se al-
tern~rt./v.a ort suppletivamente1 a resposta é dada sa-
ti { actoriamente pelo propFio sr. dr. João Mendes 
Juni or. No seu terceiro artigo diz o meu illustre 
collega: "a Constituição dá aos Estados a compe-
tencia privativ'a para legislar sobre organização 
judiciaria mas competen ia limitada. Por outra: 
a competencia dos Estados para legislar sobre or-
ganisação judiciaria, comquanto privativa, é li-
mitada pelos princípi os constitucionaes da União." 

Se fjzermos uma pequena alteração indispen-
savel, a olução será applicavel egualrnente á questão 

D. P. -25 
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da competencia para legislar sobre o processo. A 
competencia do Estado para legislar sobre a organi-
sação judiciaria não é priva tiva/ é talvez qurzsi pri-
vativa , porque o Estado não póde legislar sobre a 
instituiç_ã_o do jury, upprimindo-a ou modificando-a 
de modo tal , que lhe altere a essencia. Fazel-o sÓ· 
póde um Congre s N acionai constituinte. 

Ora, em relação ao processo o Estado tern 
competencia egualmente limitada p'ara legislar, 
sendo as excepções a essa competencia apena ern 
mai or numero do que na primeira especie. 

Ago ra , perdôe-me o meu ill u trado collega ,. 
o sr. dr. João Mendes Junior vae refutar-se a si 
proprio . O meu distincto contradictor faz grande 
cabedal das e:xlpressões competenn'ia e facuLdacfe, 
dizendo que os Estados apenas têm a ('acuidade de 
legislar sobre o processo e não com p etencia para 
isso, porque os termos da Constituição são estes. 
"é facultado aos Estados - etc." Mas, nestas ex-
pressões - é facultado aos Estados - estão as 
duas ccm'petencias - a de legislar sobre o pro-
cesso e a de legislar sobre a organisação judiciaria. 
Não ll'a na Constituição Federal n·enhum artigo 
em que se conf i ra ao Estado comp'et~ncia, de modo 
expresso, para legi lar sobre a organisaçã judicia-
ria. Entretanto, o sr. dr. J oão Mendes Junior ac-
·ceita essa comp_eterada do Estado, e não lhe chama 
faculda,de. 

Que r'azão tem, pois, para não admi ttir a 
com'petencia limitada do E tado para legislar so-
bJ:e o processo? Se quizer:, denomine essas duas 
1conipetencias - faculdades. Pouco importa. O que 
não póde fazer o meu erudito collega é separar 
·uma da ou tra. 

Finalmente, as discussões do projec to de 
constituição revelam tão nitidamente o pensamento 
·qo legislador constituinte, que nesse ponto a con-
troversia é impossível. A regra de Berriat Saint-
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·Prix de que "as inducções tiradas dos trabalhos 
preparatorios em geral são fracas, sobretudo quan-
do na redacção definitiva não ficam traços ou ves-
tígi os des~es trabalhos" não tem a menor applica-
ção ao caso. 

O art. 34, n. 23, reproduz fielmente o pensa-
n:ento c ominante no espírito da maioria do Con-
gre~w Constituinte. Quer o sr. dr. João Mendes 
Juni or palavras mais claras e energicas do que as 
empregadas pelo sr. Amphiloquio, e já reproduzi-
das p o r mim em artigo anterior, sobre os incon-
veniente: e o erro da separação das leis adjectivas 
das substantivas? 

Oi çamos mais uma testem unha dos debates, 
que com certesa lhes prestou acurada attenção, pois 
mais tarde e~creveu um livro sobre a Contrtituição 
do Bt·azil, o sr. Aristides :Milton, deputado á Con-
stituinte. A pagina r66 lê-se: " triumphou a opi-
nião do que sustentam não thaver incompatibilida-
de entre a unidade da legislação civil, commercial 
e criminal, do paiz com a divisã-o do poder judicia-
rio em poder judiciario político, orgam da lei su-
prema da nião ou da de cada Estado, e poder ju-
diciario a ministrativo orgam da justiça ordina-
ria em cada Estado. E como os Estados têm com-
petenci a para organisa r o seu poder judie-ia rio, não 
se lhes podia negar a de legislar sobre o proces-
so. poi de outro modo uma desharmonia, funesta 
'a interesses muito respeitaveis, 1poderia surgir, 
como aconteceu durante o Imperio no d.ominio do 
Acto Addicional, em que se tornou necessaria a lei 
da interpretação para conjurar os perigos dalli 
resultantes. Assim não se póde negar que a dispo-
sição contid·a neste n. 23 foi o resultado de uma 
tran acção entre os que opinavam pela unidade e 
os outros que sustentavam a diversidade do direito. 
privado; ella representa o meio termo entre as 
duas opiniões extremas, ficando a União com o di-
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reito substaJiltivo, e os Estad·o:S com o direito 
adjectivo." 

O systema a-c.ceito pela COJ1StituiJ1te brasile ira 
foi o da Republica Argentina, de cuja constitui-
ção o sr. Aristides Milton reproduz o art. 67, II, 
em seguida ao art. 34 S 23, da nossa para tornar 
bem sensível a analogia entre as cduas djsposi.ções. 

III 

O Sr. Dr. João :Mendes Juni or não nega a •es-
treita relação das leis process uaes com a de orga-
nis"a.ção j u diciaria. 

Sómente em vez de subordinar o processo á 
organisação judiciaria, - e tal é a subordinação 
logica e chronologica, - sujeita a organisação ju-
diciaria ao processo. Não é o proce so, diz elle, que 
deve accommodar-se á organisação judicia ria; é a 
organisação judiciaria que deve adaptar-se ao pro-
cesso. 

Admittid·a essa inversão da dependencia lo-
gica e da successão chronologica da in tituições 
de direito judiciario, pretende que o Congresso 
Nacional tenha a attribuição de legislar sobre o 
processo, ao passo que os Estados têm com pete11cia 
privativa, posto que limitada, para legi lar obre 
organisação judiciaria. 

Sendo assim, de duas um.a: ou os Estados orga-
nisam a sua judicatura, devendo cingi r- e rigorosa-
mente ás leis de processo (as quaes podem ser feitas 
de tal arte, que contenham em si os elementos essen-
c iae.s da .organisação judiciaria) , e nesse ca.so os 
Estados não legislam, não podem legi slar, sobre a 
crea·ção e oornpetencia de seus tribunaes, singula-
res e collectivos; ou os Estados não são obrigados a. 
se adstringir ás prescripções do Congresso N aciGmal 
sobre ·o processo, e nesse caso não se respeita a es-
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treita relação, a connexão substancial , entre o pro-
cesso e a o rg ani.saçã,o judiciaria,-affinidade que o 
Sr. Dr. J oão M endes Junio r não contestou,- e apenas 
expli co u de m odo diverso, invertendo os ten~s da 
relação de dep end enc ia . 

Acce itas as premi ssas do m eu illustrado oollega, 
chegam os á conclusão de q ue os E stados só c riam 
loga re de mag istra tura , augmentam e dilJ)inuem 
esses laga res m as não legisl am sobre a o rganisacão 
e com petencia dos se us jui z·os, o que va i de encontro 
á propria in te rpre tação do S r. Dr. J oão M endes 
Juni o r o u a consequenc ia muito m ais f un es tas á 
ad mini t ração da ju ti ça do q ue todas as que f igurott 
o m eu con trad icto r com o derivadas da interpretação 
qu e te nho dado ao a rt. 3+, n. 23 , po rqua nto te rí am os 
o p rocesso em d i onancia com a comp os ição dos t r i-
bun ae . 

O a rg um ento ca pital , o a rg um ento Achill es, do 
Sr. D r. J oão Ylendes Jun io r prova demais. 

A ~er ve rdade o que diz o m eu illustre coll ega 
ob re a int im idade irred uc tive l do d i re ito adj ec ti vo 

c m ub tan ti\'O a co n c~ u são l ogica e necessari a 
não é a q ue ded uz iu a sabe r- q ue os Es ta dos não 
podem leg i lar obre o processo, mas, sim, es ta ou t ra, 
- a aber- q ue o Co ng re so N ac ionai não pôde a l-
tera r o p roce so emq uanto não altera r as institui ções 
le d i re ito ma teria l. 

E i ah i o ,ue q'Je r d ize r e o que deve:; d ize r, o 
Sr. Dr. J oão [ende Juni o r, p a ra ser co rrec to e 
ri goroso nas ua ded ucções. Cada in stitui ção de di-
reito ubsta nti v deve se r promul gad a com o seu 
r espectivo process·o. C umpre que desa pp areça m os 
cod iaos de proce so. E com o a m esm a co nn exão sub-
stanc ia l . e ve ri f ica entre o proce so e a. o rgani sação 
judi c iar ia (confo rme reco nh ece o m eu do uto contra-
di cto r ) é miste r que .as instituições de d ireito sub-
stanti vo tenh am uma organi sação judic iaria co rres-
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pondente, apparelho necessario e immutavel para a 
realisação do correspondente direito material. 

Em ultima analyse, são essas as consequencias 
irrefragaveis da inseparabilidade das duas especies 
de leis - materiaes e formaes - propugnada pelo 
Sr. Dr. João Mendes Junior. 

Acceitas as proposições do meu illustre collega, 
o direito internaci onal privado terá de soffrer a mais 
profunda revolução. Até hoje se tem entendido que 
certas leis substantivas de um paiz devem ser appli-
cadas em <O utro por magistrados e de accôrdo com o 
processo deste outro paiz. Dada a connexão substan-
cial entre o proce soe o direit-o material , será mi tér 
que os juizes de uma nação julguem de conformi-
dade c-om o processo de outra, o que não sei se haverá 
Estado que tolere. 

Acceitas as proposições do meu illustre collega, 
a theoria da retroactividade das leis terá de ser com-
pletamente refundida . Até hoje se tem entendido 
que uma lei nova sobre proces o é applicavel a fa-
ctos passados. Dada a conn~xão substancial entre o 
processo e o direito material, será mister -continuar 
a applicar o process-o já revogado aos factos regidos 
por leis substantivas a que correspondia o dito pro-
cesso. E como a organisação judiciaria deve ada-
ptar-se ao processo, no sentir do meu douto contra-
dictor, teremos tambem os tribunaes abolidos ao 
lado dos novos tribunaes, até que se julguem as 

~ relações de di.reito creadas em épocas anteriores. 
Veja ·o Sr. Dr. João Mendes Junior as con~e

quencias do seu principio da inseparabilidade do 
pr-ocesso. 

Admittido esse principio, não posso extranhar 
que o meu distinctissimo collega manifeste um;: 
grande reluctancia em acceitar o systema da separa-
ção de leis, consagrado pela Constituição brasileira. 
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'Ü que absolutamente n·ão comprehendo é que n ::g tt:~ 
.este facto : as leis processuaes variam muito de um 
paiz para outro. O exemplo ti .rado do processo Í11 ·· 

glez, comparado com o nosso, prova essa verdade. 
Neste ponto o Sr. D r. João Mendes T uni o r fez 

-uma observacão que me obriga a uma resposta. Pre-
feri reproduzir alguns traç-os do processo adoplaeto 
perante os tribuna.es ou côrtes de condado, porque es-
.ses tribunaes , posto que organisados primitivamer.Lt 
para julgar pequenas demandas, têm tido a sua corn -
petencia constantemente alargada por leis successi-
·vas. "La tendanc_e générale du légis lateu1· anglais est 
d'éfargir sans cesse la compétence des cours de conté" 
(Glasson. Droit et lnstituitions de I'Angleterre, 

·vol. 6", pag. 558 J. Mas, o Sr. Dr. João Mendes J u-
nwr quer que se compare o nosso processo, não co, .~ 

o dos tribunaes ou côrtes de condado, mas com o pr,J· 
,c,:sso estabelecido pelo act. de r873. Seja feita a sua 
vontade. 

Mas nesse caso a comparação lhe é muito mais 
desfavoravel, porque, conforme ensinou o proprio 
'Sr. Dr. J oão Mende Junior, os inglezes têm o J URY 
ClVlL coisa que nós de conhecemos. 

Além disso, o acto de r873 instituiu uma especie 
.Oe decisão que para nós é uma surpreza. Para evitar 
.as chicanas e as protel ações forenses, que Shak peare 
110 celebre monologo do Haml et julga causas suf-
ficientes para levarEm um ho mem ao suicídio, o act. 
de r873 autorisa a côrte a pronunciar uma condem-
nação immediata, sem nenhuma in strucção ju dicia l, 
·e m favor do autor, sempre que este affirma o seu 
direito por meio de um affidavit, i to é, affirma sob 
juramento que em sua opinião e de bôa fé o réu 
·não póde oppôr nenhum meio seri a dç: defesa. Ao 
réu fica reservado o direito de por affidavit, ou de 
.o utro modo, provar que tem justas causas de opposi -
.ção ás preten ções do autor. 
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A realisação de um tal processo depende, para. 
não produzir effeito perigosíssimos para os direi-
tos da partes de uma orga nisação judiciaria como 
só os in g le zes têm conseguido. 

Nã se póde affirmar que a acção ordinaria te-
nh a os mesmos actos ordinato rio em sua fórrna in -
trínseca em todos os paizes civi li sados. Para não· 
alongar es te artigo limitar-me-ei a pedi r a attenção· 
do Sr. Dr. J oão l\lendes Junior para o titulo II, 
secção 6", do Codigo de Processo ( Codigo de P roce-
dinúentos) da capital da Republica Argentina. Ahi 
nada se lhe deparará que e possa equiparar á ré-
plica, ou á trépli ca, da acção ord inaria do nos o pro-
ces o. 

Dis e em um de meu a~tigos entre outro ex-
emplos, que nada impediria o Estado de re taurar 
o procesw decendiario para a execu,ão hypotheca-
ria, visto corno primitivamente era es e o meio d 
cobrar uma divida hypothecaria, meio tão de ac-
côrdo com a nossq Ord., li v. 3", tit. 25. Não é po si-
vel, observa o Sr. Dr. J oão 1\lendes Junior, porque 
o Estado em tal hypothese e afastaria dos intuito 
do legi lador civil, o qual annexou á hypothe a o 
processo executivo por consid eração de ordem eco-
nomica. O argumento é improcedente. O facto de 
ter o legis lad or modificado uma lei de p roces o 
por consideraç-es de ordem econornica in con testa-
velmen te não tira á lei proces ua l o caracter de lei 
preces ual, não lhe altera a e encia de lei do pro-
cesso, não faz da lei do próce so uma lei ubstantiva. 
Sempre que modifica o processo, o legis lad or o faz , 
impellido por certos motivos de intere se ocia l ou 
de ordem publica, porquanto os p roce sos são pro-
du aos Úz·tell'ú.(ua.es combinacões mais ou menos en-

? genhosas, meios - ex.cqgitados ·p<J.ra a consec ução de 
um fim, o que não que r dizer que a dispo içõe 
processuaes exprimam comb in ações arbitran:as do 

\,·_p_o_der le.&t !a. tivs>t~,e--ôrno supp õe o Sr. Dr. João lfen-
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des Ju nior ter eu affrmado. A i·déa de combin ação 
ou disposição de meios adequados a um fim excl úe 
a idéa de ac tos praticados a1'bitrariamente. Em 
summa, se a lei de processo não se des natura, por-
que o legislador a fez impellido por considerações 
economicas , o Estado em virt ude dos textos consti -
tucionaes pó de alterar essa lei por considerações 
economicas ou po r outras ainda mais ponderosas. 
Se nem seq uer is o fosse permi ttido em face da nossa 
C on tituição, do regimen federal só teríamos o 
nome. 

Em um Estado pó de convi r o processo exe-
cutivo como mei o de facilitar o c redito irnm obilia-
ri ; em o utro póde e r tal a abundancia de cap itaes, 
que e não faça necessa ri o estabelecer um processo 
tão violento. 

Com a sua auto ridad e inconstestada de mestre 
egregi o n.a ma ter ia , o Sr. Dr. J oão .tvlendes Juni or 
quasi , qua l i fico u de erro o ter eu escripto que o de-
creto n. 359, de 26 de abril de 189o, que aboliu a 
fonnnlidad e da conciliação exigida pela constitui-
ção do I mpe ri o, a ltero u o no so p roceso, sem poder-
m o entretan to increpar o leg i lador de ter dimi-
nuicl o a ga rantia judi c iaes. Di z o m eu collega que a 
conciliação é de direito c iv il. 

Tenha pacien c ia. A conc ili ação é um co ntrato 
p o r m eio do qual a parte e compõem vo lunta ria-
mente, evitando um a demanda com a cooperação 
do juiz (Gargiul o, Corso Elem entare di DirittiJ 
Gútdiziario Civil e, n. 373). Esse co ntrato é admit-
ti do em todos os paizes civilisado , não m e consta 
que haja alguma l e<T i !ação que o prohiba. Esse con-
trato póde ser feito em nos o pai z ho'e antes 
d o decreto citad o, que ab olutam R"ilq..l tg 
natureza e o effeitos dc·'se co ~ iÀ rtt i.gam en~o 
era obri ga tor ia a tentativa de n . iação; hoje não r? 
se exige mai essa fo rmalidacf 1·eliminar das de- e.. 
manda. :~~~C!' -
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Que foi, poi·s, que se aboliu? Uma forma!t:dade 
p1·e/iminar, diz a lei, um acto judicial, diz Paula 
Baptista ( § 8z). 

Como quer o Sr. Dr. João Mendes Junior con-
fundir o contrato chamado conciliação com essa 
fonnalidJ,ade p1·e!im in'm·, com esse acto judicial, em 
que o juiz de paz pergutltava ás partes se queriam 
conciliar-se, e ellas respondiam- não , em que o juiz 
de paz insistia na pergunta, mostrando as vantagens 
da composição, e as partes persistiam na resposta-
não e não? 

Se as partes , o que era uma excepção, se conci-
liavam, o que ainda h oje podem fazer lavrava-se 
um termo, •que era o documento ou instrumento do 
cont1·ato. 

O legislador não alterou a natureza , nem os 
effeitos do contrato . Apenas supprimiu uma for-
malidade p1·e/imina1·, um acto judicial, sem a m enor 
modificação no direito civil. 

IV 

Sou obrigado a invadir seára alheia. 
Não posso acceitar, perdôe-me o Sr. Dr. João 

Mendes Junior, a classificação de a c tos ordinato1·ios 
e actos c/iecisorios-tal como foi feita pelo meu illus-
trado collega. 

"São actos ordina.torios, é esta a sua classifica-
ção - a citação, o libello, ou proposiçâo da acção, o 
offerecimenta de excepções, a contestaçüo, a 1·éplica, 
a tréplica, a 1"eco nvençiío, a autoria, a assistencia e a 
Qpposiçâo, e bem assim a assignação e lan çamento 
da dilação p1·obatoria, as a.ssignações e lan çamentos 
dos te1·mos de vis ta e outros. São actos decisorios as 
co nfissões, os dep··oÍm enfos das testemunhas, a P1'0-
ducção de inst1·umentos, as vistot·ias e arbibtp.mentos, 
assim como a sentença, a solução, a arr(!mataçâo, a 
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adjudicação e quaesquer outros actos que ponham 
termo ao feito." 

Ora, Dalloz, Mattirólo e outros, fazem uma 
distincção quanto aos actos decisorios, a qual não 
se póde recusar. 

Dalloz, já por mim citado em artigo anterior, 
diz: "Em uma acção judicial cumpre bem distin · 
guir o que só pertence á fórma, á instruccão, ou ao 
processo e que os jurisconsultos denominam ordina-
to,·ium. litis, do que interessa ao fundo da causa, da-
quillo cuja omissão ou ausencia torna a acção de 
nenhum effeito , e que qs jurisconsultos chamam d e-
cisorium litis. As formalidades da primeira ordem 
são reguladas pela lei existente ao tempo e:111 que a 
acção foi intentada; as da segunda ordem não depen-
dem enão da lei sob cujo impe:rio se deu o facto 
de que deriva a acção. Tomemos, por exemplo, 
a prova testemunhal : a fórma segundo a qual deve 
proceder-se á audição das testemünhas é ordinatoria 
litis, e consequentemente suhordinada á lei vigente 
ao tempo da inquir-ição. !las, a questão da admissi-
bilidade dessa prova só deve er resolvida pela lei 
sob cujo imperio se adquiriu a acção' . (Rép . verb. 
Lois n. 335). 

IY~atti rolo por ua vez: "O direito proba to rio 
civil , na parte relativa á essencia da prova, á sua 
admi ibilidade e:111 juizo, ao seus effeitos, ás pes-
sias que devem ministrai-a, é regido principalmente 
pelo codigo civil: pelo contrario, na parte que diz 
respeito ao modo como a provas são exhibidas nos 
juizo civis , e tá sujeito ao codigo de processo civil 
(Trattato di Diritto Giudiziario Civile Italiano, 
vol. 1·, n. 114 3" edição). 

m exemplo esclarecGrá a distincção que quero 
fazer: a Ordenações, li v. r·, tit. 86, pr. , liv. 3• 
tit. r", ~ r6 e tit. 62 § 1•, exigiam a citação pessoal 
da parte para vêr jurar as testemunhas em certas hy-
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potheses; o reg. n. 737, art. a9, ex ige unicamente 
a c1tação do procurad or. A hi temos uma alteração 
que concerne a actos ordinntorios, e não a aclos 
deciso rios. 

Por conseguinte, nos acto elas ificado pelo 
meu illustrado collega como excl u ivamente deci o-
rios, é necessario d isc rimin ar que é o1·d inatorio do 
que é de cisorio. 

Dirá talvez o Sr. Dr. João :Mendes Junior que 
a discriminação já está feita por elle proprio de de 
que incluiu a citaçüo em geral entre o netos ordina-
to rios. A is~o replicarei que os netos d ec isorios e tão 
sujeitos a DIVE!~S .-\ FÓR\f.\S, que ão materia proce-
sua!. Nada mais faç Q do que reproduzir a di tincção 
de Dall oz : a fórma egundo a qual deve proceder-
se á audição das testemunha é ordinatoria litis, por 
exemplo . 

Eu nunca fiz a class ificação do acto proces-
suaes em actos propriam ente _processuaes e impro-
priam ente p1·o cessua es, que, provavelmente para 
gracejar me attribúe o Sr. Dr. J oão fende Junior. 
Laurent na pa sagem por mim citada diz : 'á pri-
meira vista poder- e-ia uppo r que as prova con ti-
tuem uma dependencia do proce so.' Paraphra-
seando esse trech o de Laurent e crevi incidente-
mente que os actos 01·dinatorios ão o propriam ente 
processurres. Isso não foi uma ela sificação; foi a 
reproducção p o r outras palavras d o pen amento de 
Lau rent. 

Vejamos agora po rque o Sr. Dr. J oão . Iende 
Junior n8o admitte que os Estados legislem obre o 
netos ordinJatorios . 

Ainda não descobri no brilhantes artigo do-
meu illustre co llega um só argum ento d. e. auto1·idader 
ou de prin cipio, que apoie a sua the e. 

Ao passo que ten h o em meu favor a li çõe de 
Dalloz, Laurent, Boullenois, Asser et Rivier, Gabba 
e os escriptores citados por este , o Sr. Dr. J oão 
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Mend es Jun io r não exhibiu um só j urisconsu lto que 
lh e suffrague a do utrina q ue sustenta. 

Te rá offe r ecido a rg um entos de p rin cip io , de-
d ucções ri go rosas de p r in cí pi os jurídi cos in contesta-
-do ? fa mb em não . O m eu i llu tre coll ega enumera 
.os actos ordina torios, e acc rescenta d og matir:am ente 
q ue taes ac tos não p odem ser alterados, sem q ue sej a 
p re ju d icada a segu rança dos di re itos d ef inidos pela 
l ei substantiva . Não, po rq ue? E m que consiste a 
conn exão substancial entre o d i re ito substantivo e o 
direito ad jec t ivo? Não lh e apresentei dive rsos exem -
p los t irados do d i rei to pa tri o, em q ue se alte rou o 
processo em prejuízo do d irei to m ate ri al ? Entre 
ou tro não lh e recordei a subst itu ição do processo 
civi l da Ord. liv. 3o ti t. zo, pelo p rocesso commer-
cial do reg. n. 737? Houve alg um jurisconsulto bra-
~ilei ro (n~o excep túo o p ro p rio Sr. Dr. J oão Mend es 
Ju n ior) que cen uras e o l egis lado r p at rio p o r ter 
feito e a al teracão em nossas leis p rocess uaes, por 
ter adap tado as normas do p rocesso em favo r d as 
q uae Pau la Baptis ta m ais de um a vez fez "um voto 
esteril"? 

E to u inclinado a c rêr q ue en tre nós h a ap enas 
um eq u ivoco q ue e tamos separado po r fa lta de 
uma declara .ão. Quando prop ugno a m in ha th ese, 
não quero dar ao E tados a fac ul dade de legislar 
obre o proce so contra os princípios da scienc ia do 

d ireito . Po to que o proce o tenha um ca1·acter antes 
t e !tn ico do q 11 e s ientifico na p h ra e já ci tada de 
Gabba exprima jJroduclos intellectua,es, combina-
.ções ou disposições d e meios adaptados pelo legis-
lador pa ra a co nsecução do f im pratico de assegurar 
a obse1''Vancia do direito, não neg uei j ámais, antes 
expre samente recon heci n.os ar tigos an te.riores, ce r-
tos principio , certas verdades f undamen taes, que 
sã o pon to de partida, o cri te rio e o l imite, da acti-
vidade do l eg isl ador ao elabo rar as normas p roces-



278 

suaes. Esses princ1p10s - não póde transgredil-os 
o Estado, ass im como não poderia violal-os o Con-
gresso Nacional, se a este fosse dada a competencia 
que lhe outorga o Sr. Dr. João Mendes Junior. 

Abra-se um tratad o, ou compendio, de pro-
cesso de um es riptor extrangeiro qualquer, e ler-
se-ão distinccões como esta : "P1·ocesso summa-
rio }) :-

Este processo, que tem por fim evitar ás ques-
tões mais simpfes, menos i111portantes, ou maú u1·-
gentes, as despeza e a duração do processo ordina-
rio não & sob todos os aspectos um o rocesso exce-
pci onal" (Garsonnet, Préc is d e P1-o cédu1'e Civife, 
n. 318) . Ou como esta:' O conceito distinctivo do 
processo ordinario e summario está em a natureza 
das questões que se agitam em juizo '. (Gargiulo, 
obra citada, n. 535). 

Em seu ultimo artigo o Sr. D r. João Mendes 
Junior, em vez de me dar os processos especiae 
aliás em numero limitado, que são da competencia 
do Congresso N acionai , conforme lhe pedi , furtan-
do-se a esse trabalho de tanta utilidade, fez uma 
longa relação de actos preparatorios, preventivos e 
incidentes, que reputa inalteraveis e perguntou-me 
depois se é possível Il!odificar e se processos sem 
ptejuizo da garantia dos direitos materiaes . 

Foi pena; pois, repito, não conheço em nosso 
paiz ninguem mai s preparado para essa tarefa que o 
Sr. Dr. João Mendes Junior. 

Quanto á pergunta que me faz , respondo sem 
receio de errar: muitos desses processos ou actos 
prccessuaes não só podem ser modificados, como já 
o têm sido, sem o menor inconveniente. Basta des-
tacar um dos processos enumerados-o incidente da 
habilitação. O reg. n. 737 simplificou, sem o menor 
inconvenien te, o processo da habilitação. 
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Sómente a superstição da fórma póde fazer com 
que repillamos essa e outras modificações, tão uteis, 
tão razoaveis. 

Se os Estados legislarem sobre o processo cri-
teriosamente, de conformidade com os princípios 
cardeaes do direito, estou certo de que o Sr. Dr. 
João Mendes Junior nenhuma censura lhes fará. 
E, se fizer, não é Virgílio que o meu illustre collega 
deve citar; é Victor Hugo: ({Sombre fidéfité pour 
les choses tombées, sois ma jo1·ce, et ma joie, et mon 

'f ' d' . . JJ pz zet· (lt ratn. 





DIREITO CIVIL 

DA COMPRA E VENDA DE COISAS IMMOVEIS "AD CORPUS» 
E "AD MENSURAM» 

I 

I. A juri spru dencia patria mai s de uma vez tem 
repu diado a doutrin a ve rd adeira sobre os direitos 
e obri gações do vend edor e do comprador de immo-
ve is, na hypoth ese de ve ri f ica r-se def iciencia , ou ex-
ces o, na quanti dade es tipul ada . 

A fa lta de um a regra sobre a espec ie em nossa 
legislacão e a necess id ade de reco rrer ao diri ei to ro-
mano expl icam a perp etração repeti da desse erro. 

I I. E m ve rdade, a O rd ., li v. 4. 0

, ti t. 8.", qu e já 
tem sido in vocada pa ra regul ar a mate ri a, não tem 
appli cação á h poth ese. Na mencionada Ord., bem 
como nos ti tulos cor respondentes do Di ges to e do 
Co di go _gu c se eguem á epi g raph e- "de p ericulo et 
commo do 1·ei v enditae" ) es tatuiram-se prece itos atti-
nentes aos ri scos que co rre a co isa vendida antes de 
entregue ao comp rado r e não á def iciencia de quan-
ti dade, já exi tente antes do contrato de compra e 
venda, mas ve rifi cada depois ( 1) . · 

(I ) Nesta censura incorre o acorda m proferido pelo Tribuu:tl de JusLiça d o 
EsLnrlo rle S . Pnulo na np pcllução cível n. L. 15i (ú'a:eta Jw·idica, vol. lfi, 
png. 42) . 

D . P. - 2G 



282 

III. A Ord., liv. 4.", tit. 17, só nos ministra re-
gra'S sobre a compra e venda de CO'isas moveis, ou 
immoveis, em que se verifiica um vicio ou defeito 
occulto, ou a ·nãoexistencia das QUALIDA~~s decla-
radas no con trato (Macedo Soares, M edz çao e D e-
marcação das T erras, 3. 11 edição, pag. 409 e seguin-
tes). Ahi não cogitou o legislador da falta de QUAN-
TIDADE. 

IV. A especie é, pois , regul·ada pelo di rei to ro-
mano (Ord., liv. 3°, tit. 64, pr. , lei de r8 de agosto 
de 1769, C. Telles, D1:gesto Po1·tugu.ez, vol. 3.", 
ns. 287 e 288, e notas respectivas). 

V . Faz-se a venda ad mensuram, quando se de-
termina o preço de cada unidade , ou medida , po r 
exemplo, de cada alqueire; e ad co1·pus quando se es-
tipula um preço unico para a totalidade da coisa 
vendida (quando enim adjicitu1' pretz1um unicum. 
pro to ta specie). A venda ad corpus tambem se deno-
mina p er aversionem ( Sylva, Ad Odinationes, li v. 
4°, tit. 8o, § 6°, n. 9). 

VI. Se o immovel é vendido ad mensuram, não 
h a controversia sobre os direitos e obrigações do ven-
dedor e do comprador, no caso de verificar-se falta , 
ou excesso, na quantidade estipula.da. Em tal hypo-
tehese , o vendedor responde pela deficiencia , e o 
comprador é obrigado a pagar o excesso (fr. 40, 
§ 2 °, de contrah enda emptione, fr. 3°, § 3o, si menso1· 
falsum modum dixerit, Van Wetter, Cours Elémen-
taire d e Droit Romain, tomo 2.", § 389, pag. 121; 
Accarias, Précis de Droilt R omain, tomo 2.

0

, p ag. 456 
da 3ª edição, nota r ª, Sylva A d Ordinationes, loco 
citato, C. Telles, lo co citato , Cod. Civ. Francez, 
arts. r.6r7 e r.618, Cod. Italiano, arts. 1.473 e 1.474). 

O comprador pó de então ped i r que o vendedor 
lhe entregue as unidades que faltam, ou o preço co r-
resp ondente, já estipu lado no co·ntrato ; e o vendedor 
que lhe sejam restituídas as medidas dadas em ex-
cesso, ou um supplemento de preço. 
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VII . Se o immovel é comprado para um certo 
fim , e em consequ enc ia da falta verific ada em sua 
contin encia não póde se r applicad o ao des tino que 
pretendi a d a r-lh e o comprado r, tem este o direito 
de resc indir o contra to (Maynz , Cours d e Droit 
R omain , tomo 2.", § 2 1 r, no ta 7·\ L a urent, Príncip es 
de D roit Civil Français, vol. 24, pag. r 87 ) . 

VIII . Quando v ari am as m edidas em um paiz, 
como aco ntece entre nós, qu e tem os nas diff e rentes 
zo nas de um m esmo Es tado a lqu eires de maio r ou 
m eno r ca p ac id ade, presume-se qu e é ada ptada a m e-
d ida do logar em que es tá situ ado o imm ovel (Po-
thi e r, O euvres, vo l. 3.", n. 257) . 

IX. As in ce rtezas d a juri sprudencia p atria, 
quanto aos d i re itos e ob rigações cj ue deco rrem da 
ve nda ad co1·pus, ref lec tem a dive rgencia dos nossos 
jurisconsultos sob re a m a te ri a . 

Ass im é q ue é Sylva, A d Ord. ( loga r já m encio-
nado) Corrêa T ell es no Digesto P ortuguez ( n. 288 
do 3." volu me) e T e ixeira de F rei tas (no ta 690 á 
D ou trina das Acções de C . T ell es) ensi nam que , 
d ada a ve nda ad corpu s, nenhum di re ito tem o com-
p rado r de ped ir as m edid as qu e fa ltam , ou o preço 
corn::3pondente. 1as y lva ( ns. 13 e r4 do . 6" c i-
tada Ord.) lim ita- e a resumir as d uas op iniões con-
tra ri as, c itando os au to res que as suff ragam . C . T el-
le ba êa a sua op in ião em dois tex tos do d ireito ro-
m ano, um do q uae ,- o f r. 13 , S 14, de act ionibus 
em pt i el ve ndit i, não é tão pos itivamente appli cavel 
á e pec ie com o os '11 um e rosos tex tos que f und amen-
tam a do ut r in a oppos ta, e o segundo,-o f r. 45, de 
ev icúo nibus, di z co isa muito dive rsa do que supp oz 
C . T elles . 

Veja-se a inte rpre tação qu e dá P o thier a esse 
fr agm ento, e to rtega do pelo auto r do Digesto Por-
tuguez (O euvres, vol. 3", n. 254) . T. d e Freitas re-
produ z descuidadosamente o equivoco de C . Telles. 



284 

X. A obrigação imposta ao vendedor de entre-
gar a qua ntidade estipulada, ou restituir o preço 
correspondente, na venda ad corpus, está consagrada 
por varias textos, de uma clareza admiravel. 

O fr. 2.", d e actionibus empú et v enditi, pre-
creve : Si emptione 111 odus dicltts esf, et non pra esla-
t ur, ex e 111 p f o e s t a c ti o . 

Egualmente o f r. 4•, § r·, do mesmo titulo: Si 
modus agri minar inveniatur, pro num ero jugeram 
au ctor obligatus esl/ guia ubi modus minar ázveni-
tur, non potes! estimari bonitas lo ci. 

Ainda o f r. 6 .", do mesmo titulo: T enetur ex 
~mpto venditor, etz'am si agnove n:t (I) minorem fun-
di modum esse. 

O mesmo preceito se contém no fr. 69 , § 6." , d e 
evictionibus: In ju11d'o ve ndito cum modus pronun-
tiatus d eest, sumitu r partio ex pretio. 

Os expositores do direito romano, entre os quaes 
Maynz (vol. 2.", § 2rr) , Van Wetter (tomo 2.", 
§ 389) , Accarias (tomo 2.", 3ª edição , n. 6os) , estão 
accordes em que na venda ad co rpus o vendedo r res-
ponde pelo quantum estipulado. 

XI. Mas, se na venda ad corpus o vended or é 
obrigado a entregar a quantidade declarada no con-
trato , ou o preço correspondente, nenhuma obriga-
ção, pelo contrario , impunha o direito romano ao 
comprador de pagar um supplemento de preço 
quando ha excesso na quantidade entregue (Dig., 
fr. 38, pr., d e action ibus em.pti el venditi, Van Wct-
ter, logar citado, Accaria , lagar citado, Pothier, 
Oeuvres, vol. 3 .", n. 254). 

Essa obrigação incumbia ao comprador sómen-
te na venda ad m ensuram (fr. 40, § 2. ", de contra-
/tenda emption e ) . 

. Van Wetter ( ibid.em) e Pothier ( n. 254) ex-
pllcam-nos a diversidade de posições jurídicas entre 

(1) Jlfaynz quer que se leia ignonwe•·!t, e parece que al!sim deve ser. 
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o vendedor e o comprador na venda ad corpus) ob-
se rvando que o comprador adquire todo o immovel 
por um preço convencionado, e a ind·icação da quan-
tidade só tem por f im fon;·ar o vendedor a entregar 
no minimo as unidades estipuladas. O immovei é 
ve ndido em sua integridade/ não foi intenção das 
partes co ntratan tes exceptuar coúa algu ma. A decla-
ra çrio da quantidade é uma garantia para o compra-
dor1 e não para o vendedo1·. 

XII . Em direito roman o, pois , as reg ras que 
so lvem a questão que estudamos, são corollarios lo-
gicos e ju rídicos do contrato de compra e venda. 
Quem vende um immovel é obrigado a en tregai-o 
tal como foi declarado no contrato. A fal ta de quan-
tid ade e-q uivale á retenção de uma parte da coisa 
vendida. (r) 

XIII. Em resumo, ou temos uma venda ad m en-
suram) e nes e caso o vendedor responde pela defi-
ciencia e o comprador pelo excesso, cumprindo 
relembrar a faculdade que tem o comp radar de es-
co lher entre a indemnisação e a rescisão do contrato 
nas condições já dita ; ou temos um a venda ad co r-
pus) e então é l ic ito ao comprad or pedir a quan-
tid ade que fa lta não podendo, porém, o vendedor 
pedi r o exce so ve ri ficado. 

E is o que e tatu e o direito romano que nesta 
materia é o nosso di reito, porqu anto as normas ex-
po tas não e prendem a nenh uma subtil eza, precon-
ceito, ou raz ã peculi a r ao povo roman o, mas são 
corollarios muito logicos deducções ri go ro amen te 
jurídicas, dos prin cípios a que es tá subordinado o 
contrato de compra e venda. 

m prin cipi o sup eri or domina o ass umpto, con-
sag rad o pela sabedoria de tqdos os legislado res , e de 

(I ) Vide os mag i ~traeH pareceres elos Conselheiros Lafayctte, Viscouele ele 
Ouro Preto c Mafm, nt. 3a ed ição da obra jrí citada de Macedo Soares 
(pag. 409). 
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que se acham impregnadas as disposições dos me-
lhores codigos, attinentes ao co ntrato de compre e 
venda : sempre que ha uma clausula duvidosa, um 
p onto obscuro, sobre o objecto do contrato, deve es te 
ser interpretado a favor do comprador, e contra o 
vendedor, que é quem está em condições de melhor 
conhecer a coisa vendida. 

XIV. Segundo o Cod. Civ. Francez, quando a 
venda se faz ad m ensuram, o vendedor é obrigado a 
entregar a quantidade declarada , e, se não é isso pos-
sivel, ou o comprador não o exige, a soffrer uma di-
minuição no preço. Quando ha excesso na quanti-
dade, o comprador tem o di rei to de escolher entre 
o pagamento do preço correspondente ao exce o e 
a rescisão do contrato. A razão. e pondero a que 
nos dá Grenier, orador do Tribunato é que, quando 
ha excesso, obrigar o comprador a pagar o supple-
mento do preço é constrangei-o a comprar o que elle 
talvez não queira, ou a pagar o que elle talvez não 
possa (Laurent, vol. 24, pag. r87). Mas, para que o 
comprador tenha esse direito, é necessario que o 
excesso seja egual á vigessima parte da quantidade 
declarada no contrato. 

Se é inferior, m antem-e a venda , devendo o 
comprador pagar um supplemento de preço (Lau-
rent, vol. 24, n. 192, Aubry: & Rau, Droit Civ . Fran-
çais, vol. 4.", § 354). 

Dada a venda ad corpus, o comprador tem o 
direito a uma diminui .ão de preço, e o vendedor a 
um augmento, quando a differença entre a quanti-
dade estipulada e a quantidade verificada é de, pelo 
menos, a vigessima parte da quantidade declarada 
(arts. 1.6r6 a I.Ó2o, Aub1·y & Rau, vol. 4.", . 354). 
Na venda per aversionem é licito estipular que, qual-
quer que seja a differença verificada, as partes con-
tratantes não responderão por essa differenca 
(art. I.6r9). , 
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O Co d. Civ. Italiano (arts. r.473 a 1.475) re-
produ z com reda: ção ainda mais clara as di sposições 
do Codi go F rancez . 

O Cod. Ci v. A llemão, a mai.s elevada e ultima 
consubstan ciação da lei com a sc ienc ia ju rídica de'ste 
seculo, contém um a só regra, simp les e clara, sobre 
a mate ri a : "Se o vendedor de um immovel garantir 
(r) ao comp ra dor uma qu antidade determinada, 
res ponde rá pela qu antid ade como se fôra uma qua-
lid ade prometti da" . 

O comprado r tamb em póde pedir a rescisão do 
co ntrato, qu ando a fa lta verificada é tão importan-
te, que a execução do cont rato de ixa de convir-lhe 
(ar t. 468, trad . de Me ulenaere) . 

Nenhu m çle ses codigos, pois, contem preceitos 
que se approximem da doutrina absurda dos que 
entendem que na venda ad corp us, qualquer que seja 
a fa lta, não é perm itt id o ao comprado r pedir a qu an-
ti dade que fa lta, ou a indemni sação equival ente. 

A penas o .Cod. F rancez e o Itali ano estatu em 
um limite, ou req uisi to, para o exe rcício desse di-
reito : é nece sa rio que a diffe rença seja da v ige:;i-
ma par te, pelo menos, da quantid ade es tipul ada. 

D i posição emelh ante se nos depa ra no Cod. 
A rgenti no (art. 1.346) e em outros . 

O Cod. Civi l Po rtuguez permitte a resci são do 
contrato sempre que se dá fa lta consideravel, po-
dendo o comprad or escolher entre a rescisão e a re-
du cção pro porcional do p reço. 

Não occul ta remo que o Co d. Civil Hespanhol 
(art. r.47r) con agra a do ut rin a immoral, e sem fun-
damento, qu e irref lecti damente ·ensi nou Corrêa 
Tell es. 

(1) Cuump~·e notar que m di reito romano nlío se empr egou o termo ga-
•·ant ta, maR, dtze r, cleclm·ar, p1·onuncia•·. Si in cmptionc moclus clictu~ cs t, 
rt non p ;·,rs.tcttu.·, rx cmpto cst act·io ( f•·. 2o, de actionibus cmvti et venditi) . In 
fund o vcncltto, cum modus JJI'Ot<untiatus clecst, sunLitv•· po1·t·io ex pntio (fr. 69 
§ 6°, ele ei'ictionibtts) . 
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XV. Não raras vezes, declarando-se a medida 
de um immovel, accrescentam-se as expressões -
pouco mais ou m enos, approximadamente, e outras 
semelhantes. 

Nesse caso o vendedor só responde pela defi-
ciencia, quando a falta é consideravel (Pothier, 
n.253). 

Mas, que se deve entender por falta considera-
vel? Parece que o criterio deve ser pedido aos co-
digas já citados da França e da Italia, e aos das na-
ções que os copiaram com insignificantes alterações, 
Chile, Republica Argentina, etc., isto é, o limite 
é a vigessima parte da quantidade estipulada. 

Cumpre attender egualmente á intenção das 
partes contratantes (Aubry & Rau , fa c citato). 

XVI Quando no contrato de compra e venda se 
declaram os limites do immovel, e não a quantidade 
deste, é evidente que o vendedor só é obrigado a en-
tregar a coisa vendida com os limites fixados. (r) 

XVII. A acção que decorre do contrato de 
compra e venda em que se verifica deficiencia na 
quantidade estipulada, é a acçã:o ex empto, fr. 2°, de 
actionibus emptt' et venditi, fr. 6.", do mesmo titulo. 

Por mais inverosímil que, diante dos que têm 
uma noção ainda me mo superficial do direito ro-
mano, pareca a confusão de~ta acção com a quantt 
minoris e a redhibitoria, não tem fa ltado quem re-
produza o erro imperdoavel de C. Telles ( arts 289 
e 290). 

E' a mais deplo ravel das confusões, como jus-
tamente disse o conselheiro Lafayette (Macedo Soa-
res, obra citada). 

(1) Em algumas escripturas fixam-se os limites c além <li sso estipula-se 
n quautidade . Nesta hypothese deve ser entregue a ]uantidade declarada. O 
}'roprio Codigo Hespanhol, que contém dispos i ~ão opposto. :t que c. Lrt em Yi-
gor em nosso direito, prescreve que nesse caso o vendedor 6 obrigado o. entre-
gar toJo. a quantidade est ipulada . Entendeu o leg islador b CS [ nnhol que o. de-
terminação da quantidade, além ela fixa ção elos li mi tes, revela a vontade dos 
contratantes de estipularem uma qunntidade PHEOIZA (art . 1 .471, ultima 
ALINEA). 
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A acção redhibttoria e à quanti minoris têm ca~ 
bimento, quando se verifica um vicio ou defeito oc-
culto na coisa comprada. Intenta-se: a p.rimeira para 
rejeitar a coisa ou desfazer a venda; e a quanti mi-
noris, ou stimatoria, para o fim de obter uma dimi-
nuição de preço, ocrrespondente ao vicio ou defeito 
verificado (fr. zr, de edilitio edicto, fr. 31, § r6, do 
mesmo titulo, Serafini, Institu zioni di Diritto Ro~ 
mano, § q6, Maynz, obra citada, vol. z:, § zq). 
E as accões foram expressamente admitti das em di-
reito patrio pela Or. liv. 4:, tit. 17. 

XVlli. O contrato de compra e venda contém 
duas obrigacões: rn para o vendedor a de entregar 
a coisa vendida; z il para{) comprador a de pagar o 
preço convencionado. Cada uma das partes tem uma 
acção especial para fazer valer o eu direito : o com-
prador tem a acção ex empto ou empti, e o vendedor 
a acção ex vendito ou venditi (Maynz, vol. z:, 
§ zo8). Não raro os juriscons ultos romanos empre-
gavam as duas denominações indifferentemente. 
(Maynz, ibidem). 

XIX. A di tincção a signalada entre a acção ex 
empto e as acções edilicias acima mencionadas é de 
importancia capital, porquanto varia profundamente 
o prazo da pre cripções re pectivas. 

A accão redhibitoria prescreve em seis mezes 
(fr. 55, d e edilitio edicto, l\1aynz, ibidem, Serafini, 
loco citalo). A quanti mino ris no prazo de um anno 
(fr. 48, g z.", do me mo titulo). 

E e prazo foram adaptados pelo legislador 
patrio na citada Ord. (pr. e § z .") e tanto em direito 
romano, c mo em direito patl-io, correm do dia da 
entrega da coisa vendida (fr. 19, § 6°, titulo citado, 
Ord., liv. 4.", titulo 17, pr.). E' licito alterar esse 
modo de contar o prazo por estipu lação expressa 
(fr. ultimamente citado, 1aynz, § zr3, nota 27). 

A opinião de Sylva, Ad Ordination.es, o qual en-
tendia que se começa a contar o prazo da prescripção 

D. P.- 27 
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do dia em que o comprador tem conhecimento do 
vicio ou defeito occulto, é repellida pelo texto ex-
presso das leis romanas e patrias mencionadas. Ex 
di e vend iOon is c urrit. 

A acção ex empto prescreve no fim de 30 annos, 
pois, não havendo em nosso direito uma disposição 
especial a respeito della, está subordinada á regra 
geral da Ord., li v. f, tit. 79 (Macedo Soares, logar 
citado). 

Em dois artigos successivamente publicados 
r:or est·a revista, o Sr. Dr. Campos Toledo, illus-
trado advogado, contestou a doutrin·a que sobre a 
compra e venda de coisas immoveis ad corpus ha-
vi.amos expendido no primeiro fascículo do volume 
r6. 

Como parece que o segundo desses artigos é o 
Ultimo, pedimos venia ao distincto collega para di-
zer que seus argumentos fortaleceram ainda mais 
nossa conviccão. 

Sobre lois pontos versa a contestação do r. 
Dr. Campos Toledo, que: 

r.o) nega que na venda de immoveis ad corp 11s 
o vendedor seja obrigado a entregar a ·quantidade 
de clarada no contra to. 

2. 0
) affirma que a falta de quantidade equivale 

á falta de qualidade, e, consequentemente, verifi-
cada aquella falta, o vendedor que garantiu o quan-
tum está sujeito á ·acção quanti~mino1·is, e não á ex-
emplo. 

Os argumentos em que basêa a primeira these 
são os seguintes: 

r ." ) o fr. 45, de e·victionibus, e o fr. 13, § 14, de 
acitonÍbus em pf'l: ef VendÚÍ, OppÕem-Se á interpre-
tação que demos aos •quatro textos de direito ro-
mano, em que apoiámos a opi ni ão por nós abraçada; 
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z.") os verbos dioere e pr,o·nunt~afie nos textos 
alludidos não têm a signifacação que lhes demos; 

3.") Voet, Donellus e Lauterbach, ensinaram 
a doutrina que o nosso adversario defende; 

4. 0
) os codigos modernos perfilháram essa dou-

trina; 
5.0

) não é rasoavel que na venda ad corpus o 
vendedor seja obrigado a entregar toda a quanti-
dade estipulada, e o comprador por seu turno não 
seja obrigado a re tituir o excesso do quantum de-
clarado; 

6. 0
) por expressa disposição do direito patrio 

exige- e que na venda de immoveis sejam declara-
das as confrontaçõe , o que, obrigando o vendedor 
a entregar o immovel com os limites fixados, ex-
clue ipso facto a obrigação de entregar a quanti-
dade determinada. 

Os argumentos a que arrima a segunda these 
são os seguintes: 

I .
0

) a falta de quantidade equivale á falta de 
qualidade; 

2.0
) textos do ·di·reito ramano interpretados por 

Van-'iV etter; 
3.") a doutrina consagrada pelos codigos mo-

derno . 

Sobre os frs. z", 4o, § I 0 e 6o, d e actionibus empti 
et venditi, e obre o fr. 69, ~ 6" d e evictionibu.s, firma-
se a doutrina, en inada por innumeros jurisconsul-
tos, de que o vendedor de um immovel ad corpus, 
quando DECLt\R,\ , DIZ, que- o immovel tem uma me-
dida determinada é obrigado a entregar essa quan-
tidade. 

Esses textos, que já reproduzimos, são bastante 
claros; m~s objecta-se, o f r. 45, de evictt"onibus, o 
o fr. 13, § 14, de acti'kmibus !em.pti et v·enditi, não 
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permittem que elles seJam interpretados como fo-
ram. 

Eis o fr. 45, de evictionibu.s: ((Qui fundum 
tradiderat jug.erum ce ntum1 f 1: 1~es m.ulto amph\t.s 
emptori demonstra've·l1,at: si qu. id ex !tis finibus evin-
ceretur1 pro bonitate ejus emptori pra estandum erit: 
lwb eret}J . Vende-se uma herdade com a declaração 
de que tem cem geiras, dando-se-lhe, porém, limites 
muito mais amplos: evicta mais tarde uma parte do 
predio contida dentro dos limites indicados, mas, 
além, fóra das cem geiras, que foram respeitadas, 
entendeu o jurisconsulto Alfeno que o vendedor era 
obrigado a entregar todo o immovel contido nos li-
mites assignalados, ou o precb equivalente á par-
te evicta, posto que o comprador tivesse ficado com 
as cem geiras intactas. E' isso o que diz o texto la-
tino. 

Que significa esse texto? Clara e incontesta-
velmente que na venda ad co1·pus o comprador não 
é obrigado a pagar um supplemento de preço, 
quando ha excesso na quantidade declarada, e além 
disso que, quando se dá a evicção de uma parte do 
immovel, o vendedor é obrigado a prestar a evicção, 
p osto que o comprador nada tenha perdido da quan-
tidade affirmada po r contrato. 

A razão dessa regra,- diz Pothier , reprodu-
zindo o que ensinam os commentadores e exposito-
res do direito romano,- é que o immovel é vendido 
em sua integridade; as partes não manifestam a in-
tenção de exceptuar coisa alguma; a clausula pela 
qual o vendedor p romette entregar uma certa me-
dida é incluída no contrato unicamente em favor 
do comprador; este não assume obrigação alguma 
por essa clausula, e consequentemente não póde ser 
compellido a pagar um supplemento de preço, ou 
a entregar o excesso verificado. Nada mais rasoavel 
mais jurídico, mais sensato. ' 
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Entretanto, diz o nosso adversario, é extranha-
vel qu e Pothier, espi rito tão justo, ten·ha interpre-
tad o assi m o tex to transcripto. 

Não; não é só Pothier quem dá ao texto esse 
sentid o : é Covarruvias, é B runemann, é Despeisses, 
é Iaynard, é o parlamento de Tolosa em fevereiro 
de I 570, é o parlamento de Dij on em 28 de junho de 
r6o3 (1 roplong, " D e la Vente", tom o J0

, n. 338, 
pag. 441 , nota z") , é todo o mundo que traduz o la-
im , dando a cada palavra o sentido que ella tem. 

Tantoé verdade que a interpretação do fra-
gmento é e sa, e não póde deixar de ser essa , que, 
q uando o Cod. Civi l Francez equiparou a posição 
do vendedor á do com'prador, os commentadores 
de ce codigo reputáram a regra uma incontestavel 
inn ovação. Troplon g o profundo Troplong, cuja 
imm en sa autoridade a ninguem é li ci to contestar, es-
creveu: "Un S)Sfém e plus équitable a été adojJLé par 
ie Code. La position du vendeur a été éga lée celle 
d e l'a ch eteur." (obra citada, n. 339, pag. 442) . As 
pa lavras reproduzidas foram e criptas por Tro-
pl ong em seguida á expo ição da doutrina do di-
reito romano, e depoi de um trecho em que se diz 
que de facto alg un s juri consultas cr. ) entenderam 
que na venda ar! corp us a falta ou excesso na quan-
tidade não era motivo para diminuir ou augmentar 
o preço, ma que "d'n ufres souten~u}n't au co ntt·ail'e 
( el c' était !e plus grland nomb 1e) qu'e lorsqu e !e ven-
'dieur aliéna it un corps cf? 1'1 fr4Í'n 'r:tv'ec t~n ,dicati.on afe 
m esur , i! était t e1111 d e p er fain e la con tentan ce en cas 
de déficit" (n. 338, pag. 441). 

O primeiro pois , dos dois fragmentos citados 
por no so antangon i ta só prova o que já dissemos no 
anterior artigo: quando ha excesso na ·venda ad 
co t·pus, o vendedor não tem o di rei to de pedir um 

(*) Não juriscou ultos romanos mas, interpretes do direito romano. 
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supplemento de preço. Essa regra não é incompatí-
vel com a que confere ao comprador o direito de 
pedir a entrega de toda a quantidade ou uma dimi-
nuião do preco. Tal é a àoutrina ensinada não só 
por Porhier e pelos jurisconsultos citados por Tro-
plong, como pelos expositores do di rei to romano, 
como se póde vêr em Van Wette-r e Accaria, cita-
dos no artigo anterior. 

Mas, objecta- e, essa disparidade entre a posi-
ção do vendedor e a do comprador é injusta. Logo 
depois responderemos. 

O segundo e ultim o do famigerados textos que 
reputam contrarias á nossa doutrina, é o fr. IJ § q, 
de aciL;onibus empt1: et ve1vditi, que diz: 

{(Si Titius fundum, in quo nonaginta jugera 
erant, v:endid/uit, et in fege empiL1onis dictum est,-
in fundo centum esse jug'era, et, anthquam m:odtH 
manifestetur, de ce m jugera a!fuv ion e adcreve rint 
plac·et milzi 1em\t/-i slen(tent tltT ex istt'mantis, ut, si qtú-
dem sczlens ve nld1.dit, ex e'n'f.(/Jto actlo co mpetal adve1·-
sus eum, quamvis d ecem jugâa adcr.eve rint: qntl(f 
dolo fe cit, 1fec dofus purgatur: si vero ign,ora ns 'lien-
didit, ex empto actionem. non co petere" . Ticio 
vende uma herdade que tem nove nta ge iras decla-
rand o que no contrato que o immovel mede cem 
geiras; antes de verificar- e a medida accrescem 
dez geiras por força da alluvião. !Janifestando-
se em relação á especie, disse lpiano que con-
cordava com o parecer de Neracio, o qual entendia 
que, se o vendedor declarou dolosamente, de má fé, 
que o predio tinha cem gei ras quando sabia que 
apenas vendia noventa geiras, ficava o mesmo ven-
dedor sujeito á acção ex em pto/ se, porém, vendeu 
as noventa geiras, acreditando ou suppondo que a 
herdade tinha cem, e nesta sup·posição estipulou, 
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nenhuma obrigação lhe corria de entregar as .dez 
geiras que faltavam, ou de pagar o preço eqUiva-
lente. 

Desse fragmento tiram alguns a s~eguinte con-
_clusão: quando o vendedor faz a declaração da 
quantidade da coisa vendida dolosamente, responde 
pela falta verificada; quando enuncia essa quanti-
dade .de boa fé, não é obrigado pela falta que se 
apurar. 

Tal conclusão seria acceitavel, se no mesmo ti-
tulo do Di gesto não estivesse o fr. 6°, que sem limi-
tações de espec ie alguma es tatúe peremptoriamen-
te: "Tenetur ex emp~o verMitor1 etiam. si f1.gt~>.ove1'Íf 
minore·m furtdi modum. esse." Alguns interpretes 
querem que em vez de agnoverit se leia ignoraverit. 
A sub tituição de um verbo p or outro não alter·a o 
sen tid o do texto que quer dizer: o vendedor fica 
sujeito á acção ex empio 1 I.NDA MESMO na hypothese 
de aber que o immovel tem menor extensão ou 
quantidade do que a declarada, ou (feita a substi-
tui ção) A1NDr\ lVlES '10 na hypothese de ignorar que 
o immovel tem m enor quantidade do que a decla-
rada. dopte- e qualquer das duas versões, o resul-
tado erá sempre o me mo. O vendedor responde 
pela falta aincf.a qu e saiba, e por conseguinte tam-
bcm no ca o de ignorar. O vendedor responde pela 
falta ainda que ignore, e por conseguinte tambem no 
ca o de aber. 

amo conci li ar os doi textos do mesmo titulo, 
o f r. 6° e o f r. I3, § I 4? 

O f r. 6o co ntém uma regra; o fr. 13, § 14, con-
~ém uma excepção. O primeiro é uma these; o se-
gundo é um a hypot'hese, um caso especial. O primei-
ro consagra a norma, que regula em geral o casos, 
em que o vendedor vende mais do que tem e o com-
prador verifica uma falta de quantidade na coisa 
comprada. O egundo resolve, de accôrdo com o 
principio da equM'adie1 o caso particular em que o 
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vendedor vendeu mais do que tinha e, entretanto, o 
comprador não soffreu prejuízo algum, graças ao 
facto todo fortuito, imprevisto, accidental, da allu-
vião. Traduzir, pois, litteralmen te, e com attenção, 
os dois fragmentos é conci lial-os sem demora. 

Em direito romano o comprador, desde o dia 
em que é feito o contrato de compra e venda, faz 
seu todo o commodum r ,'eÍ venditru, inclusive a allu-
vião (V an Wetter, "Les Obliga tions em D roi t Ro-
main", tomo 2 ", § I 16, pag. 357). Isto posto, se se 
applicasse á especie, ao caso particular, .exposto no 
f r. 13, § 14, a REGRA contida no f r. 6." (e nos outros 
já por nós citados), o vendedor responderia pela 
falta de dez geiras em qualquer das duas hypotheses 
figuradas,-quer tivesse feito a declaração da quan-
tidade vendida dolosamente, quer de bôa fé, por 
ignorar de facto a quantidade do immovel. Pouco 
importaria o accrescimo das dez geiras , que foram 
adquiridas pelo comprador, não em virtude do con-
trato de compra e venda, mas por titulo .differente, 
isto é, por accessão natural, em virtude da alluvião. 
N eracio e Ulpiano, porém, entenderam que o ca o 
especial do fr. 13, 3 14, não devia fi ar uj eito ao 
rigôr do preceito geral, e, abrandando a severidade 
da logica, e adoçando a dureza da regra jurídica, 
resolveram a questão de accordo com o principio da 
equi~ad:e . Como neste cqso esp ecip l, nesta hypothese, 
o comprador recebeu as cem geiras que foram esti-
puladas e não teve o menor prejuízo, não se obrigou 
o vendedor a pagar o preço das gei1:a que faltáram. 

Eis como se conciliam natural e facilmente os 
dois textos, só na apparencia antinomicos. E quem 
os conciliou não fomos nós, foi o abalisado, o res-
peitadi ssimo Troplong~ que, não obstante seu pro-
fundo saber, não se aventurou a estudar por si só os 
dois textos em questão: modestamente elle confessa 
que nada mais fez do que reproduzir o elegante 
commentario do grande CujaCÍ'o. Vale a pena tram-
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c rever as palavras de Troplong: ((QuiJ des allu-
vi ons survenues depui s la vente ? Pui sque la ven te 
es t parfaite, il sembl e que l' alluvion doit profiter á 
l ' ach eteur, et qu 'eJle n'entre pas dans le mes urage. 
E n príncipe ri go ureux, on ne saurait le contester. 
·M ais un sentim ent d'equité avait fait penser aux 
juri consulte romain s qu 'il fallait tourner en qu el-
qu e so rte et adoucir la sévéri té de la logique. L'allu-
vion es t un bénéf ice de la nature; c'est un don du 
fiem/e. Or, si le vend eur es t de bonne foi, s' il s'est 
tromp é dans la contenance de son immeuble, ne 
va ut-i l pas _mi c:ux que ce t acc roissement fo rtuit lui 
oi t compté, á lu i qui es t menacé d' un e diminution 

de prix, á lui qui certat d e d{J.mn,o v itando1 qu'á 
l'ache teur qu i certat d e lucro cap tando? N'es t-il pas 
juste qu e ce bénefice inespéré soi t pour lui um 
.. . -.~_ye o de conse rver intac t le prix stipulé? Ains 
donc dans le cas de bonn e foi du vendeur, on dé-
roge ra au p rincipe général , afin que le prix ne so i t 
pa diminué : ne quid ei ex p1•et io Je p er'eat. Mais, 
' il e t de mauvai e fo i, 1 acheteur p rofitera de 

l 'a llU\ ion ; ca r c mm e le di t U lpien dans la loi dont 
j expo e la peQ. ée do lo fecit n-ec do lus p urgatur. Le 
dol n doi prof iter á perso nn e, et rien ne peut en re-
lever ' (obra citada, n. 333, pag. 435) . 

E m vez de accei tar a doutrina de. Cujacio, de 
Covarr uvia , de Brunemann de Po th ier e de todos 
o bon expo itore do di rei to romano, tão de acco r-
do om a trad ucção li tteral dos textos, o nosso con-
tendo r não de cobri ndo ab olutamente meio algum 
de co nci lia r o do is f ragmentos dentro da sua .dou-
trina, sa hiu- e da diff iculd ade, dizendo qu e Tribo-
niano (a h! hermeneutica ju rídica, como fos te des-
prezada, malt ratada , e pes inhada !) dizendo que 
Triboniano trun co u, m utilou, um dos d,o is f ragmen-
tos !. . . E' o que e tá esc rip to á pagi na 187 do fa scí-
cul o da Ga z eta lurid ica do mez de marco do cor-
rente ann o, c es ripto em o ap oio de u ma~ só autori-

D. P . -2S 
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dade, de um só escavador do direito romano, que 
apadrinhe tão arrojada affirmação. 

:Mas, quando se tem a explicação tão racional 
dos grandes juri scons ultos cita do , quando basta a 
traducção litteral dos textos latinos para se di sip a-
rem todas as dif ficuldades, dever- e-á admi tti r 
um a doutri na que só póde eq uilibrar-se , manter- c 
de pé, especada na affirmação, feita em de espero 
de causa, de que o Digesto está incompleto, de que 
o Digesto está mutilado, de que o Dige to (digamos 
o termo) está errado? 

Será licito menoscabar tanto o salutar preceito 
de. hermeneutica juridica que prohibe aos interpre-
tes evasivas dessa ordem? 

Em direito romano basta que o vendedor "de-
clare, enuncie, di ga", qual a quantidade que vende, 
para qu e fiqu e obrigado pelas faltas que se veri-
ficarem na medida. " Infundo vendito cum modus 
pronuntiatu deest, sumitur partio ex pretio' (f r. 69, 
~ 6', "De evicti onibus" ) : quando e averigúa que a 
quantidade real de um immovcl é menor do que a 
declarada, a enunciada (modus pronuntiatu ) , faz-
se um abatimento no preço. O verbo ' dicere" ainda 
é mais empregado pelos jurisconsultos romanos no 
textos relativos a esta materia do que o verbo "pro-
nuntiare . Já o vim o no f r. 13 , · q, 'De actionibus 
empti et venditi". Encontramol-o tambem no fr. 2 .0

, 

"do mesmo titulo": "Si in emptione modus dictus 
est, et non praestatur, ex-empto est actio ' : tem cabi-
mento a acção, "ex-empto" , quando falta uma parte 
da quantidade D1TA. 

Admitto, diz o nosso illustre adversario, que o 
rendedor r.esponda pela falta de quantidade, mas 
sómente no caso em que GARANTE, em que se "obriga 
de modo directo e positivo", e não quando apenas 
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"declara, enunc1a, diz", a quantidade. E, estudando 
os tex tos lati nos mencionados , observa que "pro-
nuntiare" significa "assegurar, prometter", e por-
tanto "pronuntiare modum", ou "dicere modum", 
çquivale a "garantir a medida". 

Em primeiro logar, notemos o defeito logi co 
do raciocínio: porque "pronuntiare" significa "asse-
gurrar, prometter", vae-se affirmando logo que "di-
cere" tem a mesma significação, e que ambos equi-
valem a "garantir!" 

Em egundo Jogar, "pronuntiare" e "dicere" 
nunca f ram equivalentes a "assegurar" . Consulte-
mo a mai abalisadas autoridades, e facilmente ve-
rificaremo o equivoco do no so antagonis ta. "Pro-
nuntiare significa no 'Gradu ad P.arnas um" pro-
noncer réciter", é synonimo de "profe rre , efferre, 
dicere"; no Diccionario de Bento Pereira- "pro-
nunciar com voz clara publicar, dizer, nomear ex-
pre arnente, prometter claramente' ; na obra do au-
taori ado Forcellini - "dicere, proferre, enuntiare, 
nuntiare palam recitare'; no classico Calepino-
"p rononcer, palam p romittere". "Dicere" ainda é 
expres ão meno energica- "fallar, pronunciar, pro-
meter declarar, ignificar" (Bento Pereira), ou 
"dire, parlare' ( egundo o Calepino). Nem sequer 
o "P.Iagunm Lexicon, posto que obra da decadencia 
da latinidade em Portugal, dá a e ses dois verbos o 
sentido 'de garantir, obrigar-se". 

Os interpretes do direito romano nunca tradu-
ziram "dicere" e "pronuntiare", dando-lhes a signi-
ficação de "garantir, obrigar-se". "Si le contrat in-
dique comme objet un e quantité, me ure ou conte-
nance déterminée, c'est le quantum promis qui doit 
être exactement livré' ( lfaynz, Cours de Droit Ro-
main, tomo 2° § 2 r r, pag. 269). 'Dic~re" e "pro-
nuntiare" para ~laynz equivalem a "indicar". Po-
thi er. reproduzindo a doutrina romana, u a dos se-
guinte termos: "Lorsque la chose vendue se trouve 
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d' une moi ndre contcnance que celle expr im ée par lc 
contrat, le vendeur est obligé envis 1 achctc ur de 
lu i faire raison de cc d'éfaut de contenance" (Ou-
v 1·es, vol. 3°, n. 250, pag. 104). 

Pothier, pois, dá aos dois verbos latino a igni-
cação de exp rimir. 

Tambem os codigos modern os, em ge ral, só-
mente exigem que o vendedor exp rimtT, indique, a 
quantidade, e, feita a venda com essa palavras, 
obrigam-no a entregar a quantidade indicada, ex-
cepto quando a differença é apenas da vigesima par-
te segundo uns, ou da decima, segundo outro . 

Tratando da venda ad co rpus, o Cod. Civil 
Francez usa dos vocabul o exp 1·essilo n, mesu re ex-
p rimée/ o Cod . Civil Italiano das palavras- misu ra 
iidicafa/ o Cod. Civil Argentino, de exp r.es ion de 
la medida/ os codigos de Genebra, Fribu rgo, N eu-
chatel , Tessino, Vaud e Valais , na Suissa , de exp res-
sion d e la m esure, m -esu re exprim ée (Rossel, Ma-
nuel de Droi t Civil de la Suisse Romande, pag 42 r). 

Na traduccão franceza do Cod. Civil Allemão 
emprega-se o v~rbo garantir, o que fornece ao noss0 
contend or um argumento que julga precioso. 

Em primeiro legar, cumpre attender a que ó 
conhecemos o codigo Allemão atravé da traducção 
de l\Ieulenaere; não sabemos, pois , qua l o termo d~ 
que se serviu o legi lad or allemão, nem com que fi-
delidade foi traduzido o texto. 

Admittamos, entretanto para argumentar, que 
o vocabulo allemão tem exactamente a significação 
do verbo francez garantir . No melhor dos dicciona-
rios completos da língua franceza, o de Littré, ga-

,· · ... 1·àntir qllier d'i·z.er- . affirmm·, se 1~endre garant, 1-épon-
dre d'une chose. '.0 que exige, por co nseguinte, o 
Cod. A llemão é a _affirmação da quantidade, a de-
claração de q u ~:·.' O vendedor responde pela quan-

. ·. tida de: ·, · ; f· 
l• ' • 'v• -,: ,.· .. ,,_: .:·- .~-oj 



301 

Posto que seja absurdo submetter a especie ao 
direito allemãc, quando tem:·s regras positivas em 
di rei to romano, que nesta ma teria (não o esqueça-
mos um só momento) é o nosso direito, e está per-
f~itamente concorde com a quasi unanimidade dos 
codigos modernos ( 1), não acreditamos que haja en-
tre o di rei to patrio e o germanico a differença que 
o nosso adversario descobriu. Quando uma pessoa 
vende um immovel, DJZENDO que elle tem, por exem-
plo , 120 alqueires de terra, e no final da escriptura 
publica obriga- e a fazer bôa e valiosa a venda 
(como se faz geralmente) e o comprador acceita a 
esc ri ptura nos termos declarados, não será tudo isso 
a mesma coisa que garantir a quantidade determi-
nada , a((irme1·, répondre de, assumir a obrigação 
de entregar a continencia estipulada? · 

Seremos um a nação de e pirito tão frívolo, que 
no actos jurídicos solennemen te celebrados nenhu-
ma importancia e ligue á palavras? 

Na época da decadencia do Imperio romano, 
em meio da infrene corrupção de costumes, quando 
o edifício social parecia que estalava por todos os 
angulos, os velho romanos, que ainda se lembravam 
aud o os de um pas ado de honrao e de glorias, cos-

tumavam dizer- nas eq uidem v'V! ra 1·erum vocabula 
a111isimus: nó em verdade até e quecemos o sentido 
da palavra não li gamo ás coi as o termos pre-
CI O. 

Não é po ivel que tenhamos chegado a esse 
e tado. 

Jão são numero os os cult 
dencia que actualmente se dão a 

(1) Já vimos que esses codigos apenas 
exprima a quantidade, 
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de Voet, Donellus e Lauterbach, de sorte que os no-
mes immortaes desses jurisconsultos, transmittid os 
por uma longa tradi ção, aureolados por um respei -
to universal no mundo jurídico, e como que relega-
dos para uma região mlysteriosa e afa tada, consti-
tuem não raro uma especie de argumento ad ter-
ro1"em. 

Penetremos por alguns momentos no templ o 
em que doutrináram tão venerandos sacerdotes do 
direito, e oiçamos uas lições fecundas e proveitosa. 

Voet trata da ma teria no tomo I.
0

, livro I 8. 0
. 

titul o I ", n . 7, do Co11111tentnn·us ad Pandectns. Co-
meça dizendo que, quando h a erro (e não dolo) n a 
declaração da quantidade, a venda não se annulla 
e que a questão de saber se se deve augmentar ou 
diminuir o preço só póde resolver-se por meio de 
distincções. Assim que, se a venda é feita ad quanti-
tat em (.ad mensuram), cumpre augmentar ou dimi-
nuir o preço de conformida,de com o exces o ou fal-
ta verificada. D o me mo modo, sempre que se prova 
ter a coisa vendida a quantidade indicada ma não 
a qualidade que lhe a ttribuiu o vendedor, abate- t: 
o preço estipulado. An tigamente (no direito roma-
no antigo) o vendedor que procedia de má fé, qu ~ 
mentia na expre ão da medida , era obr igado a 
pagar o dobro da quantidade declarada, a cr ver-
dade o que diz Paulo em ua "1·ecep tae senten-
tiae", accrescenta Voet. Na venda ad qu(/nfitnlem 
a falta na medida dá ao vendedor o direito de e"-
colher entre a re tituição de uma parte do preço 
e a entrega da quantidade que falta; o exce sn 
dá ao comprador o direito de escolher entre o au-
g·mento do preço e a resc isão do contrato, ne alio-
quin invitus emere compellatu1". Em eguida di ~ 
que (e é este o trech o que tem si do reproduzi do iso-
ladamente, separado das considerações immediata-
mente sub-sequentes, dando origem á erronea con-
vicção de que Voet ensinou a doutrina dos nosso3 



303 

adversarios), se pelo contrario a venda é feita ad 
corpus, e não ad quantitatem, a verificação de falta 
ou excesso não autorisa a diminuição ou o augmento 
de preço, excepto qua'ndo h a dolo da parte do ven-
dedor e este mente propositalmente ("nisi concurrat 
in uper dolus venditoris consulto mentientis"). 

Cumpre notar desde já que Voet apoia essa 
opinião nos dois textos que acabámos de analysar, 
c CJUC segundo a opinião de Cujacio, de Covarruvias, 
de Bruneman n, de Pothier, de Troplong e de todos 
os cxpos.itores classicos do direito romano por nós 
c i ta dos, não significam absolutamente o que enten-
deu Voet. Em segundo logar importa muito saber 
que Voet accrescenta immediatamente depois desse 
trecho que a venda é feita <<a d corp us" quando "não 
se faz menção alguma da quantidade", como, por 
exemplo, quando se vende a herdade Corneliana, ou 
a herdade Corneliana tal qual é, ou tal como tem 
sido po suida, ou cultivada. Transcrevamos as pa-
lavras de Voet: "Cce terum non ad quantitatem, sed 
magi ad corpu facta intelligitur vendi tio, si nulla 
prorsus si t facta quantitatis mentio, veluti, si quis 
simpliciter funduml Cornelian um vendat, vel fun~ 
dum Cornelianum qualis est, vt;l talem qualem ip se 
hactenu po edit vel qualem colonus nunuc habet, 
tcnet, colit '. . 

Vê-se já por e se trecho que Voet tinha em men-
te a venda <ad corpus em que o vendedor não de-
clára a quantidade pois que tanto é venda "ad cor-
pu " a que e faz por esse modo,-sem declaração 
de quantidade, corno a que se faz-de.ciarando-se a 
quantidad e dando- e um preço unico a toda a coi-
sa ve1 dida. O que caracteri a a venda "ad rnensu-
·ram" é o facto de determinar-se o preço de cada uni-
dade da medida total da coisa vendida, ou . de dizer-se 
que e vendem tantas unidades tiradas do immovel, 
por exemplo-50 alqueires de um certo predio rus-
tico. Nesta ultima hypothese é incontroverso entre 
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os nossos proprios adversarios o direito que tem o 
comprador de tirar, destacar, do predio, "exacta-
mente" a quantidade comprada, sendo então muito 
facil calcular o preço de cada unidade. 

Tam'bem se realisa uma venda "ad corpus", 
continúa o grande jurisconsulto hollandez, quando, 
"vberbi gratia", no contrato se enunciam cem geiras 
pouco mais ou menos, ou o vendedor declara que 
não se obriga, que não fica adstricto á medida estipu-
lada, ou depois de dizer a quantidade fixa os limi-
tes do predi o : "d um quis, verbi gratia, vendi t fun-
dum centum jugerum aut quanto plus minusve con-
tinebit; seu, ut tamen isti nolit adstringi quantitati. 
Vel denique quantitatis quidem sit facta mentia , ve-
luti, vendito fundo cen tum jugerum, sed simu l 
ctiam monstrati fuerint fines fundi". 

Aqui temos um outro trecho em que parece que 
Voet suff raga a opinião contraria; ma , não é assim, 
absolutamente não, porque Voet esc reveu com a 
maior clareza que nessas ultimas hypotheses figura-
das o preço é dimuinuido ou augrnentado quand o 
se verifica uma differença notavel, posto que haja 
simples erro na medida e plena bôa fé: "si notabilis 
admodum sit diversitas quantitatis expressae, et re 
ipsa inventae, si c ut in f in i um mon tratione videatu r 
erratum, pretium adhuc pro rata augendum vel mi-
nuendum foret , au t emptor traditione quantitatis 
expressm ten eretur ex bono et requo contentus esse" . 

Resta saber o que se deve entender por diffe-
rença notavel. Voet vae ensinar-nos. 

Para alguns jurisconsultos, attenção! é Voet 
quem fala, a differença notavel é a de MA GEIR,\ 1· 
Segundo o costume de alguns lagares, continúa 
Voet, a differença permittiàa é a de cem ou de cin-
coenta varas: "centurn vel quinquaginta decempe-
darurn mensuram". E termina dando a noção de 
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venda "ad mensuram" ou ((ad quantitatem", que já 
reproduzimos neste e no anterior artigo (r). 

Vê-se, pois, que a doutrina de Voet é a que tem 
si do adaptada pela generalidade dos codigo3 mo-
dernos ·; permitte-se a falta, mas dentro de certos li-
mites fixados, uma falta p eq uena. Isso é comprehen-
sivel, e, e se tratasse de reformar o qosso direito ci-
vil, seria uma excellente idéa para ser discutida. 

Entre essa doutrina e a· do nosso contendor, que 
tolera a falta sem limite , sem restricção de especie 
alguma (e exactamente no direito romano, que man-
da entregar precisamente a quantidade estipulada) 
((q ue differença cons id eravel!" 

e até na hyp othese ·de indicar-se a quantidade 
com a clausula- ((pouco mais ou menos" ou de di-
zer o vendedor que não fi.:a ((ads tri cto" á quanti-
dade declarada Voet não permi tte uma ((differen-
ça consideravel', e accrescenta logo que alguns ju-
ri con ultos entendem que a differença toleravel é 
a de " uma geira , não e e quecendo de observa r que 
o costum e de algun lagares admittem a differen-
ça de cem ou de cincoenta varas ( decempedarum), 
c mo se pó de affi rmar que Voet apadrinha a dou-
trina contraria á que defendemos? 

Quão longe está Voet de adaptar essa opin ião! 
D onellu ... mas, para que reproduzir pagin a 

de D oncl lu além do trecho a que alludiu o nosso 
contendor e que vem transcripto no volume 17." da 
Gazeta Jurídica do Ri o de Janeiro, do anno de 
J877? 

D onell u e tá á frente da doutrina romana, de 
que ão vexillarios elle e Cujacio e Covarruvias, e 
Brunemann , e Pothier, e tantos e tantos outros. O 
no so proprio adversario não o contesta. 

(1) Esse trecho mostrn bem [Uc Voet nfio ~xpõe a loutrinn romnnn ex-
clusivauleute; n cndn pnsso elle faz referencia nos costumes <le di,·erso la-
gares. 

D. P , - 29 
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Elle apoia-se em Donellus para justificar outra 
affirmação : a de que a acção competente para pedi r 
a quantidade que falta ou o preco equivalente, é 
outra que não "a ex-empto". 

Expondo a ma teria, ensina Donellus: "Quar-
tum caput prmstationum hujus generis de re vendita 
est ut venditor prcestet quod de ea re dixit, affirma-
vit." A quarta especie de prestacões a qu f. é obri-
gado o vendedor comprehende aqui !lo que elle "dis-
se, affirmou", existir na coisa vendida. Dir-se-á: 
D onellus rcÍere-se ás qualidades da coisa, e não á 
quantidade. Donellus responde logo: "o 'ie ndedor 
obriga-se pela quantidade. ~'si de modo agri d ictum" 
"(Com. Jur. Civil.," XIII, cap. 3. 0

, n. 18, 19 e 2n). 
Nada teríamos escripto em relação a Donellus, 

se o modo como o nosso contradictor envolveu na 
discussão o nome desse grande jurisconsulto não per-
mittisse a supposição de que Donellus lhe é favo-
ravel. 

Passemos ao ((Co lfegium P.{[1u/ec tarum" de 
Lauterbach. E' no vol. I 0

, liv . 18", tit. 1", ns. XXX 
e seguintes, que se nos deparam as regras sobre a 
materia. Primeiramente Lauterbach distingue a 
venda das coisas ((tanq uam corpora" da venda da 
coisas (( tanquam sp.ec ies et p er aversionem". Es as 
duas modalidades da compra e venda são muito 
usadas. Quand o, porém, se trata de saber se a venda 
é feita ad corpus ou ad mensuram, surge uma ques-
tão em que muito se deve deixar ao arbítrio do juiz : 
" in qua multum judieis arbítrio relinquendum ' . 

Em! seguida faz a celebre distincção entre ven-
das em que se começa pela designação da coisa com 
seus limites e depois se declara a m ed ida apenas 
narrativa ou en unciativamente ("narrativc seu 
enuntiative tantum,") e vendas em que se começa 
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pel a determinação da quantidade- distincção q ue 
Trop iong estig mati sa nos termos mais a~, p e ros ( 1). 

Depo i , alludindo aos dois famosos textos que 
já ana lysa m os no come~o deste artigo, e que já vi-
mos como são inte rpretad os por Cujacio, C ova rru-
vias, Pothier e p elos ou tros jurisconsultos citados, 
diz que " na opinião commum dos doutores" o preço 
não deve se r augmentado quando ha excesso, nem 
di minuíd o quando ha falta. 

Não ex ultem os sec ta ri os da doutrina adversa , 
não ex ultem , que não ha motivo para isso. Conti-
nu em a ler Lauterbach,·leiam com a ttenção as notas 
em que vêmos os nomes "dos doutores da opinião 
com mum ," leiam com es p ecia l attenção o final des-
~ e paragrapho, e hão de vêr que L aute rb ach não os 
póde com m andar. O s taes " doutores da opinião 
comm um ' ão Man tica Carpzovi us e Frantzk. 

Pois bem: no final do paragrapho, Lauterbach 
e creveu que essa op ini ão não é só commum , mas 
tambem adap tada na praxe , como attesta o citado 
Frantz k o qual todavia , quanto ao segundo caso , a 
saber- quando ha fa lta, pen a q ue a opini ão con-
tr a ri a é a verdadeira em .d irei to co mm.um , no que 
e tá de accordo com 1antica (que parecia con tra-
ri o , a jul g ar-se pel a citação de eu nome entre os 
do utores da opi ni ão commum ), com Burgund., com 
J ob. Fra nc. Baltha . com Besold., com Tuld., que 
faz uma limitação á regra no caso de saber 0 com-
prador q ual é a medida da coisa comprada, limita-
ção que Lauterbach acha justa , m os trando pn r esse 
modo acceita r tambem a reg ra. E terminand o, ac-
crescenta que nesses caos não se deve exigi r a qu<m-

( l) E iR u palavra el e Troplong : nLa . cl is tracion ent1·e les .ventes qui com -
mcnceu t par la mc~ure, ctccll s qui comm cccnt par ia chosc, es t effacée . Le 
plus sou,•cnt c: Je jouait sur les mots; elle éta it mtc soWI·cc de dis1m tcs p tté-
•·iks . ' l'outes ]e fois qu'une vent n'e t ]JUS faite à Lant lt~ me nre, elle est 
v nte eu bloc, ct la formule dout les partie~ ~e sont serYi ue peut ri eu chan · 
cr á ee!au (u. 339, pag . 412). 
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tid ade com dem as iado rigo r, sobretudo qu and o h a 
a clau sula- " pouco m ais ou m enos". 

R ep rod uzamos tex tu almente as p alavras de 
Lauterb ach : 

"Atque h anc enten tiam non ta ntum commu -
nem , se d in p raxe quoq ue receptam esse, tes ta tur 
eti am F rantzk , q ui tam en quoad p os teri o rem casum , 
si scil i:e t r es m inor reperia tur, d e jure communi , 
contraria m senten ti am verio rem esse jud ica t, qu od 
eti am defe ndi t Mantica, Burg und ., J ob. Fra nc. 
B alth as., Be ol d . V id T ul d ., qui tam en h oc rec te li-
mita t, si emptor m od um sc ive rit ; imulque m onet 
mensuram h ic non r igide ex igenda m es e, p rrese r-
tim si vox, c ir i ter, si t addi ta . 

E evidente que L auterbac h pr i m ei r ar,-~. e n"te es-
tu da as d uas hypo th eses- a de excesso e a de b lt a J e 
quantidade- ao m esmo tempo e diz que a op in ião 
comu m não ad m itte augme nto nem d imi n u ição de 
p reço; mas, logo depois observa que, quanto á e-
g un da hypo th ese,-a de fa lta, os m esm o ju ri scon-
sultos que ell e ci ta qua ndo tra ta das d uas hypo th e-
ses englobad am ente, e mui tos outros a lêm de ses, 
pensam que a " opi n ião verdade i ra (ma i verdade i-
r a- "verio rem ") é a d os q ue ad mittem o ab atim ent•J 
do p reço . Fi nalisa ess,e p ragrap ho co m a ob e rvação 
de q ue m esmo na venda com a cla u ul a- " p ouco 
m ais ou m enos " ( " c i rci ter") o jur i oo n ulto q ue e ll e 
cita. sc:.11 conte tar , entende <l Ue não e deve ex ig ir a 
m edida com m ui to ri gor (" ri gide"), o que q ue r d i-
ze r cla ramente q ue ta mbem não se dev,e a dmitt i r 
grande d ifferença . 

L a ute rb aoh:, po r oonsegu inte não ·es tá com o 
nosso co nt ra d ic to r, que "sem a m a is v aga limi~ação 
aff irm a q ue o ve ndedo r não res pond e pela f alta d e 
q uanti dade' . 

V oe t, D onellus e L a ute rb ac h n unca en sin á ram 
a doutrina cu ja pate rnid ade se lh es quer dar á f ina 
força. 
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Pobre Voet ! Infeliz Donellus! Desditoso Lau-
t·erbach! Como têm si do atrozmente torturados! 

Os codigos modernos não consagráram a dou-
trina adversa. 

O Cod. Napoleão (art. r6r9), o Cod. Italiano 
(art. 1475), o Cod . Argentino (art. 1346), bem 
como o di rei to civil de Genebra ( Cod. Francez), 
de N euchatel , Tessino e Valais, na Suissa (Rossel , 
"Manue l de Droi t Civil de la Suisse R omande", 
pag. 421), permittem apenas a differença da vige-
sima parte entre. a quantidade "indi cada' e a quan-
tid ade real. As leis de Friburgo e Vaud na Suissa 
("ibidem') toleram a differença da decima parte . 

O Cod . Civil Portuguez exige que a fal ta não 
seja co nsideravel (art. r 576). A apreciaçã,o do que 
sej a fa lt a consideravel foi deixada ao arbítrio do 
jui z ( Dias Ferreira, "Cod. Civil P ort. Annotado", 
vol. 4 .", pag. I6), que não deve afastar-se do que 
disp-em os codigo mo dernos e do que ensinam os 
juri sconsultos mai autorisados, os qu aes, como já 
vimo em Voet e Lauterbach limitam muito a dif-
ferença tol e rad a. 

Não abemos por q ue arte de· berliques e be r-
loq ue o no so co ntradictor e apoderou do Codigo 
A ll emã ,- a mai elevada e ultima co nsubstan c ia -
ção da lei c.om a sc iencia jurídi ca deste seculo 
( phr a e nos a tão repizada p or ,elle) e desse co-
digo q ue positivamente lh e é contrario, fez um 
argumento contra a doutrina que defendemos. 

O Cod. Allemão no artig.o 468 obriga o vende-
dor a indemni sar a falta le quantidade com o se ho u-
vesse falta de qualidade. Ora , no art. 4~9 esse co-
digo apenas tolera uma pequena falta (peu im.por-
tanl e ) das qualidades da coisa vendida. 
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Consequentemente, a qu as i unanimid ade dos 
codi gos repelle o absurdo de qu e na venda ad co rpus 
o ve nd edor não fi ca olbri ga do a entrega r a quanti -
dade declarada. O qu e esses codi gos admi ttem é 
uma dif fe rença muito res tri cta,- limitação qu e bem 
poderí amos acce ita r, se tratassemos de refo rm ar o 
nosso direito civil. 

In feli zmente para os nossos adve rsari o , o di-
reito qu e vigo ra no Brasi l é o direito bras il eiro, que 
nesta materia (nin guem aind a ouso u conte tal -o) é 
o di reito ro mano, tão ri go ro o (na phrase já tr an-
scripta de T ropl ong), que cra: io e lp iano julgá-
ram necessa ri o deroga l-·o, de ac a rdo com o pr inci-
pio da eq ui da de, na hypoth ese de compl eta r-se a 
quantidade enun ciada em vi rtu de· do fac to casual 
da alluvião ; direito tão expresso e po iti vo que 
alêm dos num erosos f ragmentos por nós ci tados 
ain da es tatú e no f r. 33, d,e '(lc twnibu s empti et ven-
d iti : " E t si unk:i prietvo plurles 11es em.p floe sint, d e sin -
pulis ex-emplo et v endíto ag i potest" . Se POR i\ [ S5 
PREçO fo rem compradas mu itas co isas, o comp radar 
tem a acção ex-empto para pedi r ca da um a del las, 
e o vende dor a acção ex-ve ndito pa ra pedi r o p reço 
de cada um a delt as. 

Os nossos adversario têm um ó cod igo em fa-
vô r de sua do utrin a, que é o hes panh ol. Se qui ze rcm 
mais um , não lh es re:: u aremos talvez o do Chil e. 

Contentem-se com es e dois, que di ff ic ilm ente 
obterão mais. 

N a venda ad co rpus em di rei to romano o ven-
dedo r respond e pela .fa lta, mas o compra dor não 
respond e pelo excesso, na quantid ade da co isa ven-
dida. 

E ss a di sparid ade entre as di spos ições ju rídic as 
das du as partes contratantes, allegam os nossos ad-
versarios, é in justa , é iníqua . 
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A isso responderemos que : 
Primeiro : Pothier e os expositores do direito 

roman o (VIDE a rtigo anterior) explicam satisfacto-
ri amente essa diversidade de situacões. O immovel 
é vendido em sua integridade. Nem' o vendedor nem 
o comprad or tem a intenção de excluir uma parte 
do immove l vendido. A clausula pela qual o ven-
dedor aff irma uma ce rta quantidade é exarada em 
favôr do comprador e não do vendedor. E' só o ven-
ded or quem por ella e obri ga, é só elle quem pro-
mette. O comprador não as um e obrigação alguma 
por essa declaração. 

A isso cumpre accrescen ta r que o vendedor é 
quem está em condi çõe de melhor conh ecer a co isa 
vendida . 

A lêm di so, essa clau ula é de tal natureza, que 
só o vendedor póde aprovei tar-se della para illa-
quear a bôa fé do comp rador. R aríssimas vezes, ou 
quasi nun ca este ultim o poderá utili sa l- a em seu 
provei to dolosamente. 

egund o : demonstrada a justiça ou convenien-
cia de eq ui parar sob e te a pec to o ve ndedor ao com-
pra do r, ainda re ta aber como se deve fa zer a equi-
paração. O vendedor não deve respond er pela falta, 
nem o comprador pel o exces o? Ou um e outro de-
vem re ponde r rc3pectivamen te pela fa lta e pelo ex-
ce ? De qualquer dos dois modos ha eq uiparação, 
tendo ido o ult imo o mai adaptado . 

Terceiro : não é tão facil, como pareceu ao nos-
so cont radictor demonstrar a justiça ou convenien-
cia dessa eq uip aração. Se o Cod. Civil France:z, o 
l ta l i ano e o outro que os imitáram , egualáram as 
po i .ões das duas partes contratantes neste assum-
pto , o od. C i vi 1 A ll emã·o, .a mais elevada e ultima 
con ub ta.nc iação da lei com a sciencia jurídica deste 
secL:lo, rcpelli u essa doutri na. E' co rrente em di-
I-cito que o comprador não paga co isa alguma ao 
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vendedor, quand o se verifica que as "qualidades" 
da coisa comprad a são sup eri ores ás enun ciadas . 

Quarto : pense cad a qu al como qui ze r sobre a 
justiça ·OU conveni encia da mencionada equiparação, 
o queé ce rto, o qu e é indubitavel , é que só o legi sla-
dor póde dec retal- a. Ninguem mais. A França; a 
Itali a, a R epubli ca A rgentin a, e as demais nações 
que as imitáram, qu and o qui ze ram egualar o com-
prador ao vended or nes te effe ito do co ntrato de 
compra e venda , p romulgáram uma dispos ição ex-
pressa e termin ante sobre a materi a, - di spos ição 
que innovo u o direito antigo, como reconhece ram 
em Fra nça o mais autori sados commentado res do 
Codi go Napoleão, e h a pouco o vimos procl amado 
pelo prof un do T roplong. 

E ntre nós a ques tão es tá subordin ada ao direito 
romano, que bem ou ma l é a nossa lei sobre a espe-
cie: todos o reconhecem, in clusive o nos o contradi -
ctor, que se tem es,fo rçado exac tamente por penetrar 
o sentido dos tex tos romanos appli cave i á qu es tão. 

Nem seq uer é l icito obj ec tar que as d ispos içõe-5 
do di re ito roman o são inappli caveis po rque se pren-
dem a subt ilezas, pre ~ o n cei tos ou rozõe peculi a-
res ao povo romano. O ultim o co di go civil do se-
culo que morre, o Coei . A ll emão, não eq uip arou o 
comprado r ao ve ndedor. 

O arti go 245 do regul amento de 2 de maio de 
1890, qu e obriga o vendedo r a declarar as co nf ron-
tações do immovel, é o derradeiro argum ento do 
nosso antagoni sta. 

Não es tá no poder hum ano, argum enta-se, au-
gmen tar a ex tensão de um corpo ce rto. Se ao vend e-
do r in cumibi sse a obri gação que se lhe pretend e im-
pô r, tal obrigação seri a null a por impossível. Incli -
cad·os os limites, pos to qu e se tenh a enun ciad o a 
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medida do imrnovel, o vendedor so e obrigado a 
entregar o predio oom os limites determinados, com 
a co nfrontações que dCJJu; não póde augmental-o. 

Ob ervemos desde já que o regulamento de 
1890 não fez innovação alguma em direito patrio: 
elle apenas reproduz .o que já dispunha o art. 269, 
§ 5. 0

, do regulamento de 26 de abril de r865. 
Sendo a sim, cumpre es tud ar se a regra invoca-

da derogou o direito romano na parte applicavel á 
questão. 

E 7 principio corrente q ue uma lei nova só de-
roga ou abroga tacitamente uma lei antiga, quando 
ha incompatibilidade entre as duas disposições. Al-
ludimos á derogação tacita, porque indiscutivel-
mente não houve derogação expressa, nem o nosso 
contradictor affi rm a is o. 

Haverá incompatibilidade entre as duas re-
gras? Por outras palavras: a declaração das con-
frontações tira todo o effeito jurídico á enunciação 
da quantidade? 

Affirmal-o, como fez o n-osso adversario, é um 
absurdo tão grande que o Cod. Civil Francez esta-
tuiu em " um ó artigo' note-se "em um mesmo ar-
tigo ," que é o artigo r6r9) que a venda ad co1·pus 
póde oomeçar pela designação de " um oorpo certo 
e LI fiTADO,' exprimindo-se depois a quanti-
dade o u medida ou pda medida, determinando-se 
logo depoi a coi a vendida. 

l\[uito anno depois o Cod. Civi l Italiano 
(art. q75) repetiu a mesma idéa em termos de no-
tavel clareza: "I n tutti gli altri casi in cui la vendi ta 
riguarda un corpo deterrninato e LI ·UTr\TO, o fo ndi 
distinti e separati, ovvero comincia dalla misura o 
dall ' indicazione del corpo venduto susseguita dalla 
misura , l 'espre sione della. mi ura no dá luog-o ad 
alcun supplemento di prezzo in favore del vendi- · 
tore per 1 eccedenza delta medesima, né ad alcuna 
diminuzione di prezz.o in favore del com·pratore, 

D. P . - 3 O 
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se essa sia minore, salvo quando la differenza della 
misura reale in confwnto di quella indicata nel con-
tratto ecceda la vigesima parte in piú o in meno del 
valore intero della cosa venduta, purché non vi sia 
stipulazione in oontrario." 

E nunca h ouve commentador, expositor, ou cri-
tico de qualquer especie, ao que nos consta, que se 
lembrasse de descobrir incompatibilidade entre as 
duas idéas- a enunciação dos limites e a indicação 
da medida. 

No proprio direito romano já se costumava fa-
zer as duas declarações ao mesmo tempo: "Qui fun-
dum tradiderat jugeru1111 centun"Jl, fines multo am-
plius emptori demonstraverat>' ( frag. já transcri-
pto). Entretanto, os romanos exigiam a entrega da 
quantidade na venda "ad corpus". 

A que vem, pois, e sa descabida observação so-
bre o art. 245 do regulamento de 2 de mai o de r89o? 

Não somos nós os unicos que interpretamos 
assim o direito patrio. Temos do nosso lado juris-
consultos brasileiros dos mais illustres. 

Lafayette escreveu em r883 : "A falta de medi-
da, quantidade ou con teúdo determinado no contra-
to, equivale á retenção de um a parte da coisa ven-
dida. Ora, o vendedor é obrigado a entregar a coisa 
" na sua integridade". Se falta uma parte, o compra-
dor tem acção para forçaT o vendedor a entregar essa 
parte, e se a entrega não é possível, a prestar a indem-
nização devida ( differcnça do preço)" ( lVIacedo 
Soares, "Medição das Terras", pag. 4!0 da 36 edi-
ção). 

Silva Mafra: "Na obrigação da entrega do 
immovel por parte do vendedor se inclue a de en-
tregar "toda a quantidade ou extensão indicada no 
contrato", e bem assim a de soffrer a diminuição do 
preço relativa á falta" (obra citada, poag. 4rr). 

O Visconde de Ouro Preto: "a obrigacão essen-
cial do vendedor é entregar o que vendeu, "em sua 
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integralidade," com todas as dependencias e acces-
sorios" po.r ser "essa a consequencia jurídica de 

d d " ("' b' todo e qualquer contrato e compra e ven a 1 1-

dem , pags. 413 e 414). 
Baptista Pereira: o vendedor "está ob rigado 

a inteirar com terras contíguas a quantidade que 
vendeu nos termos do contrato, ou a restituir o 
preço" ("loco citato") . 

Já em r 877, conforme nos ensinou o nosso pro-
prio contendor, Silva Costa havia escripto: o com-
prador tem "a acção ex-empto para haver o "com-
p lemento" das terras que lhe foram vendidas." 

De ·pleno accordo Saldanha Marinho . 
Souza Ribeiro : "Do contrato de compra e 

venda resultam para o vendedor duas obrigações 
principaes: a da entr~ga e a da garantia. Da pri-
meira obrigação tira o comprador o direito de exi-
gir "a entrega da coisa no preci sos termos do con-
trato. " . D e pleno accordo Ribas e Andrade Fi-
guena. 

E' o que se ve a pagina 553 e seguintes da 
"Gazeta Jurídica" do Rio de Janeiro, vol. 17. 

Do nos o lado, p ois, e tão A . J. Ribas, Saldanha 
Marinho, Lafayette Souza Ribeiro , Silva Costa, 
Ouro Preto, ilva Mafra, Baptista Pereira, An-
drade Figueira; do lado opposto está o sr. dr. Cam-
pos Toledo .... solitario e tri te. 

A defesa de uma doutrina erronea obriga a 
quem a emprehende pelo menos a contradicções e 
amphibo logias. Foi o que uccedeu ao nosso illustre 
contracdictor. Exemplo : á pag. 191 do vol. r6 desta 
revista, em que se lê: "Os di rei tos que ·competem 
ao comprador no exercício da acção "ex-empto' 
para a entrega da coisa em sua integridade são de 
natureza diversa e mais extensos do que os que lhe 
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competem pela falta de continencia do immovel 
vendido" . ' 

Se o comprador tem o direito de pedir pe la 
acção "ex-empto" a en trega da co isa "em sua inte-
griciade" , porque não ha de intentar a mesma acção 
para pedir a "quantid ade que fa lta?" Pois, a "falta 
de quantidade" não s~e r á a mesma coisa que a "falta 
de integridade"? 

E logo em seguida : "Em principio, na acção 
"ex-empto" para a entrega da coisa o vendedor é 
obrigado preci samente a entregar a coisa vendid a' . 
Tres linhas adiante: "Mas algumas vezes seria dif-
ficil , senão impossível, ao comprador exigir do 
vendedor precisamente a entrega da coisa vend ida : 
a lei dá-lhe por isso subsidiariamente o direito de 
reclamar do vendedor todo o prejuizos que · veiu 
a soffrer pela fal ta de entrega total ou parcial. A 
indemnisação de taes prejuizos não encontra limi-
te no preço da venda ... Não é tão extenso o direi-
to do comprador na venda do immovel "ad corpus , 
quando o vendedor garante uma quantidade, que 
realmente ell e não tem. O eu direito encontra li-
mites no preço convencionado - "cum m od us pro-
nuntiatu s deest sumi tu r, partio ex preti o" . 

D esde que na venda "ad corpu ", como reco-
nhece o nosso contradictor, o comprador do imm o-
vel tem o direito de ser indemni ado da falta de 
quantidade,-direito que "encontra limite no pre "'o 
convencionado" , não será um ab urdo affirmar em 
seguida que o vendedor não responde pela fa lta de 
quantidade? 

Um argumento si ng ular é o que foi extrahido 
cios codi gos m odernos : p orq ue quasi todos esses co-
digos toleram a differença da vigessima parte , con-
clue-se l0go que, "qualquer que seja a differen-
ça", o comprador nada póde reclamarlll 



817 

Em seu segundo artigo o nosso contradictor 
esforça-se por demonstrar que, no caso de ter o 
vended or "ga rantido p os itivamente" uma quantida-
de determinada, a acção que tem o comprador para 
pedir a quantidade que falta, ou o preço equiva-
lente , é a "qu anti minori s" e não a"ex-empto". 

A questão de saber qual é a acção competente 
p ara o caso é de importancia capital , porqua-nto a 
"q u anti-min oris" prescreve em um anno, ao passo 
q ue a "ex-empto" dura trinta annos. · 

Sem reserva e tariamos de pleno acc(J;·do com 
o no o contradictor, se se tratasse do direito consti-
tuendo. Mas, como o que temos em mente é averi-
guar o q ue está esta tu ído no direito patl·io sobre esta 
materia, ab o lutamente impossível é acce itarmos a 
doutrina adversa. 

Ha conve ni encia, não o occultarem os, em di-
minuir o prazo da prescripção, em vedar que du-
r ante tão longo espaço de tempo o comprador possa 
u ar da acção que Jh e fac ulta a lei para pedir a 
quantidade que fa lta. Mas, não se cogita actual-
mente dessa conveni enc ia; o que se quer é ~aber o 
que a lei ordena a respeito. 

O s argumen tos con trari as não nos convenceram. 
N un ca em temp o algum, em nenhum paiz, :;e 

confund iu "qu antidade" com "qualidad e" . Na lin-
guagem dos homen esses dois vocabulos sempre 
foram empregados com sig ni ficações differentes. 
"A u sens logiq ue l a quantité est l 'ex tension. Le mot 
"q ua l ité signi fie détermination ou m od ifica ti on: 
tout ce qui détermine ou modifie l 'être ou la sub-
stance es t une qualité, par exemple les habitudes, 
le fac ultés, l a figure, etc. " (Bertrand, L exique d e 
P hilosoplde). 

Em um a controvers ia. sobre direito positivo não 
é mister recorrer a outros argumentos que não os 
textos legaes . Vejamos, p ois, o que se tem estatuído 
nas ~e l hores !e~islações, e ass im teremos refutado 
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. . de uma feita os argumentos em que se apo1a a opl-

nião contraria. 
Em direito romano é bem notavel a differença -. 

entre vicio ou defeito occulto ou falta de qualidade 
enunciada, e falta de quantidade, ou medida, n.a 
coisa comprada. Para cada hypothe e creou-se uma 
acção especial. 

"Tenetur ex-empto venditor, etiam si agno-
verit minorem fundi modum esse." O vendedor está 
sujeito á acção "ex-empto", ainda mesmo que co-
nhecesse (ou que ignorasse) que a extensão do pre-
dio é menor do que a declarada. "Si emptione modus 
dictus est, et non praestatur, ex-empto est actio" . 
Se no contrato de co mpra e venda a medida foi 
enunciada, mas não entregue na totalidade enuncia-
da, póde intentar-se a acção "ex-empto'. 'Et si 
uno pretio plures res emptce sint, de singulis ex-
empto" et vendito agi potest'. Se por um só preço 
forem vendidas diversas coisas, póde propôr- e a 
acção exemplo para haver cada uma da que faltam, 
ou a acção ex-vendáo para haver o preço de cada 
uma das coisas vendidas. Não é pos ivel maior cla-
reza. Nos textos reprod uzido, e que já antes havia-
mos citado, a Íalta de 'q uantidade é motivo para 
intentar a acção "ex-empto'. 

Com egual clareza está prescripto que por ~ -
feito ou falta de "qualidade" da coisa vendida e 
tem o direito de intentar a "quanti minoris". "Si 
auis egerit quanti minoris propter ervi fugam, dein-
de agat propter morbum: quanti fie ri comdemnatio 
debeat? Et quidem sepius agi posse quanto minoris, 
dubium non est." (fr. 31 , § r6, de aedilitio edicto). 
O comprador de um escravo propõe a acção "quant: 
minoris" para haver do vendedor uma diminui,.ão 
do preço, por ter verificado que o escravo é fujão. 
Mais tarde intenta nova acção "quanti minoris" 
por ter descoberto uma molestia no escravo. Per-
gunta-se: - a quanto deve ser condemnado o réu ? 
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Que se póde intentar mais de uma vez a "quan ti 
minoris" em relação a uma mesma coisa vendida, 
diz Ulpiano, não é materia duvidosa. E em seguida 
resolve a questão de accordo com J uliano. 

No fr. r8 do mesmo titulo novo exemp lo m uito 
claro: se o vendedor de um escravo affirmar que 
elle dorme pouco, ou que corre muito, é um bom a!l-
da ri lho, ou lhe der outras quaesquer qualidades 
ooas, verificando-se depois o contrario ( ~r11 vez cic 
"vigilax" é "somniculosus", em vez de "currax" é 
"pigcr" e "tardus"), o comprador póde escolher 
entre a acção redhibitoria e a es timatoria ou 
"q:.1anti minoris", das quaes ambas dispõe. 

No fr. 6r do me-smo titulo estatuiu-se que, se 
alguem comprar um predio sem saber que pesa so-
bre o me mo uma servidão, deve diminuir-se tanto 
o preço quanto teria dado de menos o comprador 
e soubes e que havia a ervidão. 
\ 

Como este, muitos outros exemplos se nos de-
param no Dige to, especialmente no titulo - "de 
aedilitio edicto". Fôra inutil reproduzil-os todos. 

ão nos foi pos ivel, por maior que fosse o 
no o uidado em procurai-o, descobrir na obra de 
Van Vetter o paragrapho em que se affirma que 
para o ca o em questão a acção competente é a 
"quanti minoris'', e não a "ex-empto". O que po-
demos garantir é que no paragrapho citado pelo 
no so contradictor em eu segundo artigo, e que é o 
2 r 8, nada se diz a tal respeito, mesmo porque esse 
paragrapho contém o "historico da superfície", ma-
teria, como se vê, muito distincta. 

Voet, tão apreciado, e com razão pelo nosso 
contradictor, no livro XIX, tit. r .0

, ns. 7 e 8 ensina 
claramente o contrario, ~' apoiado em textos ex-
pressos de direito romano, mostra-nos que a acção 
"ex-empto' , ou "empti", é a competente na hypo-
these de não ~er entregue uma coisa "movel ou im-



n~ovel" em sua integridade, com todos os accesso-
rios vendidos. 

Nem procede o argumento tirado do texto da 
nossa Ord., liv. 4°. tit. 17, em que, preceituando so-
bre as acções "quanti minoris" e redhibitoria, 0 le-
gis lador empregou as palavras "vícios ou faltas'' . 

"Falta" em portuguez é expressão synonyn1a 
de "defeito" ( Dicionarios de Constancio e Domin-
gos Vieira) ou de "imperfeição" (Aulete e Adol-
pho Coelho). . 

Os codigos modernos absolutamente não con-
fundem falta de quantidade com falta de qual ida-
de. O Cod. Francez trata da falta àe quantidade 
nos art. r.6r6 a 1623, e da falta de qualidade n'J S 
artigos r.64r a r.649. Ora, os primeiros artigos estão 
incluíd-os na secção 2 . , ao passo que os segundos estão 
sob rubrica diversa no paragrapho 2.

0 da secção 3.", 
cap. 3. 0 tit. 6. 0 do livro 3-"· 

O Cod. Italiano faz ·a mesma distin ccão 
entre a falta de quantidade, com que se occupa ~m 
uma seccão - sob a rubrica - "della tradizione 
della co~a" e a falta de qualidade, de que trata em 
secção diversa e sob a epigraphe - "della garanria 
dei vizi o diffeti occulti dello co a venduta". 

O proprio Cod. Allemão, não obstante a ·de-
claração de que á falta de quantidade se applica o 
mesmo remedio jurídico que á falta de qualidade, 
não confundiu uma coisa com outra. Nos artigos 459 
a 461 estatúe regras sobre a falta de qualidade, e no 
468 sobre a falta de quantidade. 

Dir-se-á: não é muito lüngo o praso de 30 annos, 
em que prescreve a "ex-empto" ? 

Fosse a questão de direito constituendo, e não 
hesitaríamos em subscrever a opinião do nosso con-
tradictor. Não se trata, porém, de reformar o direi-
to patrio, mas unicamente de interpretai-o. 

Emquanto não se fizer a almejada reforma, não 
ha remedio senão obedecermos ao disposto na Ord. 
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liv. 4", tit. 79, que estatuiu a prescripção de 30 annos 
como regra gera l a que está sujeita a rr ex-empto". 

Assim têm entendido todos os jurisconsultos 
patrios cujos pareceres já citamos, e estão no vo l. r7 
da "Gazeta Jurídica" do Ri·o de Janeiro, e na obra 
de Macedo Soares, pareceres que foram dados em 
épocas muito diversas, e nos quaes a questão prin-
cipa l era e-xactamente a de saber que acção deve 
ser intentad a na especie que temos discutido. 

Ma is uma vez, o illustrado Sr. Dr. Toledo fez-
no a hon ra de refutar a opinião que temos expen-
di do nesta Revista com respeito ás obrigações do 
vendedor de um immovel ad corpus. 

O escripto a que allud imo , publicado pela Ga-
zeta Jurídica, no vol. 17, pag. 242, parece ser uma 
impugnação de embargos, offerecida em cau a que 
patrocina o nosso illustre contradictor; mas, não 
ob tante lhe haver dado e se caracter de peca de 
auto o nos antagonista claramente revela em todo 
o eu trabalho o intuito primordial de combater a 
doutrina que temos propugnado. 

Cremos que o Sr. Dr. Toledo assim procedeu~ 
para, mai á vontade c desassombradamente, emittir 
concc.ito que em artigo de doutrina commodamente 
não externaria. 

Quanto á obrigação do vendedor, na venda ad 
corpus, de entregar a quantidade declarada, oppõe 
os eguintes argumentos : 

r ." Voet e Lauterbach não en inam o que, falsa -
menta ou por falta de comprehensão, attr-ibuimos a 
c ses escriptores; 

2·, o Cod. Hespanhol o Portuguez e o All emit} 
estão com elle e contra nós . 

D. P. -31 
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3", o direito romano consagrou doutrina contra-
ria á que temos sustentado. 

Quanto á acção competente, no caso de falta de 
uma parte da quantidade declarada, de novo affir-
ma que é a quanti mino ris, porque : 

r", a expressão - acção ex-empto- designa un1 
.e-enero, e comprehende todas as especies de acções 
do comprador contra o vendedor, entre as quaes está 
incluída a qun.nti minoris, ou, mais propriamente, a 
ex-empto quanti minoris; 

z", á plwlange de jurisconsultos patrios (o ter-
mo phalange é o empregado pelo proprio Sr. Dr. 
Toledo) que são nossos mestres nesta ma ter i a, con-
trapõe Ul\I juri consulto pati·io, que suppõe estar 
apoiado em Donellus; 

3", a opinião de Van-vVetter nos é contraria; 
4", não está no poder humano augmentar a ex-

ten são de um immovel cujos limites foram enuncia-
dos no contrato de venda; 

s", o direito romano nunca deu ao compra tior 
acção para haver do vendedor a quantirlade que 
falta; 

6", actu2lmente n<io podemos d í. tinguir entre 
ac~õcs de di:·eito civil e acções cdilicia:; . 

·.;: 

~* * 
Eis aqui tudo o que e creveu Voet no Commen-

tm·ius ad Pandectas sobre a compra c venda de um 
immovel ad corpus: 

"Quod si ex adverso non ad quantitatem, sed ad 
corpus, res fuerit div endita, invJentus major nÚnr.Jrve 
rei modus nequa quam minu et augebitve pretium, 
11 i .ri con currat i ns11 per do I u s vendi to ris co ns uI lo 
mentientis (!. lulianus, 13, §si Titius fundum, 14 f f. 
de act. tempti, arg. !. qui fundum tradiderat, 4 .~, 
ff. de ev iction .) Caeferu.m non ad quantitatem, sed 
magú ad corpus jacta intelligitu1· venditio, si nul!a 
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prorsus sil ja cta quantitatis m entio1 veLuti1 si quis 
sintJ) /ici~a f undum Co1·n e fianum vendat1 v eL fun-
dum C orn eLíanum qualis est1 ve f ta/em quafe1!l ipsr: 
lwctenus possedit1 vel qua!em colonus nunr lzab P. t1 
t enel1 colil. V e / si quantitatis quidem sit farta der:la-
mtio1 sed adjecta protestation e1 dum quis, v erbi. !J1·a-
tia1 vendit fundum centum. jug erum aut quanto plus 
minusve contin ebit/ seu1 ut tamen isti no/it adsf1·ingi 
quantitati. Ve l d eniqu e quantitatís quidem sit far:ta 
1/l entio, ve lu t i1 vendito fundo centum jugcrum1 sed 
simul etiam m onstrati fuerint fin es fundi (·arg. d. f . 
+5· [/. 1 d e ev iction U t tam en in casibus duobus 
p oslerioribus1 si notabilis admo d um sit diversitas 
quantitatis exp1'ess<e1 et r e ipsa invent<e1 sic ut in 
finiu m 111 onsf1'a fio ne v ideatur erratum1 pretiunt ad-
lw c pro rata augendum 'l. 'e l minu endum fore t1 aeut 
emptor tmditíorte quantitatis express<e te1z-eretur ex 
bano et <equo confentus esse. Groeneu:g en1 ad d. !. 45 
d e ev iction. et ad lwn c f orte casum 1~ edu c.e nda acre-
sLringenda qu <e occurrunt apud 1-I ug. Grotium. et 

eostadium Curire 1-Iol/. d ecis . cú·ca fin. majoris 
sei/ice( 111inorisve modi inventi1 q uam dictus e1·at; 
ratio ~e 111 /wb encfiam1 si jugeri unius quantitatem ex.-
cedat: qu odqu e scríptum est apud la c. Coren obser-
v ai. I9) lit. g. et s,:m. v an L eenve n cens. for. part. I, 
lib er 4 cnp. 19, n. 19, ex lo corum quorundam con-
su eturliJde supplen: minuive oportere pretium1 si mi-
n ar majorve quantitas iuventa sup erei centum1 v el 
quinquaginta d ecemp edarum m ensuram ( liv. r8, 
tit. r", n. 7). 

São esse os unicos conceitos emittidos po r Voet 
no Co mm entari11 s ad Pnndec tas1 a prop osito das obri -
g ações do ven dedo r na venda de um immovel ad 
corpus. 

No prim eiro pe ri odo transcripto diz. o iuri s~·nn
sulto hollandez qu e, quand o e faz a venda ad c · r-
pus1 e não nd quantítntem1 a ve rificação de uma ID!"-
dida maior ou menor que a enunciada de nenhum 
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modo augmenta ou diminue o preço estipulado , ex-
cepto se o vendedor dolosamente dá ao immovel uma 
extensão que elle não tem. 

Em seguida , accrescenta que se reputa a venda 
feita, não ad quanti~atem, mas ad corpus, quan io 
nenh1.1ma declaração absol utamente se inclúe no con-
trato com respeito á quantidade, como, por exem-
plo, no caso de dizer alguem simplesmente que 
vende a herdade Corneliana, ou a herdade Co; ne-
liana qual é, ou tal qual o vendedor a possuiu até 
então, ou qual o colono actualmente a tem e cult iva. 

No terceiro período dos que acabamos de re-
produzir no original, continúa ensinando que ain ,lí-! 
se realiza uma venda ad corpus, quando se expri m e 
a quantidade do immovel e addiciona-se o prot•: to 
de que se aliena essa quantidade pouco mais ou 1/l e-

. nos, ou o de que o vendedor não quer ficar adstrirto 
á quantidade declarada. 

No quarto período figura egualmente como um 
caso de venda ad corpus o em que enunciada a me-
dida, tambem se mostram os limites da herdade. 

Depois, observa logo que, em relação aos doi s 
casos ultimas (in casibus duobus posl erioribus) , se 
fôr notavel a differença entre a quantidade expr.·ssa 
(quantitatis express'i"Z) e a verificada na coi sa ven-
dida, de tal modo que pareça ter havido erro na ex-
hibição dos limites, deve o preço ser proporcional-
mente augmentado ou diminuído, ou o vendedor en-
tregar a medida expressa (sempre Voet se refere á 
medida expressa, e nunca á medida garantida) , afim 
de que o comprador fique sat isfeito. 

A essa hypotbese, prosegue Voet, devem talvez 
ser reduzidas e restringidas as observações de Hugo 
.Grocio e de Neostadio, os quaes ensinam que cum-
pre attender á differença entre a quantidade dúa 
(modus dútus) e a quantidade real, quando essa dif-
ferença excede uma geira. E termina: segu nd o ocos-
tume de alguns lagares o preço é augmentado ou 
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diminuído, se a differença passa de cem ou de cin-
coenta varas (dec1empeda: p erch e de dix pieds, se-
gundo Quicherat et Daveluy). 

Consequentemente, depois de estabelecer uma 
regra, Voet figura tres hypo theses: 

I n hypothese: vende-se um immovel sem declara-
ção de medida; 

zn hypo these: indica-se a medida pouco mais 
ou menos, ou protesta-se não ficar adstr icto á quan-
ti dade enunciada; 

3a hypothese: dá-se a medida, e mostram-se os 
limites . 

A primeira e a segunda hupotheses, diz o nosso 
illu stre contend or, não offerecem difficuldade, por-
quanto o vended or em taes casos nr7o responde pela 
quantidade expressa, segundo Voet, só havendo dif-
ficu ldade quanto ao terceiro caso. Não, absoluta-
mente não. Voet não diz isso. Voet é claríssimo, e 
affirma que nos dois ultimas casos (in ca.sibus duo-
bus posterioribus) a differença consideravel entr'e 
a quantidade real e a enunciada importa o augmento 
ou a diminuição do pre_ço, determinando em seguida 
o que é differença cons ideravel, de conformidade 
com a op ini ão de algun autores e o costume de 
certos Ioga rcs. 

Ora, as dua ultima hypothese , como facil-
mente se verifica pela leitura do trecho reprodu-
zido em latim são : r0

. a hypotbese de se vender uma 
quantidade pouco mais ou menos, ou de não ficar 
o vendedor adstricto á quantidade decla rada; zn a de 
se enunciar a quantidade, mostrando-se ao mesmo 
temp o os limites. 

Attenda o leito r á pagina de V oet transcripta, e 
vúá que não ha duvida poss ível sobre a traducção 
que offe recem os. · 

Tanto isso é verdade, que o nosso illustre con-
trad ictor, para alcança r a sua vic toria facíl e de mo-
mento, teve de lançar mão deste es tratagema: esca-

• 
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mo teou o t recho em que Voet disse-in casibus ·duo-
b u s p osteriorib u s, nos dois ul ti mos casos. 

Não será o caso de perguntar com Bea umar-
chais: Qui ~Je ut-on tromper ic-i? 

Eis ao que ficou reduzido o ephemcro trium-
pho do nosso antagonista. 

Se da primeira vez, nos dois primeiros artigo ~, 
a hermeneutica jurídica soffreu os mais rudes gol-
pes, desta vez, no derradeiro artigo, além da misera 
hermeneutica, foi o dever de fidelidade na exposi -
ção dos argumentos que saiu de refrega medonha-
mente escalavrado, completamente esbarrondado. 

Se o nosso illustrado contradictor tivesse repro-
duzido com exactidão as palavras de Voe-t se não 
tivesse supprimido um trecho do jurisconsulto hol-
landez, cuja significação é decisiva e apaga quaes-
quer duvidas sobre o sentido da doutrina exposta, 
nem elle nem qualquer dos leitores da Gaz eta lu · 
1·idica poderiam traduzir a pagina transcripta com n 
elle traduziu . 

Voet admitte que, mesmo na hy pothese de se 
vender um immovel , determinandocse-lhe a medid J 
pouco mais ou m enos, ou dizendo o vendedor qu e 
nr7o qu,er fidm· adst?-icto á quantidade enun ciada . 
bem como na hypothese de se exprimir a quanti-
dade, mostrando-se ao mesmo temp os limite, a 
differença consideravel entre a quantidade dita, ex -
p ressa (Voet nunca emprega outros termos) e a 
q L~an~idade verificada, obriga a augmentar ou a di-
mJnlllr, o preço. 

Quando o Sr. Dr. Toledo affirma que no se -
gundo caso figura do por Voet,-na hypothese de se: 
addicionar á declaração da quantidade a clausula-
pouco mais ou menos, ou de dizer o vendedor qu -:: 
não fica adstricto á quantidade (modalidades qu e 
Voet reune em um só paragrapho), a differença con -
sider avel entre a quantidade real e a declarada nã 
augm enta nem dimin ue o preço, nem a utorisa o com-
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~Hador a ped ir a ent rega de toda a medida enu ncia-
da, o Sr. Dr. Toledo attribue a Voet uma opinião 
que o juri sconsulto repe lle expresamente. 

Provocamos formalmente o nosso contradictor 
c<. reproduzi r sem mutilações, sem suppressão das pa-
lav ras que lh e não convêm, a pagi na de Voet relati va 
ao a sumpto que estudamos, e atraduzir depois, do 
modo como o fez, o trecho em questão. 

E o que é mui to joocoso é que o Sr. Dr. Toledo, 
depois de amputar o s~u Voet tão dessassombrada-
mente, vem dizer todo ancho que nós estortegámos, 
ou não comprehend emos, o juri consulto hol lan-
dez !. .. Se já não estivesse tão gas to, era o caso de 
desencavar o ve lh o risum teneatis. 

Ias, para que fim, perguntar-se-á, o nosso il-
1 ustre contendor altero u por essa fó rma as palavras 
de Voet? 

Foi para chegar a esta conclusão : dos tres casos 
figurado por Voe t sómente em um esse escriptor 
ad mitte a faculdade de pedir augmento ou diminui-
ção do preço e é quando e vende um immovel com 
indicação da medida e ao mesmo tempo se mos tram 
seu limites. 

Ainda ne te caso nem sempre o nosso illu stre ad-
versario admitte que o comprador possa pedir a 
quantidad e que falta, ou o preço equivalente, se-
gundo a do utrin a de Voet, e julga necessa ri o fazer 
uma extraordinaria e singular distincção entre erros 
de simples apreciaçiio c erros in co rpore ve l re ipsa, 
que bem se pode riam denominar objectivos, como 
se o erro não fos c empre um ju izo falso, co nfor me 
def in em o log icos. 

No terceiro caso dos figurados por Voet, eis em 
sub tancia o que diz o illu strado Sr. Dr. Toledo, os 
limi tcs do immovel podem e r enunci ados com exa-
cti dão, de modo preciso, ou não. Se o vendedor dá 
a imm ovcl os se us limites reaes e preci os, não res-
ponde pela fa lta que porventura se verifique na 
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quantidade declarada. Se exhibe limites in exactos, 
se e3sa no mostrar os limites , responde pela quanti-
dade expressa no contrato, sempre que ha differença 
co nsideravel entre os dizeres de: contrato e a rea li-
dade no concernente á medida. 

Essa distincção entre limites verdadeiros c li-
mites errados, e os coro ll arios que della deduz o 
nosso illustrado contradictor, importam a mais com-
pleta subversão de tudo õ que, no tocante á materia, 
têm ensinado até ao presente algun s autorisados ju-
risconsultos, inclusive os que o Sr. Dr. Toledo in-
voca em seu auxilio . 

A declaração da quantidade ou medida do im-
movei, dizem esses escriptore , é incluída no con-
trata de compra e venda-ora como simples es-
clarecimento, para informação, como mei o de dar 
uma idéa do todo que se vende ( 7ut7'J'ative, sen enun-
ciative, como diz Lauterbach, demonstratiionis gra-
fia, como diz o Cardea l rlantica), ora em proveito 
e para garantia do comprador (ad utilitatem em-
pto?·is). Lauterbach no liv. r8, tit. 1°1 §§ 30 e 31 do 
CoLlegium Pandecta rum insiste sobre a dupla igni-
ficação , ou o duplo fim, com que se faz essa decla-
ração , accrescenta ndo que o sentido da clausula de-
pende: da vontade dos contratantes, em cuja inter-
pretação o juiz tem um certo arbítrio . 

Sendo assim, vejamos se ha algumas regras de 
intei-pretanção que si rvam de guia ao juiz neste 
ponto. 

Ha, e de grande utilidade, e o e criptor que mais 
desenvolvida e profundamente nol-as ensina, é o já 
citado Mantica no seu magistral tratado- D e Ta citis 
et Ambiguis Conventionibus. 

Uma das preciosas regras alludidas é a seguin-
te : quando todo o immovel está delimitado de modo 
exacto e preciso, quando os limite'S são completos e 
verdadeiros, entende-se que a coisa vendida está per-
feitamente caracterisada e conhecida, e que, por con-
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eguinte, a clausula relativa á quantidade ou medida 
n ão era necessa ria p a ra esclarecimento do comprador, 
e não end o necessa ria para esse fim, só podia ser exa-
rada para garantia e utilidade do mesm o compra-
d or. "Cum fundus tatus suis finibus fu erit circums-
c riptus, satis sup erque intelligitur d emonstratus : 
q uicq uid enim rei satis demonstra.toe adjicitur, su-
p ervacuum censelu r, et ideo modus adj ectus vice de-
monstrattlonis non fung itur, sed ad ut ilitatem em-
ptoris exprimitw·: quare et numerus d ebet supp!eri, 
7.Je ! pretium a.d ration em jugerum est diminuendum, 
11l ex praedi ctis apparet" ( li v . 4" tit. 17, n. 26). 

Eis o que ~ racional, judici oso, juri.dico. 
Entre tanto, desprezando todos es es ensinamen-

to ministrados por tão abali ados m es tres, o nosso 
í llu trado adversario, para sahir do labyrintho em 
que se metteu , faz um a ex tranha distincção, toda 
ua e ómente sua, en tre erros de simples apreciação 

e e rros concre ti ados, residentes, immanentes, na pro-
pria coi a ( re ipsa, palavra textuaes) , e assim re-
vol uci na completamen te no domínio da logica as 
ídéas até hoje recebida e divulgadas obre o erro, 
óm ente para o fim de contrariar o q ue di seram o 

prof un do ardeal :\lantica e Lauterbach o seu que-
ri do Lauterbach , na app arencia o melho r a rr imo 
que e lhe tem deparado nes ta controversia. Que in-
gratidão! 

Não e p ' de traduzi r o tre h o de Voet, como 
quer o r. Dr. Toledo, dividindo os e rros em duas 
e pecie . O propri o e c r iptores em cujas licões elle 
podia aprovei tar alguma coi a em favor de sua op i-
nião , ne te pas o o riginal e arriscado (a nova classi -
f icação dos erros, ig no rada do proprio Bacon, um 
do homen que m a is dividiram e ubdividiram os 
erros) o abandonam, ·repell em, co ndemn am comple-
tamente. 

Accusa-nos o Sr. D r. Toledo de havermos dito , 
ou dado a entender, que Troplong attribue a V oe t 

D, P. - 32 
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uma do utrina que não é sua sómente para ter a quem 
combater. 

Nunca o affi rmamos clara ou veladamente, 
nem poderíamos fazel-o depois de termos lido Voet 
e Troplong. . 

A arguição do nosso antagonista é filha de uma 
confusão facilmente dissi pavel. No Co:mmentarius 
ad Pandectas Voet não e limita a e.xpôr o direito 
romano, ou antes a commental-o; a cada pas o ex.-
plaoa o direito 111odemo e trata de questões forenses. 
O titulo da obra é bem claro e significativo: "Com-
menta.,ius ad Pandectas, in quo pra eter Romani ht-
n's prin cip ia ac controversias illustri'ores, Jus autem 
hodiernu1n, et praecipuoe Fo.ri Qua.estiones excu-
tiuntur." 

Ora, Voet no trecho já transcripto começa des-
envolvendo o direito romano, e depoi cita as opi-
niões de autores moderno (para elle) e os costwnes 
de certos lagares. 

Na primeira parte, ao commentar o direi.to ro-
mano, é· que o jurisconsulto hollandez erron.earnente 
entende que a falta de quantidade não autori a a di-
minuição do preço do imrnovcl vendido . L ogo em 
seguida accrescenta que nas du.as ultima bypotheses-
figuradas Un casibus du.o.bus posteriaribws) a diffe-
rença consideravel entre a mecLda real e- a enunciada 
obriga o vendedor a diminuir o preço segundo a 
opiuião de H. G rocio, eostadio, J a.c. Coren e ou-
tros jurisconsultos (para elle modernos) e o costume 
de a-lguns lagares. 

Tro.plong diz apena que Voet pensava de modo 
contrario ao, seu em face das leis r:orn.anas (d ap'l;es 
les !ois 1'om·airoes). 

Vê-se que o proprio Voet, depois de in.te:r:p ·(Íta·r 
erroHeamentre. o âlreito romano, termina o estudo da 
materia, fazendo uma restricção do direito wmano 
de accôrdo com a doutrina accúta no, seu tempo _ 
Corno é facil agora espancar a <!:onfusão que o nosSO'· 
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contendor produziu em torno deste: ponto da con-
troversia! 

Nem extranhe o Sr. Dr. Toledo o termos in-
crepado a Voet de um erro na interpretação do di-
reito romano. Podemos fazel-o tranquillamente, por-
quanto es tam os apoiado em Cujacio, Mantica, Brun-
nem ann , Cavarruvias, P othier, Donellus, e em todos 
o bons exp~itores e commentadores do direito 
romano. 

Nunca imitaremos a um illustrado advogado, a 
quem muito prezamos, o qual costuma dizer e re-
p etir, por sua propria conta e sem o apoio de uma 
só autoridade, de uma só, que o Digesto está in-
completo, que faltam taes e taes coisas no Digesto, 
que o Digesto e tá positivamente errado. 

Bem explicado e bem comprehendido o trecho 
de Voet desapparece, evola-se completamente a sup-
po ta c ntraaicção que nos attribue o Sr. Dr. To-
Ieda, con istente em termos dito que a doutrina ex-
posta por Voet foi a adap tada pela generalidade dos 
codigos modernos. Não foi a interpretação erradat 
e ab olutamente insu tentavel, do direito rom ano a 
parte da theoria de envolvida po r Voet que passou 
para o codigo modernos. Foi a segunda pa rte, na 
aual o propr;o Voet, comp rehendendo o absurdo que 
acreditava ter sido consagrado pelos juri sco nsultos 
romano , fez uma restricção hoje accei ta pel a quasi 
tota li dade do cod igo da nações cultas. 

A le itura de Voet dá por ter ra com o infantil 
castell o de contradicçõe architectado pelo nosso il-
lu strado contradictor. 

~:-

Quando reproduzimos no segundo artigo o 
§XXX do liv . 18, tit. I

0

, do Collegium Pandectarum 
de Lauterbach , deu-se uma omissão que provocou 
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o mais ruidoso escarcéo no ultimo artigo do Sr. Dr. 
Toledo. 

Lauterbac'h, como todos os e criptores que tra-
tam destc: assumpto, divide os contratos de venda 
em vendas ad corpus e ad quantitatem. Tantas vezes 
temos repisado essa divisão, definindo cada uma das 
especies, que nenhum espirito desprevenido poderá 
admittir que a ignoremos. Se é exactamente sobre os 
effeitos de cada uma dessas especies de venda que 
versa toda esta discussão! ... 

Entretanto, o nos o contradictor, á gu1za dos 
glozadores quando se viam em apuro na interpre-
tação de um texto difficil, escreve as mais longas 
tiras para demonstrar que o lapso, a distracção, o 
esquecimento no transcrever as palavras de Lauter-
bach , prova que não conhecemos a distincção entre 
vendas ad corpus e vendas ad mensuram! 

Abençoado esquecimento, que fez o nosso ad-
versario protestar com a maior vehemencia contra 
a distincção entre vendas ad corpom e vendas p er 
aversionem, e dizer que um jurisconsulto da cathe-
goria de Lauterbach nunca faria tão extranha dis-
t íncção! Venda ad corpus e venda per aversionem 
exprimem a mesma idéa, diz o Sr. Dr. Toledo; ão 
expressões synonymas. 

Sim, não o contestamo , são expressõe ynony-
mas; mas, " dans au cun e langu e i! n'y a de S)'nonymes 
p01jaits" , ensina Gardin Du'mesnil , e "s'il y en avait, 
dit Du Marsais , il y aurait d enx langu es dans une 
m ême langue" (S) nonym es Latins, Avant-Propos). 

Mesmo combatendo um esquecimento de nossa 
parte, isto é, combatendo moinhos de vento o nosso 
adversario foi infeliz. Venda ad corpus e venda per 
aversionem são expressões synonymas; mas, is o não 
exclue uma ligeira differença, uma pequena distin-
ccão entre esses termos distinccão aliás determinada 
p~lo sentido litteral das pal~V'ras. E quem nos vai 
ensinar esses matizes de linguagem é Maynz no 
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vol. 2", § 2 ro, pag. 206, 4ª edição: a expressão per 
aversion ent applica-se mais propriamente á venda de 
uma certa quantidade de coisas fungive:is, á venda 
simultanea de muitas coisas moveis. 

Vejamo ago ra como deve ser entendido Lau-
terbach. 

Para es e fim , vamos reproduzi r todo o trecho 
em que tã de Lauterbach com as respectivas notas: 
"Et hoc in casu emptio statim di citur p erfecta.,quam.-
primum contra/u nt es d e re et p1·etio consenserunt 
(arg. pr. I. h. t. L. I5 , ff . d e p eric. et comm.od.), 
eiiamsi sint 1·es quo e num ero et m ensura constant 
(L. +" . r" e 2 ", ff. d. t. L. 35 5" ff. h. t. de contr. 
empt. ) quia pr·incipalii e1· hic 1'atio hab etur ipsius 
fundi , seu totius rei vendito e. ( Mantica d. tit. 17, 
num. 2 Carpzovi u , d. resp. num . 6 et. seg.) , et p ro 
p1-etio constituto venditum censetur omn e illud, quod 
intra illius f in es continetur, Licet in d emonstratione 
forsan errar admissus sit (Frantzk. , d. 1. num. I r4); 
ita, ut sec11ndum communem. Do ctorum sententiam, 
p1'elÍu111 nequ e in fa vorçm vendito1·is sit augendum, 
si m ajor rei quanttfas reperiatur, nequ e in commo-
dum emploris minuendum, si mino1· rei v enditae 
quanlitas d eprehendaiur (L. 13 , § 14, ff. de A. E . V. 
L. +5 ff. de Evict ) ; sed ut aequalitas, quae inter 
contrahentes requirilur (L. 6 ff. de peric. et comm. 
rei vend. ), observe iu r utrobiqu e sive quid d esit, 
sive abundei, id totum damno ve f lu cro emptori's 
ceda!. H i c enim non ex modo et mensura, cujus tan-
tum d emonslraiionis grafia m entia Jacta censelu1·, 
ul eo m elius d e co1·pore constare possit, pretium aes-
timatur/ sed ex cor·po re certis fúiibus dem·onstrato 
(arg. L. 4 0, . 2", ff. lz. t. L. 42 , ff . de A. E. V. , Ra.u-
chba/11·, quaest. 2 r. num. 9; Carp z ow. , d.Resp ., n. 14 

15; Strww. Exnc. 23, ih. 13; B erlic fz .. d ec. 346 
num. r6, et d ec . 347, num. 22; Esbach'. ad Carpz o-
vium, p. 2 C. 33, d ef. for. 9, n. ro) . Atqu e lwnc sen-
tentiam non tanfum commun em , sed in Praxi quoque 
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1·eceptam. esse1 testatur etiam F1·antzll qui tam en 
quoad posteriorem casum1 si scÍG 1·es 111in.or rep erita-
tur1 d e jure com muni1 contrariam senten tiam ve rio-
,·em esse judicat1 q1.wd etiam d ef endit Mantica1 Bur-
gund.1 loh . F1·an c: Balt/ws1 B eso ld. vM. Tuld.1 qui 
tam en hoc 1·ecte limitaf1 si e111ptor modu m scive1·it/ · 
simulque nwn ef1 m ensuram hic non rigide exigen-
dam esse1 pra esertim si VOX1 circite r1 sit addita)) 
(11.32). 

No texto e nas novas copiadas tem'o o subsidio 
com que contribuiu Lauterbach para o e tudo da 
nossa questão. 

Advirta-se bem nas palavras transcri ptas, tra-
duza-se com toda a attenção o latim, e ver- '~ -á no 
trech o de Lauterbach a mesma progressão que no 
tfecho de V oet. 

Lauterbach inicia o paragrapho, dizendo que, 
no caso da venda ad co 1-pus1 esta se reputa perfeita 
logo que os contratantes accordam em relação á 
coisa e ao preço, porquanto se attende principal-
mer:te nessa ~~specie de venda ao todo vendido , e: jul-
ga-se transferido tudo o que e tá contido dentro dos 
limites do immovel, embora tenha havid o e rro na 
enun ciação ou narração da quantidade. Segundo a 
opinião commum dos doutore quer se verifique 
quantidade mai or que a enunciada, quer e descu bra 
diminuição da medida , não se deve augme1Var ou 
diminuir preço . A quantidade nes te caso é declarada 
só para esclarecimento. 

Essa opinião é, além de commum, a adoptad:1 
na pratica, o que attesta Frantzk, cumprindo obser-
var que , no concernente á hyp othese de se verificar 
uma quantidade menor ( exactamente a questão que 
discutimos), o dito Frantzk julga mais verdadeira 
(veriorem) em direito commum a doutrina contra-
ria , pondo sobre o qual conco rdam com Frantzk, 
Mantica, Burgund , Joh. Franc. Balthas., Besold. E 
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termina L auterbach : veja-se Tuld, que faz uma justa 
(recte) limitação a essa reg ra, ·e não admitte a dimi-
nui ção de preço no caso de ter o comprador sabido 
préviamente quanto media o immovel. Segundo o 
mesmo Tuld, não se deve exigi r a quantidade com 
d>~m asiado rigor, especialmente se foi incluída a, 
clau ula - pO'L1CO mais ou menos (cúcite?'). 

Assim conclúe Lauterbach esse paragrapl1o, e 
nada m ai escreve sobre a venda ad co1-pus, que nos 
in te r esse. 

Não está patente na seq uencia das iàéas de L au-
terbach a m e ma gradação o·bs.ervada em V oe t? A 
principio a interpretação erronea do direito romano, 
e depois a li ção verdade ira e jurídica dos juri scon-
sultos citado no fim do paragrapho. Em relação á 
doutrina de es ecripto res citados por ultimo nem 
um a ob jecção nem a mais l igeira restricção. 

Além disso o escriptores citados no começo do 
paragrap ho são 1antica, Carpzovius e Frantzk. 

São e as as g randes a uto ridades em que se 
apoia Lauterbach para emittir a opinião da pri-
m eira parte do para_grapho. Eot'retanto, no fim do 
paragrapho ão invocado de novo Mantica e 
Frantzk para ustentarem que no caso da venda de 
quantidade mai o r que a realmente existente, se-
g un do o direito commum, deve diminuir-se o preço. 

Todo inflammado em ardente ze lo pela repu-
tação de Lauterbach Sr. Dr. Toledo indi g no l1-Se 
por termo admi tti do a possibilidad.e de citar esse 
'juri sco nsu lto os m e m os e criptore para o fim de 
demon trar d u as affirmações dive rgentes. 

Attente o leitor na palavras copiadas de Lau-
terbach, e verifique por si mesmo quem comprehen-
deu melhor o Collegium Pandectarum. 

Não nos foi possível co nsultar todo os escripto-
res citado p or L auterb ac h. m delles, entretanto, 

'lemo attentamente, o ardeal lVIantica, que desen-
volvida e prof undamente trata desta questão no 
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liv. 4o, tit. 17, de sua gra nde ob ra - D e Ta ciús et 
Limbiguis Conv·entionib us. 

Com o mais alto critcrio ~~ n i na .Manti2a : se se 
ve rifi car uma quantidade menor d o q ue a declarada ,. 
o comprador não deve soffrer por esse facto; por-
quanto, sendo explicavel e natural a ign rancia d as 
coisas alheias, é c·.ridente que o comprador a quem 
se declarou uma medida determinada foi induzid o 
a compra r co nfi ado ne sa declaração . 

Reprod uzam os o original : " nam, si minus r~pe-
1'Jfu1·, q u am f u erit exp 1~e ssr11n, e 111 p f 01· 11 o n d'eb e! h o c 
de t rimentum senti1·e : quia cum in 1-ebus al1ie nis pro-
babilis sit ig norantia, ex modo expl'esso ad em endum 
fuit inductus pro preti o co nvento: ergo , i minus ,·e-
periatu r, 'l.>e nd itor ex empto feiJietur quanto minori.;. 
e 111 p to r frtisset em p turu s, et co nsequ'enf·er 11 um e ru nr 
jugeru m quem venditor expressit, d le bet w pp lere, 
ve l m inori pretio contentus esse. S ed, Ú plus in ~ enia-
tur, ·lwbet Yenditor quod sibi imputei, si in totum 
r,é·ed:m) lu c1·o e>mpto ris : quia in rebus suis non est 

p1'obabilis ign'o1'antia (n . 23, in fin e ). 
E ' este o escriptor que, juntamente com Car-

pzovius e Frantzk, L au terbach cita no primeiro pe-
ríodo do § XXXII, já tran sc ri pto. E além de es 
m ais nenhum juri sconsulto; apenas textos de di reito· 
roma no, isto é, os fragmentos sobre os quae tanto já 
temos esc ri pto. Ora , é exactamente no p rim:: i ro pe-
ríodo do § XXXII que Lauterbach al lude á com -
mum opin ião dos doutores. 

Vê o S r. Dr. T oledo que tính am os razão, quan -
do notavamos a circumstancia de haver Lauterbacl 
citad o Mantica e Frantzk na primeira parte do pa-
ragrapho , em que se faz referen c ia á opi n ião contra-
ri a á que temos expendi do, e na ·egunda parte, n a: 
qual se faz uma limi tação a essa dout r ina. 

ão denominámos esse sequenci a de i déas uma 
contrad icção. A lei tu ra a ttenta do trecho revel a cla-
ramen te o que o nosso con trad ic tor não qu iz mu i to, 
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propos ita lm en te comprehender. Lauterbach a prin-
cipio ~onsiC:cra as d cas hypct:H~:es - a dioinLi;;:o 
e o augmento G.e qu8.:ltidade, e esí.:uda cs dfe itos de 
cada um desses factos; depois, trata exclusivamente 
da nos a questão- a fa lta de quantidade : - quoad 
posteriorem casum, si scificet res minar reperiatur, 

I . . . . , 
r. e jill'.! commu 1u co iztranam sentenltarn verzo re1n 
ess.:. 

Como isto é inequívoco, com o isto é claro, para 
quem não tem os olhos obs tin adamente vendados! 

Ent retanto, lan çando m ão de um recurso muito 
usado quando não ~e tem razão, nem o que dizer, o 
no so illu trado contradicto r accusa-nos de termos 
imputado a La ute rb ach uma contradicção em que 
não cahi r ia o mais medíocre legulei o ! E a proposito · 
l evan ta o mai ruidoso babaréo! 

Lauterbac h termina o paragraph o tantas veze · 
ci tado, resumindo a op ini ão de F rantzk Manti ca e 
o utro sem refutal-a, sem combatel-a , depois de ter 
reproduzido no começo do paragrapho a opinião 
cont raria . E pP~c i so p ois, ter uma extraordinaria 
do e de bôa vontade para descobrir no Colleg iurn 
Pandec farurn a pinião do S r. Dr. Toledo a qual, 
eja d ito a bem da ve rd ade, ai nda não vimos em ne-

nhum e cripto r de nota pelo men os s,ustentada com 
a latit ude que lhe dá o nosso adversario . Para o Sr. 
Dr. Toledo não o e queçamos, o vendedor enuncia 
a quantidade e depoi p óde _entregar a medida que 
lh e aprouve r. E ll e não admitte nenhuma das restric-
çõe , nenhum dos limites até hoje conhecidos. 

Ba ta de Lauterbach . 
~~;. 

~* * 
D onellu s que o nosso illustrado contradictor 

deixou de invocar em ·eu auxilio, escreveu sobre a 
venda ad corpus as eguintes palavras : ((Sed et in 
m odo fundi, si plus esse dixit venditor, quam in eo 
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erat, pla cet interdum ·id n1on pnEs fari, si a!iunde sup-
p!eatur. Quod duobus casibus acádit. Uno, si quis 
unurn fundum vendens, cu111 in e.o n.onaginta jugera 
tantum ess-ent, dicat in eo esse ce11i11111 , dum errans 
ita pu tat :p ost (tutem pn'usquam modus d eda re/ur, 
atque ita tr1adatur, tantum ali wvion·e accreveril, 
quatum initio d'cerat. Hic, ,·nquam, pincei veniam 
ignornntice dar i, ut non tenea tu r 'venditor in eo, quod 
totum hab et e1nptor, tam etsi alizwde accesse rit: cum 
ho c sin'.e incommodo emp toris co ntinga t. A lite1· si 
sci'ens de modo sit mentitus: quia, se m el dolo fcu-
1·it, n·ec alluV7'o7z:e .requente dolus purgetur (L. Ju:i d-
nus, 13 §si Titius , D. act. empt.) A/ter casus est si 
duobus fundis uno pretio venditis, d e modo utriu s-
qui fundi sepm·a ti ita pronuntiaverit ·ve ndit or, ui 
in uno plus esse diceret quam e1·at , in alt eru 111Í1ws, 
Úa ut in h oc posteriore aliquid exwperaret !lltra id 
quod dictum est. Etiam. lzic placef quan/um cunqu e 
id erit, quod in uno exsupembit, eafenus 7Hnditorcm 
non tene1·i ad ea, quce in altero desuni, sed hcec eo, 
quod in alten'us plus est suppleri,· seu qu nri 111 uno 
plus est, cum eo quod in altero J.eest compe nsa ri'~ 
(De lu1·e Civili, liv. r]" , capt. 3", n. X'"\ 1) 

D onellus é tão claro, que nunca por:!c ri a haver 
duas interpretações do paragraph o tran cripto. e o 
vendedor no dize1·, no enunciar, a medida da her-
dade, exaggerou a quantidade realmente e:x i·;ten te, 
verificada a deficiencia- entende-se algumar 'vezes 
(placet in te1·dum) que o vendedor não re~ pondc; por 
ella, si por outro modo é supprida. E ta ex~pção 
se verifica em duas hypoth ese : r ª , quando o ve nde-
dor declara que vende cem ge i ra s, e de facto o im-
movei vendido ad corpus só tem noventa gei ras ; an-
tes, porém , que se verifique a quantidade, accrcscem 
dez geiras em virtude da alluvi ão. Neste ca o, por-
.que o comprador nenhum prejuízo soffreu, não :e 
exigem do vendedor as dez geiras que faltavam para 
completar as cen1 declaradas no contrato, excepto 
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- e o vendedor procedeu dolosamente; porquanto, se 
rle 111á fé fez uma declaracão falsa sobre a medida , , 
é obrigado a entregar as cem geü-as, ficando o .com-
prador com mais dez por tittüo diver.so, em virtude 
da alluvião. 

E\ como se vê, a traducção do texto tão bri-
lhante e profundamente desenvo lvido por Cuja<:io 
e por Troplong, cuja doutrirr.a reproduzimos no an-
terior artigo. 

A segunda hypo tbese dá-.se qu.ando1 vendidos 
dois immo\i'~is por um só preço, o vendedor .attri-
buiu a um maior extensão do que tem, a outro me-
nor medida que a real; nesse caso compensa-se o que 
falta em um com o que sobra em outro. 

s duas excepções são determinadas por uma 
consideração de equidade, o que tambem já vimos 
admi ravelruente explicado por CuJ.acio e Troplong. 

Donellus poi , é francamente contrario á opi-
.n ião do Sr. D r. Toledo. 

* 
* * 

O escrip.tore que na venda ad co rpus não exi-
gem a entrega da quantidade declarada assim opi-
nam por eotende1·em que ne sa modali.dade do con-
trato de compra e venda a enuncia~ão da q.u.anti-
.Jade é feita p a ra escla,recimento do comprador, a 
titulo de informação, para dar a conhecer a coisa 
vendida. 

Es a de 1aração da quantidade sómente para es-
larec imento, diz Brunnemann raras vezes se dá, 

especialmente quando se Íl1cluem no contrato ou-
tro elemento p·elos quaes se pôde conhecer a coisa 
vendida: ((Sed uotand,um est, raro qul(lllfÍtaf'em nu-
d 'a.e de171011strnti'o1Ús ca u-sa addi, et non ita positam . 

. es.lle, pra...esumi p er fraditae Mo/in. d. n. 8, pra ese1"-
1Ím, si aH.ae adáitae circumstanciae, ex quibus ag e1·_, 
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qu is sit, cognrosá possit, v . gL confines. am cum 
nu/ la verba in contractu ot,1ose posita esse p,·aesu-
mendum sit, et sinJe virtu fle op'era ndi)). ( Couunen-
tarius in Pa11dectas, l iv. r8, tit. 6o,. n. 35). 

Ahi está uma verdade de irrecusavel evidencia. 
Quando o immovel já está perfeitamente caracteri ·· 
sado, tem limites exactos e precisos-por exemplo 
a declaracão de quantidade só póde reputar-se in-
cluída no contrato em proveito e para garantia do 
comprador. Não se presumem no · contrato palavras 
ocwsas. 

* 

O unico escriptor antigo, dentre os que conse-
guimos ler, que sustenta a opinião do Sr. Dr. T oledo, 
ou, mai s propriamente, em poucaj palavras emitte 
essa opinião é Gomes no tomo 2 °, cap. 2 ° n. r6-
V m·iarum Resolutionum. Esse, sim, diz que e pó de 
vender um immovel ad corpus com declaração da 
quantidade e depois entregar a coisa vendida com 
muito menor medida que 2. expres a no contrato, 
e dil-o com o ~e u h abitual entono de juri scon ulto 
hespanhol do s_eculo XVI, fazendo empre preceder 
ás suas affirmações as palavras- brev it er, 1·esolutivé 
et m(fgistraliter dica . 

.\!Ias, quer o Sr. Dr. Toledo saber qual é o uni co 
apoio de Antonius Gom ezius ao enunciar e a opi-
nião ? E ' o fr. 17, D e co nditionibus et denwnstra-
tionibus. Leia o Sr. D r. Toledo todo es_;;e texto , c 
diga-nos em sã consciencia se ha nelle alguma coisa 
que possa servi r de fundame nto á opinião do e:;c<-
ptor hespanhol. 

Note-se que Gomes nem faz a mais ligei ra ::ulu-
são aos textos que são assentos da materia em direito 
romano, e qu.e já vimos como foram interpretados 
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por Cu jacio, Donellus, Mantica, Brunnemann, Co-
varruvias, Despeisses, Maynard, Pothier, Troplong, 
Maynz e outros. 

O Sr. Dr. Toledo não acceitou o Cod . Chileno, 
que lhe havíamos dado com excessiva generosidade, 
e ficou-se unicamente com o Codigo Hespanhol. Fez 
bem. Foi um nobre acto de lealdade. 

Na verdade, examinámos com a mais detida at-
tenção o original da lei chilena, e averiguamos que 
o laconico resumo que havíamos consultado não é 
fiel. O Cod. Chileno está comnosco. Ainda bem que 
assim é. 

Quanto ao Hesp anhol , desta vez o nosso con-
tendor declarou acceital-o unicamente a beneficio dô 
inventario. 

Havíamos dito €m nosso primeiro artigo que ha 
h ypotheses em que o proprio Cod. Hespanhol, aliás 
o unico opposto á nossa doutrina , prescreve a obri-
gacão de entregar o vendedor toda a quantidade de-
clarada , e o comprador nã•o s·~ contentar com a dimi-
nuiç ão do preço . Tae casos se verificam, quando na 
escriptura de venda foram fixados de modo preciso 
os l imite . 

Não, absolutamente não , protesta o nosso illu5-
tre contendor; o que manda o Cod. Hespanhol é que 
se entregue todo o immovel encerrado nos limites 
constantes do contrato de venda·. E em seguida 
tran sc reve a seguinte aliena do art. I47I : ((P era , si 
además d e espresa rs e los lináeros, úzdispensables en 
toda enajenacio n de immueb/es, se d esigrt.arent en e! 
co11l1'acto su ca bida ó numero, e! vendedor estará 
obligado á entregar todo lo qwe se co m.p1'enda dientro 
Ih los mismos linderos, aun quando exceda de la 
cabida ó numero expresados en el conf1<acto)}. 



E pán IJ.esse porJto ! 
Oh ! ista IJfuo se to.lera, isto não se admrtte em 

uma discussão relativa á doutrina. Er a segunda vez-
que o nosso illustrado contradictor, para conseguir 
um triumpho momentaneo, omitte um trech o d e 
importancia capital. 

Transcrevamos a alineo i'mmedíata, e copiando 
a tradl:lcção· franceza de Le,ré a que tem os á: mão: 
((Si /e 'Vnlrfeur n·e perb't faire c.ette Jéti" rance, i/ su-
bira u1u diminution du. prix propo1rtionel!e á ce qrll·· 
man.qu,e de la contert.ance,. ou de La quantité, á moins 
que !e contrai ne soit annu.lé p1arce que l'achetew· 
ne se contente pas de ce qui fui est défivré". 

Vê-se q ue no systema do Cod. Hesp anbo l Iíl esse-
ponto divergente dos outros cod igos m ode rn os e dos 
autores q_ue temos ci tado , a delimitação do immovel 
é o essencial, a caracterisacão da coisa pelos limites 
precisos é tudo. J\1as, quando não se cumpre o con-
trato de accordo com ·~sse systema, quando o com-
prador não recebe a herda:d.e com os mesmos limites 
que elle viu, e, já conhecedor da ler de se a paiz, exa-
minou attentamente, então o proprio Cod. Hc-panhol 
abandofla o seu S.ystema, e appefla para a so fu cão de 
todos os ou·tros- co·çligos modernos: nesse caso o com-
prador tem o direito de exigir a quantidade enun-
ciada, ort. de rescindir o contrato . Verificada a hy-
pothese que acabamos de figurar, o Cod. Hespanhoi 
é até ma·is rrgcrroso do que os demais codigos: per-
mi'tte a rescisão, sem limitar por qne falta o u defí-
CJencJa. 

A proposito do Cod. Hespanhol o nosso con-
tradictor metteu-se a garhofar, dizendo que nós a't-
tribuimos a esse CCHligo O absurdo· de permi·ttfr a 
vencd-a· de um . Ímmovel inhni to. Não é de se extra~ 

.- ):ihar. DeÚa: v.e;_;" p Qs to que ainda solitario, o nosso· 
contradktor vei:u to do aiegre e risonho, jorran:do~ lh~~ 

. dos hbro>S a fac'~·ici~:- com uma fecundidade nunca 
·,. ~ vjst<!. -~ ... v • --~ · 

· .. • • • •• • ; .- : ; ~ ... ___ .. ____ -:4'•" 

. -~ ~ ;-; " ... 
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Entretanto, era facil comprehender o nosso 
pensamento. Nem sempre são precisados os limites, 
indi cactas as balizas-, e tremado o perímetro do im·-
movel vendido. Frequentemente se enunciam apenas 
a confrontaçõe . E' o que se faz quotidianamente 
entre nós. Na venda de um predio rustico decla-
ram-se em geral, os predios rusticos confililantes, 
em se precisarem o •::x tremos-. Nem mesmo é possí-

vel determinar os limites, termini, de um immovel 
ainda não demarcado. Entretanto, ninguem dirá que , 
dadas as confrontações, não esteja satisfeito o pre-
ceito lega l, que só exige exactamente as confronta-
çõe. 

Vê o Sr. Dr. Toledo que entre vender um i~ : ·. 
m o\ el COI!I Lim.ites prec isamente fixados e vender u•.n 
immovel infinito ha logar para aquillo que se- faz 
con tantemente, que é vender um immovel com a 
indicação da confronta~ões dos predios de proprie-
dade dos vi inhos confinantes. 

O Sr. Dr. Toledo quer nos arrancar á \iiva força 
o Cod. Portuguez. Não o cons-eguirá , fique certo 
di so especialmente e continuar a pedir auxilio, 
como fez em S'vu ultimo artigo, ao commentador 
Di as Ferreira. 

Dia Ferreira (vo l. +o, pag. r6 linha 43) diz 
que a fon te do Cod. Portuguez ne ta materia é o 
Cod. Francez nos art . r6r7 a r62o. Ora, o Cod. 
Francez trata no artigos r6r7 e r618 da venda ad 
mensurcwt, e no artigos r6r9- e 1620 da venda ad 
co rpus. Logo não é po ivel que o Cod. Portuguez , 
tendo como fonte para as suas disposições sobre a 
compra e venda o Cod. Francez, admitt<l! a opinião 
do nos o contendor. 

Demais, Dias Ferreira ens-ina á Jll:~m~~~b... 
linha 46 47 e 48, que ".A pr-in 11t~~lt ·,~B iHfl4o 
venr:hdo r, que é ex f?.J· essa no . J:.>"t-Franc d : e que ()Q' 
se snbe11tende no nosso, ap,ezar o L sil!encío, é en · 
i regar ao adquirente a qu.•antid'a . m·ar.c'fui & "'M G€/!J. .._ 

t3/BLI O T H E. C,.. 
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t1·acto". A qual das duas especies de venda se refere 
Dias Ferreira neste trecho , á venda ad corpus, ou 
á venda ad menstwam? Evidentemente á venda ad 
co1·p us, porquanto em relação á venda ad mensurmu 
ha, segundo diz o Sr. Dr. Toledo, disposição ex-
pressa no art. r 576. 

Eis a que resultado se chega ·na interpretação 
do Cod. Portuguez, quando se toma como guia Dia5 
Ferreira, o mestre invocado pelo Sr. Dr. Toledo. 

Se a lição de Dia Ferreira neste ponto é accei-
tavel ou nã•o, é coisa que talvez ainda tenhamos de 
discuti r majs tarde . 

Resta-nos o espantalho do Cod. A llemão. 
Com respeito a este codigo temos mai . um a das 

facecias de que vem recheiado o ultimo artigo do 
Sr. Dr. Toledo. Diz elle que a doutrina do Cod. 
Allemão éa m~sma do Cod. Hespanhol e do direito 
romano! Isto dito pelo nosso contendor, que tem sem-
pre sustentado que o Codigo Allemão exige a ga-
1·antia do vendedor formalmente estipulada, ao pa o 
que em direito romano, conforme tem reconhecid o 
o proprio Sr. Dr. Toledo, basta que o vendedor diga, 
pronuncie, a medida (modus dictus, modus pronun-
tiatus) , para ficar obrigado á entrega de toda a 
quantidade, é de uma graça adoravel. 

Se fossem os nós quem o affi rmasse, com pren-
der-se-ia , pois temos dito sempr•_ que o Cod. Alie-
mão não exige a garantia no sentido rigo ro o no en-
tido jurídico, que quer descobrir no artigo 468 des e 
codigo o nosso illu stre contendor. 

Eis aqui as palavras empregadas pel o legislador 
germanico no art. 468: {(Sichert d er V e1·kaujer ein es 
Grundstucks d em Kaufer eine bestimmte Gross e d es 
Gntndstucks zu, so haftet er ju1' die Grosse '1 iíe ein e 
fur z ugesicherte Eigenschaft". 

O verbo de que se serviu o legislador allemão 
foi zusichern, que o Sr. Ruy Barbosa, no parecer ci-
tado pelo nosso contradictor, traduziu por p1:omette1·. 
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Vejamos qual a significação dada a esse termo zu -
. .sich ern pelos lex icons. No diccionario de Michaelis 
zus ich enz significa- assegurar, asseverar, affirmar, 
dar por certo , dar seguridade, prometter com segu-
rança. No grande diccionario de Sachs-Villate zu -

.sichern quer dizer- assuret· quefque chose á que!-
' qu un. 

O verbo allemão equivalente a garantir em por-
tuguez é verburgen, que, segundo Michaelis, se tra-
duz por- abonar, aflançm·, ficar responsavel pot· 
alguma co isa, ou, no diccionario de Thibaut, por 
se porter garant /e quefque chose, 1·épond1·e de quef-
qu e clwse. 

O legislador allemão não empregou o termo 
proprio para exprimir a garantia no sentido juri~ 
dico. so u de um verbo equivalente ao verbo por-
tuguez garanti r na accepcão lata e muito commum 
de asse erar, affinna r ( Diccionario de Domingos 
Vieira). 

Tudo o que temos escrip to até aqui tem sómente 
por fim illustrar o a sumpto. 

Tratemos agora da normas po itivas, do direito 
escripto, a que e tá sujeita a especie entre nó. 

E se direito ó nosso illustrado contradictor 
ainda não o u ou conte tal-o uma só vez, é o direito 
rom ano (Ord., liv. 3o tit. 64, lei de 18 de agosto 
rle 1769). 

qui, pois , está a questão central, a verdadeira 
·questão que temo de resolver. 

Infelizmente para o nosso illustrado contradi-
tar, todos os eus esforços neste ponto se reduzem 

ao 'eguinte: comprehendendo o grave absurd o da 
conclusão a que tem de chegar, dá mil voltas , faz 
rodeio sem conta, em torno da a serção que , bem se· 

D. P. - 33 
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vê, lhe causa h orror, mas afinal irresistivelmente, 
fa talm ente, vae espetar-se no conceito de que o Di-
gesto está incompl eto, de que o Digesto não é claro1 

de que fa lta alg um a coisa no Diges to. 
E, circ umstancia digna de attenção, a arro-

jadas co nj ecturas do nosso contend or, as suas o ri gi-
naes hypotheses são toda de su a lav ra exclu tv a, e 
não vêm apoiada por nenhuma a utoridade em di-
rei to romano. 

Par~ce-lh e injusta, tem repetido á sac iedade, a 
divergencia de posição en tre o vendedor e o com-
prador. Como é po sive l que o vendedor em direit 
romano responda pela qua nti dade en un ciada, e C> 
comprador não seja obrigado a restituir o excesso ? 

E então, para desvalorisar a do utr ina que te-
m os sustentado , diz constantemente er Pothier o 
unico juri consu lto que a ensina. 

Ja mostrámos, e elle não se animo u a con testar 
qus não é só Pothi er quem ensina e sa verdade; que 
é tambem Covarruvias, Brunnemann D e p·ei es 
1\l aynard , C ujacio, Troplong 1aynz, A carias. A 
ess a phalange accrescen tamos hoje mai um- i\1an-
tica , o qual, como vimos h a p ouco, ·dá e ta razão .. 
fundamen tal á ua do utrin a : o vendedor deve co nh e-
ce r o que vende, ao passo que o comprador póde er 
fa cilmente illudido. 

ão se trata pois, como diz o S r. Dr. Toledo 
d e aferir a racionalidade de uma reg ra de direito-
pelo cri ter io in dividu al de P othier. 

Se a declaração de quantidade é feita pel o ven-
dedor, é claro que ella im po rta uma garantia para C> 
comprador, e não para o _primeiro, p orqu anto o e-
gundo não declara co isa alguma, e consequentç-
mente não assume nenhuma obrigação. Não repro-
du ziremos o que deixámos dito em nosso segundo 
artigo, e que o nosso illustre contradictor não com-
bateu até hoje, senão com phras•:; vagas. Consulte 
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Troplong, e verá que os commentadores do Codigo 
Francez reputam todos ~1ma innovação a equipara-
cã do vendedor ao comprador neste effeito da com-
pra e venda, consagrada pelo dito codigo. 

Quer o r. Dr. Toledo mais uma demonstra-
ção do nosso asserto? 'fel-a-á, e sob a fórma de um 
argumento ad hominem. O Sr. Dr. Toledo tem re-
pisado a affi rmação de que em face do Codigo Alle-
mão o vendedor só responde pela deficiencia de 
quantidade, quando a garante formalmente. Pois 
bem: nem no artigo 468 do Cod. Allemão, nem em 
qualquer outr allude o legi slador allemão á ga-
rantia , dada pelo comprador, de restituir o excesso. 

ão lhe parecerá tambem injus}o que o comprador 
exija e obten ha do vendedor a garantia da quanti-
dade , e depois, verificado excesso, e não falta, não 
seja obri gado a re·ti tu i r esse excesso? Se alguma 
coi a pro a o Cod. Allemão tal como foi int'~rpre
tad o pelo nosso con tendo r é que tanto é verdade que 
a declaração de quantidade no contrato de compra 
e venda e faz nd utilitatem em pto1·is (na phrase de 

1antica), que o leg i lado r allemão ó e refere á ga-
rantia em favor do comprador, e não allude á garan-
tia do vendedor, que bem deve aber quanto vende. 

O proprio Cod. Hespanhol, o baluarte do nosso 
antagonista nesta controver ia, não equipara a posi-
ção do vendedor á do comprador na venda ad men-
suram. Leia o Sr. Dr. Toledo os arts. q69 e 1470, e 
ha de vêr que no primeiro o legislador hespanhol é 
mais rigoro o para com o vendedor do que no s·~gun-: 
do para com o com'prador. De resto , o Cod. Francez 
(arts. r6r7 e r6r8) e o Italiano ( 1473 e I+7+) tra, 
tam egualmen te com ma i dureza o vendedor que 
o comprador na venda ad mensuram. 

Não e póde pois , i t: dizendo sem 'fundamento 
que o direito romano ao diversificar as posições das 
duas partes contratantes na venda ad co rpus, é con-
trario á boa razão. 
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Pela leitura dos codigos c i ta dos vê-se com que 
ousadia o nosso illustrado contendor affirma que a 
reciprocidade é de direito universal ! 

Reprod uzindo o ensinamento de Cujacio e de 
Troplong (onde encontrar mais respeitavei a uto-
ridades ?) , dissemos que o f r. 6" e o f r. q, s r 4, de 
actionibus empti et venditi, se conciliam perfeita-
mente, p orquanto o primeiro contem uma regra e o 
segundo uma h ypothese especial, resolvida de ac-
cordo com o principio da equidade. 

Não é p ossível, atalha com segurança o nosso 
illustrado e distincto antagonista não é p oss ível , por-
quanto , segundo ensina Van Wetter, o direito ro-
mano differe das legislações m oderna pelo facto 
de quebrarem estas frequentemente o rigo r dos prin-
cí pi os jurídicos diante de considerações de equidade, 
ao passo que aqu,~ lle não se inspira quasi nun ca eilão 
e m princípios jurídicos, sendo essa a razão pela qual 
Leitnitz qualifica os jurisconsultos romano de ma-
thematicos . 

Pobre Van Wetter! Nem sequer merece as hon-
ras da tortura , como Voet Donellu s e Lauterbach I 
E' escarnecido impiedosamente ! Eis aqui o que e -
creveu Van Wetter: ((Ce qui distingu e av ant tout les 
jurisconsultes romains, c'est leur esprit systématiqne1 

la 1·igueur de leu rs dédu ctions/ !eur poínt d e départ 
est parfois faux, mais l eun décisions vio lent bien 1"fl.-

1·ement fes r gles de la !ogiqu e. Leibnitz !es a pour 
ce motif compa1·és aux matlzématiciens)J ( Cours de 
Droit Romain, tomo 1°, pag. 47, 2 6 edição). 

Van Wetter preconisa a logica do juri con ui-
tos romanos , e o nosso contradictor d 'ahi conclue que 
esses jurisconsultos não se inspiravam na eq uidade ! 
E .esta !. .. 

Nem era possível que Van Wetter ensinasse o 
que se lhe attribuiu . Savigny no Tmtado de Direito 
Romano, vol. 1·, cap. 15 .. . Mas, não é mister invo-
car Savigny para demontrar uma verdade inconte5-
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tada. Berriat Saint Prix no seu Manuel de Logique 
J uridique, n. I 34 e seguintes, diz : Les jurisconsultes 
Tomains font souvent prévaloi1· L'interprétaúon bé-
nigne su1· L'interprétation rigou1•euse)). E em se-
guida cita os fragmentos 56, 58, 192, de regulis ju1·is, 
e uma infinidade de textos de outros titulas do Di-
gesto, os quaes provam todos a verdade affirmada. 

Van Wetter diz que o ponto de partida dos ra-; 
ciocinio dos juri consultas romanos não raro é falso, 
mas que suas decisõe-s raras veze violam as regras 
da logica. Isso não ignifca que elles não assentas-
sem no principio da equidade os seus raciocínios ju-
rídico . Quer dizer sómente que, ou partindo de 
principias jurídicos, ou partin·do do principio dê' 
equidade, suas deducções eram, em geral, rignrr,sa-
mente logicas. 

O Sr. Dr. Toledo repelle a interpreta~ão do 
f r. r 3, . q dada por Cujacio e Troplong, porque, 
no seu entender, a razão de decidir a hypothese figu-
rada ne se texto não é peculiar á mesma hypothese, 
m a o principi o geral que faz decorrer a irrespon-
abilidade ou a re pon abilidade, do vendedor de 

bo a ou má fé com que o me mo declaro.u a quanti. .. 
da de. 

Temos de um lado quatro fragmentos, todos já 
reprod uzidos por nós (z", +o, ~ r· e 6• de actionibus 
empti et 1 enditi, e 69, ~ 6" d e evictionibus) nos 
quae e obriga o vendedor a entregar a quantidade 
declarada (mod us dictus vel pronuntiatus), sem a 
men o r di tincção en tre o casos em que o vendedor 
faz a declaração de má fé e o em que elle a faz de 
boa f'. E ond e a lei não distingue diz um logar 
commum da hermeneutica , o interprete não p 1).lc 
di tin g uir. 

Temo do outro lado um só fragmento em que 
se figura a hypo the e espe.cialissima de não entregar 
o vendedor a quantidade enunciada, e não obstante 
nenhum prejuízo soffrer o comprador, graças c:1.o· 
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facto, todo eventual, da alluvião ! Nesta hypoth ese 
esp ecialí ssima o legislador se afasta do princip .i0 
consagrado nos outros textos. 

Não é ra cional , não é natural , não é um a impo-
sição dos prin cípios do direito e da logica dizer 
com o grande C uj ac io e com o autorisadissimo Tro-
plong que nesse caso es pecia l temos uma decisão 
de terminada pelo principio da eq ui dade, .em conse-
q uencia dos elementos p ec uli a re á es pecie ? 

I ão , resp onde o nosso contradic tor, porque se-
g und o Ribas, o e rro q ue dá di re ito a uma indemn i-
zação é sómente o erro q ue provem de fraude da 
parte contraria. 

Com isso quer dizer que, se o ve ndedor não pro-
c ede de má fé, o eu erro no enun ciar a medida não 
dá di reito a obrigai-o a entregar o todo contratado. 

Veja agora o leitor com o o vezo de supprim ir 
nos trechos ci tados a parte que lhe é contraria per-
s iste nos escriptos do noso contradictor. Rib as escre-
veu o seguinte: " Este direito (á ind emni zação) só 
existe quando o erro provém de fraude da outra par-
te; ou quando esta affú·mou a exútencia d e ce rtas 
qualidades gu e se não encontram na co isa qu e faz o 
<Jbjecto do contracto." 

Que diz a isso o Sr. Dr. To ledo, para quem fa l-
ta de quantidade eq uivale á fa lta de qualidade , co-
mo elle não se fa tiga de repetir? 

ão é só isso . Ribas não disse, nem podia dize r, 
a heresia que lhe foi imputada . Logo no pe rí odo se-
gui nte ell e ensin a que o erro só é excusavel, q uando 
nã'O precede de negli gencia , e termin a diz'~ nd o que é 
inexcusavel o erro sobre facto proprio ( Di r. Civ., 
vol. zo, pags. 358 e 359). 

Ora, quem vende um imm ovel , e declara na es-
c riptura de venda que elle tem duzentos alqueires, 
quando na verdade só mede cen to e cinco, se não pro-
ced~ de má fé, ev identemen te incorre em culpa, póde 
ser JU Stamente accusado de negligen cia . 
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O vendedor deve conhecer o q ue vende, o com-
prador é exp l icavel que ignore 9 q ue compra. "Cum 
in rebus alienis probabilis sit ignorantia, in rebus 
.s uis non est probabt11-is ignorantia", diz Mantica, des-
e nvolvendo magi tralmente a doutrina que temos ex-
pendido (obra citada, liv. 4", tit. 17, n. 23). 

O Digesto já havia consagrado essa regra tão 
rudimentar. E em que fragmento! Ah! se o nosso 
co ntrad ictor o tivesse lido, não se abalançaria a as-

everar q1,1e o citado fr. 13, s 14, só obriga o vendedor 
á entrega de toda a quantidade, quando a declaração _ 
foi feita com má fé, e não com simples culpa, ou ne-
_gligencia. E' exactamente esse malfadado f r. I 3 que, 
um pou co ante do 3 q, contém as seguintes pala-
vras (~ 3") : "Videam us, an ex e,mpto teneatur? Et 
putem teneri. Atqui 1!gnoravit: sed non debuit facile 

. quae ignorabat, adseverare." 
O vendedor não devia facil e qúa e ignorabat ad-

severare. 
E, como se o jurisconsulto _romano fizesse tim-

bre de rç:velar o seu pensamento com a maxima cla-
reza e quizess'_~ mostrar com impertinencia que, no 
eu conceito, a negligencia do vendedor, o erro de-

vido á falta de cuidado em conhecer a coisa ven-
dida é equiparavel ao dólo logo no r6 do mesmis-
Imo f r. r 3 accrescentou o seguin te : ((In lu1s autem, 

-quae cum re em pta pra estari solent, non solum. do-
/um, sed et culpam pra estandam arbitrar." 

Diante de tes textos a que ficam reduzid as as 
aerea conjecturas do nos o illustn~ contendor no 
fim da secção do seu escripto em que se occupa do 
d ireito romano? 

"A nosso vêr, diz o Sr. D r. Toledo, o fr. 6°, de 
Pomponio não póde ser entendido com a amp~itude 
que parece ter á primeira vista . ' 

E , sem se aQ_oiar em uma só autoridade, enve-
reda pela senda das meras supposições, das possibi-
1idades. 
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r 0 possibilidade: o texto de Pomponio-tenetur 
e.x empto venditor, eúamsi igno1'averit minorem. 
fundi modurn esse-refere-se unicamente á venda ad 
mensuram. 

Não, por ahi não vai bem. Esse fragmento de 
Pomponio não se refere, nem pó de referi r-se, á venda 
ad m ensut·am. 

Em primeiro logar, os jurisconsultos romanos, 
quando tratam da venda ad m e. nsu1·am, usam de ter-
m os qw~ claramente designam a especie. Assim no 
fr. 40, s z", d e contrahenda emp tion e : ((Q ui agrum 
vendebat, dixit, fundi jugera de cem et octo esse : et 
qu od ejus admensum erit, ad singula jugera certum 
pretiunz stipulatus _crat}} . Assim no fr. 3, § 3", si m en-
sor fa!sum modum , dixerit : ''Sed si venditor majo-
t·em mndus tradiderit fraudatus a 11l ensore}}, etc. 

Em segundo logar , a questão de saber se houve 
boa ou má fé por parte do vend'edor não tem sido 
agitada, nem póde sel-o, em relação á venda ad men-
suram. Voet, que, no começo do trecho já transc ripto, 
a discute quanto á venda ad corp us, não mais lhe faz 
allusão quando trata da venda ad mensuram. Nem 
tinh a isso cabimento. A razão perempto ri a, é que a 
venda ad m ensuram só se torna perfeita depoi gue 
se mede a coisa vendida : Sabinus et Cassius tun c 
p erfici emptionem existim ant, cum adnumerata, ad-
rnensa, adpensave sint: quia venditio quasi sub ha c 
cond1 tione vid etur fieri" (fr. 35, de co ntralz enda 
emp tio ne) . 

I sto se applica tanto aos m oveis com o aos im-
moveis, o que se vê claramente no mesm o tex to. 

E' o que tambem ensina magistralmente o Car-
deal l\1 antica : In primis autem admonendi sumus, 
quod si vendltÍo inte!Ligatur jacta ad corpus, i/lo est 
pura, si vero inteL!igatur ad mensuram, censetur co n-
ditionalis , et antequam adhibita sit m ensura, non di-
citur esse p erfecta, quod lo cum hab et non modo in · 
t· ebus mobilibus, sed etiam soli}} (loco citato, n. z) .. 
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E logo adiante: "Ex ho c autem eleganter deducitur, 
qu od antequa1n fu. erit adlzibita mensura, pe1' clausu-
/am co nstitulÍ', non trans/ertur possessio, nec domi-
núnu" ( n. 3). 

Se a venda não se reputa perfeita senão depois 
de m edi do o imm ovel, é oc ioso indag ar se o vende-
dor ao declarar a quantidade procedeu dolosamente 
ou não. 

E' evidente que, em qualquer das du as hypothe-
e , o comprad or só paga rá tantas unidades quantas 

houver recebido e verificado pela m edição . Isso não 
e di cu te. 

2 " poss ibilidade: o fragmento de Pomponio re-
fere - e á hypothese de ter o vendedor ga rantido a 
quantidade declarada. 

_ ão, por ahi tambem não vae . 
Em todo os textos de direito romano citados 

pelos muitos esc riptores que tratam desta questão só 
e lêm referenci as á e nu nciaçc7o da medida, á expres-

sr!o da medida , e nun ca á medida garantida, á garan-
tia da med id a. 

Aponte-no o Sr. D r. Toledo um só fragmento, 
que allu da á ga rantia da medida. 

J á mostrámos no art igo an teri o r que os inter-
pretes e o expo i tor~ do direito romano nunca fa-
lam e:m garantia, ma im, em exp ressão da medida. 

omo poi , o r. Dr. Toledo, sem citar uma só 
autoridade em se basear em um só tex to do di-
reito roma no, engendra uma hypo these com o esta, 
pura plunta ia, m ero producto da im aginação? 

E' ingu la r: o direito romano é um dos ramos 
da ciencia jurídica m ais ex plorados; no eu domí-
ni o não nos faltam g ui as pa ra o estudo das questões 
m ai intrincada ; entretanto , apena s~ vê o nO"SO 
contradictor em face dos ·textos roman os, desappare-
cem com o po r enca nto todos es es theso uros precio-
sos accumulados pelo esforço de tantos seculos, e o 
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Sr. Dr. Toledo não . d·~ s cobre um só exegeta, um só 
commentador, que lhe preste o mais parco subsidio. 

Nem sem absurdo, termina o nosso co ntendor 
esta parte do seu trabalh o, póde se r interp retado o 
texto de Pompinio como pretendemo . Se o ve nde-
dor declarar que o immov'd tem tantas g e:i ra , con-
fo rme reza o titulo de acq ui sição, acc rescentando 
q ue ell e, vededor, ig nora a exac tidão do que decla-
rou o seu antecessor no domínio, nada fa lta, diz o 
Sr. Dr. Toledo, pa ra que se verif iqu e a resp onsabi-
lidade do vendedor; m as, quem dirá que esse ve nd e-
dor seja obri gado a indemni zar a falta averiguada? 

Parece incrível que se p ossa jogar com a pala-
vras tão desemba r acadam ente. Se o ven d-~ dor referiu 
a quantidade en uni'cada no seu titul o de acquis ição, 
m as accrescen tou que ig no ra se o immovel tem , ou 
não, essa m edida é evidente que o ve nd edo r não de-
clarou a quantidade. Pois, dizer a lg uem que não 
sabe se a-escriptura pela qual comprou s·.:: u predio é, 
ou não, a expressão da verdade, no tocante á q uan-
tidade enuúciada, é a mesma co isa que declarar que 
seu predio contém tantas unidades de um a certa m e-
dida? 

O ve ndedo r declara que não sabe quanto med e 
-o se u immovel. L ogo, di~ . o Sr. Dr. T oledo, decla-
rou a medida do immovel ! ... 

A quanto argumento esdruxulo obriga a defeza 
de uma opinião sem base no direito ! 

O vendedor que diz não sabe r se é exacta a m::-
dida que deram ao se u immove l, não exprim e a 
quantidade , não illude de m odo nenhum o comora-
dor, e não assume obri gação alguma p a ra com ·este 
_e m relação á extensão do predi o. 

N ão ha difficuldade neste ponto. 

* * 
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Quanto á acção comp etente para p edir a quan-
tidade que falta, começa o Sr. Dr. Toledo a sua con-
testação , aff i rmando que a acção ex-em pto é um ge-
nero que comprehend~ diversas especies, entre as 
quaes es tão a red hib itoria e a qttánti minoris. E a 
proposito ci ta lVlay nz na seguinte passagem: '' Les 
nctions édilitienn es sont sr;uvent com p1' Íses dans la 
dénomination générale-action es ex-emptoJJ . 

Quid inde? · 
Não comprehendemos com o do trecho rep ro-

duz ido se possa ded uzir qualquer concl usão con tra 
o que temo constantemente dito. 

Quando fa lta uma parte da q uantidade decla-
rada, a acção que tem o comprador é a ex-empto. 
Quando faltam quali dades en un ciadas no contra to, 
a acção do comprado r é a quanti minon's par:;t obter 
a dimin uição do preço ou a 1·edhibitoria para rejei-
tar a coisa comp rada. 

Ficamos ago ra sabendo que a quanti minoris é 
m uitas vezes compreh endida na denominação -
accão ex-em plo. 

D ahi sómente se póde concluir que a expres-
ão ex-emplo e toma em dois sentidos : ora no sen-

tido l ato, comprehendend o diversas especies de 
acçõe , o ra no sentido restricto , designando a acção 
pela qua l o comprador pede a quantidad e que falta , 
conforme demonstram os com diversos textos no ar-
t igo an!'~ ri or. Eis a conclu são uni ca que, em relação 
á nossa con trove r ia póde ser tirada da affirmação 
do nosso coiHradic tor. 

Nada m ais . 

O S r. D r. T oledo r~conhece que n.este ponto te- · 
m os do nosso lado um a p lwlange de jurisconsultos 
patrios; mas, a essa plwlange oppõe o Dr. Carlos 
Perdigão, que suppõe apoiado ·em D onellus . 
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Ora, já "Yimos ha po~co quão longe está J?o~el
lus de autonsar o conceito que se pretende a fm a 
força apadrinhar com sua respeitavel autoridade. 
Donellus só admitte que em dois casos o vendedor 
não responda pela quantidade do immovel (modo 
fundi) : na conhecida hypothe e da alluvião e quan-
do se vendem dois immoveis , compensando- e o que 
falta e mum com o queexcedeemoutro. 

Sendo assim, a acção para pedi r a falta h a de 
ser forçosamente uma accão ex-emp to, não podendo 
porém, ser a qua11ti minoris, p o rque es a, o no o con-
tradicto r se tem incumbido de provar á sac iedade,. 
é destinada á diminuição do preço. 

ma fatalidade nos persegue sempre que temo 
de verificar alguma citação de Vant-Wetter feita 
pelo nosso adversario. 

Diz o Sr. Dr. Toledo que Van-:\Ietter ó ad-
mitte a acção quanti minoris rara o fim de se obter 
a diminuição do preço, ou a red lzibitoria para rejei-
tar a coisa comprada, e não f'~conhece ao compra-
dor o direito de pedir a qua11tidade, nem lhe dá 
acção para esse fim. 

Ora, apenas abrimos o segund o volume do Cours 
de Droit Romain do citado Van-Wetter no .' 389, 
pag. rzT , linhas 24 e 25, segu nda edição, e lemos im-
mediatamente o seguinte: ((l'llldica tion d e In con te-
na. nce n'a d'autre but qu e de forcer /e vendeu i· á pres-
t er au minimum cette co ntena.n ce)) . 

Note-se que isso foi escr ipto em relação á venda· 
a.d corpus. Da venda a.d m ensuram. trata Van-Wetter-
no perí odo seguinte. 

Assim que, o comprador tem o direito de pedii-· 
a quantidade que falta, segundo Van-V/ etter, e, como 
a acção competente para esse fim não é a qua.nti mi-



357 

noris, segundo o Sr. D r. Toledo, só póde ser a ex-
.empto, emquanio o nosso contradic tor não descob rir 
.a lguma outra. 

Ha um argumento do nosso contendor, frequen -
temente por elle repetido, e que é muito curioso: o 
comprador não tem o direito de pedir a quantidade 
que falta, porque não está no poder do vendedor au-
gmentar a extensão do immovel. 

Ora, basta a ttentar um pouco no que é a acção 
ex-e mpto conforme ensinam todos os escriptores, 
para e dissipar essa duvida. Pela acção ex-empto o 
comprad or 2ede que o vendedor lhe entregue a 
quantidade que falta ou lhe dê o preço equivalente a 
essa quantidade. Onde não é possível entregar a 
q uantidade que falta, paga-se um preço correspon-
dente. 

Que ha de difficil ne se mechanismo? 
e argumenta semo como o nosso contendor, 

,poderíam os dizer-lhe que a quanti minoris é uma 
.acção absurda, po rque não está no poder humano 
.dar a um objecto qualidades que elle não tem. 

E quecido do que antes havia e cripta, affir-
mou o no so adversario que o direito romano nunca 
deu ao comprador accão para haver do vendedor a 
q uantidade que falta. 

Ora, foi o propri o Sr. Dr.· Toledo quem se in-
cumbiu de transcrever no seu artigo o. seguinte pa-
ragrapho de Lauterbach: ((Actio em pti est persl' na-
lis, competens em ptori ad'l_!ersus venditorem, ad rem 
venditam tradendam, et omne id, quod ex ho c con-
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tractu. eidem est p_roestandum. Estq u e ci\1úlis'1
• (li-

vro 19, tit. r", 3 2") . 
A esse trecho p od ia ter accres entando este ou-

tro de Voe t: ((P eti'tur lw c ac tione, ut r es v endita co r-
po r a I is trad at 11 r, in corp o r a I is ceda tu r a I iove sim i! i 
modo ejus quas i traditio fiat , 11 na cu m fr uctibus â 
tempore 'l• enditionis p erceptis, omn ibus accession i-
bu s, ·vel sp ec iali pacto compre!t ensis, v el ex g enerali 
emptionis nat ura pra estari so litis (liv. 19, tit. r", nu-
mero 3 ) . 

Se pela acçã.o ex-eni pto e pede a coi sa' endida, 
e com ella tudo o que o vendedor e obri7ou a entre-
gar. é evidente que a dita acção é a competente para 
havermos a quantidade que falta, e, não endo pos-
sível , o preço. 

E' o que está expressamente dito no fr. 4 r" 
d e actionibus empti et vendiú: ((Si modus ag ri minar 
inveniatur, pro num ero jugentm auctor obligatus 
est" . 

Attente bem o S r. D r. Toledo nesse texto: se e 
verificar uma medida menor no campo do que a de-
clarad a, o vendedor fica resp on avel pelo numero 
de geiras enun ciado. 

Q ual a acção apropriada para essa espec ie? 
A epigraphe do titulo do Digesto re ponde: é a 

acção ex-empto . 
O vendedor tem dois meios de olver a ua res-

ponsabilidade: ou entrega tudo o que declarou ven-
der, ou , s·-~ isso não é p oss ível , sumitu1· partio ex-
pretio. 

"Si !e contrai hzdiqu e comme object un e quan-
tit é, m esu re ou contenance détermi'nées, c' est L e quan-
tum promis qui doit être exactement Liv 1·é. I! s'ensu it 
qu e L' acheteu1· qui 1·eçoit moins p eut ext:g er !e com-
pLém.e nt , ou, fau.te d e L'obtenir, un e diminution du 
prix". (Maynz , vo l. 2°, § 2rr, pag. 209, 411 edição) . 

A acção do comprador contra o vendedor só 
podia nasce r de um pacto adjecto á compra e venda, 
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diz o Sr. Dr. Toledo, e, proc urando um padrinho 
para essa phantasia , cita Van-Wetter. 

Van-Wetter nunca disse semelhante coisa . O 
que elle escr·~veu foi qu e as partes contratantes p o-
dem fazer convenções relativamente á garantia dos 
víc ios ou da:s qua l idades da co isa vendida, e que, uma 
vez feitas quaesquer convenções, a acção que dahi 
na ce é a ex-stipulatu . Isto é evidente, e quasi não 
preci sava ser dito por Van-vVetter. Mas, que rela-
ção ha ent re o que diz Van-vVetter e o que affi rma 
o r. D r. Toledo? 

O nos o contradictor termina a parte theorica do 
eu trabalho com mais uma pilheria. Di z que hoje 

não -e pôde di tinguir ent re acções de direito civil e 
acçõe edilicias, porque (grande novidade!) hoje não 
h a mai ed i . 

O direito romano tinha duas especies de acções 
li gadas ao contrato de compra e venda: umas di-
ziam r es peito ás qualida'd~s, ou vicias, da coisa, ou-
tra á entrega da quantidade. 

A primeira tinham prazos muito curtos, como 
acçõe edi li cias que eram. As segundas duravam 
muito annos. ((Potest igitur, e ls~ multis post annis, 
empt o1·, 111inore m ensura inventa, in id quod inte1'estr 
agere''. (H uber Pandect., r8 n. 9): 

A Ord. , l iv. +" ti t. 17, t1·atando das qualidades e 
v icias da co isa vendida, adaptou os prazos cu rtos do 
direito romano para as acções relativas aos contra-
tos em q ue se veri fica um defeito o u vicio da coisa. 

Nada es tatuiu para o caso em que se pede a 
falta de quantidade; ou o preço equivalen te. 

Que deduzi r dahi? Deduzimos que <l. acção nesta 
ultim a especie está sujeita á regra geral sobre pres-
cripção da Ord., liv. 4°, titulo 79, isto é, prescreve ao 
cabo de 30 ar111os . 
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Nun ca di ssemos que h ouvesse entre. nós acções 
c ivis e edilici as. 

Se ha incontes tavel d iffe rença entre a acção ex-
em p lo e a qua nti mino ris, se a lei es tabeleceu o prazo 
d a p rescripção des ta ultima, e nad a es ta tuiu obre a 
prim eira, não é o caso de appli car a reg ra, o prece ito 
que se appl ica, todas as vezes que não tem os um a d is-
p os ição especia l ? 

• 
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