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PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRICTO FEDERAL 

RAZÕES FINAES 

PELA FAZENDA NACIONAL 

Em razão do officio, ·casualmente collocado em face de 

um dos mais eminentes vultos de nossa historia social ; 

na contingencia de fallar aos autos apoz a dissertação bri

lhante com que illustrou o debate o patrono dos aut0res, 

trabalho cujo estudo lembra o conceito de MONTESQUIEU 

ante uma velha cidade itaÍiana, na qual a profusão dos 

marmores fazia pensar que a pedra commum era muito 

cara, é bem clifficil a po~ição elo advogado da Fazenda 

i'\acional . 

. se de um lado accentua essa posição a incontestavel 

su per ioric!acle de forças e ele armas do provecto oppugnador, 

de ha muito armado cavalheiro nas lides da palavra es

criptae do direito, mestre destas materias que estuda ha 

mais de vinte e cinco annos (fi . (i) ) quando apenas vinha 

ao mundo a geração de que faço parte; de outro lado, além 

da delicadeza melindrosa ela causa, da importancia trans

cendental das questões que nella se agitam, concorre para 

mais d.ifficultar-me, a condição especialíssima da ré, por 
• 

. 
(1) Cen•esponde á pag. 96 das ra~ões publicadas em volume avulso . 
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quem todo o zelo, mesmo quando não seja mais que o 
cumprimento esclarecido do dever, ó interpretado como 

desanimadora manifestação ele su bser·viencia, é stigmatisa. 

do como pratica deprimente ele servilismo. 

Não e possível entretanto furtar-me as asperezas ela si

tuação ; e assim, animado no desempenho ele tarefa superior 

aos meus hombros , apenas porque nelle vejo sômente o 

·exercício de funcção ele meu cargo, espero que não ficarei 

a dever ao patrono ex -adverso, se é certo que, como disse 

notavel escriptor americano de nossos dias (i), a somma 

do esforço é a unica cousa que se relaciona com a questão 

do merecimento ; pois assim, todos o::> que fazem o mais 

que podem fazem b me3mo. 

Imitarei o meu nobre adversario no methodo geral que 

adaptou, eng·lobando em um só arrazoado o desenvolvi~ 

mento da defesa da Fazenda Publica em todas as deman· 

elas iniciadas com fundamento .~aos successos de abril. 

As differenças que existem entee algumas destas de

mandas, questões especiaes a cana caso occurrente, serão 

notadas no logar opportuno, de modo que a unidade do 

trabalho não prejudique a particularidade da especie. 

Mas, a pade commum a todos os pleitos é tanta que fas

tidioso seria elaborar trabalho especial a cada lide, nem o 

tempo de que disponho, diminutamente taxado em preceito 

legal, paea apresentação dos autos em cartorio, sem pre· 

juizo dos demais affazeres que me trazem a attenção re

partida, permittiria outro modo de proceder. 

Antes, porém, de me occupar da defesa da ré, de quem 

a lei me constitue mandatario permanente, cumpre-me, 

(
1

) Ecl. Bellamy, Lookin,IJ bao/nvcwds. 
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clata venia, desempenhar funcções de procurador em 

causa propria . 

Nem se diga que as considerações que se vão ler, entrão 

como enxerto exotico no desenvolvimento deste trabalho: 

tendente como e a ligitimar o modo como hei me havido 

nos diversos termos desta serie de pleitos , o que tenho a 

dizer, preliminarmente, e parte necessaria des te docu

mento; pois, por e lla se evidencia que, si de um lado , o 

esfor ço do nobre patrono dos a utores « obedece a um alto 

dever 1 abso l ll t amente desinteressado )) 1 não e menos certo 

que de outro lado nenhum vislun1bre de interesse é licito 

ver-se na maneira por que o procurador da Republica 

desempenha aqui as funcções de advogado ela Fazenda, 

sem obedecer sinão ao que entende ser striçtamepte o 

ç umpl'imento elo seu dever, 

• 

• 
• 

• • • 
• 
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Funcções do Procurador da Republica 

Com pezai' vejo que nas allegações finaes dos autores se 
apadrinhou censura que, em imprensa menos escrupulosa, 

sempre armada com a diatribe com que procura ferir os 

que lhe não acompanham as opiniões, foi atirada trium

phantementeà face do procurador da Republica. 

Sem entretanto commetter a injuria de suppôr que como 

funccionario eu villipcncliasse o cargo, transformando-o 
no couto da baixeza e de ineptidão, o autor das 1·azões 
finaes, com tudo, vendo falsa apt'eciação no ponto de vista 

em que me colloquei no desempenho de minhas funcções 

i1cstes processos, entende que o pedido que fiz de ins
truc'Ções ao governo, « foí uma cliligencia ociosa, sinão 

estranhavel »; que desenvolvendo como desenvolvi, con
testaçãb « desviei-me da trilha legal, mais do que seria 

déscülpavel. » 

Mas, perdôe-me o illustre adversario, e no seu proprio 

trabalho que eu vou buscar a completa justificativa do 

meu modo de proceder. 

O nobre patrono dos autores não perpetrou o erro, em 

que outros cahiram e que suas razões salientam n de 
• 

(I) Corresponde a ~ag. 105 de 1·azões em volume avulso . 

• 
• 

• • • 
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trazer sua intenção a juizo por meio de simples recl~

mação arrazoada para que, della tomando conhecimento, 

os tribunaes se pronunciassem a respeito. 

Ao envez disso, a intenção dos autores foi cbrrecta

mente manifestada em juizo por meio de acções O?"dina
rias, a materia da petição inicial foi deduzida por meio de 

libello. Isso porque, é o nobre contradictor quem o 

ensina, com a autoridade propria e a dos jurisconsultos e 

publicistas que a secundam, isso porque « é preciso em cada 

especie, fixar a questão, a jurisdicção e a acçao, e a acção 

como a jurisdicção, como as vias de recurso, tem regras 

necessarias de selecção, que violadas, compromettem a 

substancia pelos erros de fórma (fl. (1) »; isso porque para 

que os tribunaes dicidam « 6 nocessario que as questões 

possam revestir o aspecto de verdadeiros litigios » ( OooLEY 

' fls. n ) ; isso porque, para que o poder judiciario exerça 

sua funcção capital « é mister que se formule uma 

causa, isto é, que se instaure a lide segundo o curso das 

acções judiciarias » (WALKER fls. (3)) ; isso porque« para 

que se dê logar à acção por parte dos tribunaes, cumpre 

qne haja contestação; para que funccione o juiz é mister 

que se forme o processo » (TocQUEVILLE fls. ('')); isso 

porque « para ser ouvida nos tribunaes a controversia tem 

de assumir a fórma de litígio regular » (H. voN HoLST. 

fls . (")). 

Instaurado nestas condições o processo, estabelecidas as 

bases do litígio, citado o representante judicial da Fa-

( 1 ) idem apag.i05. 
( 2 ) idem a pag . 106. 
( 3) idem a pags. 106 . 
e•) idem a pags. 108 . 
(ll ) idem a pags. 230. 

(; .. ____ _ 
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zenda Nacional, are, rara r esponder aos termos da acção 

proposta, accusada em audiencia essa citação e, pelo pro
curador judicial elos autores, assignaclo d ?"é o prazo 
legal para contestação (consta do rosto de todos os pro

cessos), feito isso , e pois, censuravel desvio da trilha legal 

offerecer contestação, quando os autos me vieram com 

vista justamente para contestaçc'lo ? (art . 121 do Dec. 848 

de 1890). 
Mas, o procurador da Republica e orgão do :ininisterio 

publico, dizem; « é rigorosamente a personificação de uma 

alta magistratura» , exclamam; tem por incumbencia 

leg·al dizer de direito, argumentam. 

De ac<;o rclo , de accordo; ning uem o contesta. Ahi està o 

Dec. 848 de 1890, cujo Cap. VI, creando os procuradores 

da Republica, se inscreve- elo minisle?·io publico ; ahi 

está a lição dos jurisconsultos que consideram a advocacia, 

· magistra tura nobilíssima; nam postulancli officittm pu
blicam est, disse MELLO FREIRE; ahi està parte elo alínea
a- do art. 21, do cit. Dec. 848, definindo uma das varias 

attribuições elo procurador da Republica na respectiva 

secção: dizer de direito . 
Mas, essa affirmação não e absoluta, nem exclusiva ; do 

seu reconhecimento r elàtivo não decorre censura ao pro

curador da Repu blica nestes pleitos. 

Ministerio Publico é a denominação generica. Dentro 

da enumeração das funcções dos seus oTgãos, algumas 

ha que teem bem pouco assignalado o caracter de funcção 

de ministerio publico. Exemplo: as funcções de simples 

advogado. O procurador da Republica veiu virtualmente 

substítuir os antigo~ procuradores. elos feitos da F azenda 

e procuradores fiscaes ; e o unico r epresentante judicial . 
do Thesouro; incumbe-lhes funccionar pela F azenda 

• 
• • • • 

• 
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Publica, como autora ou r é, nas demandas que interessam 
ao fisco nacional (art. 15- do Dec. 848 cit.) 

Uma funcção bem pouco de orgão do ministerio publico, 
que presuppõe sempre o esforço em bem dos interesses su
periores da justiça e da sociedade, essa de promover o an

. damento dos executivos fiscae1:, requerer penhoras, dar 
guias de pagamento. Entretanto, e atteibuição do procu
rador da Republica, unico agente forense do Thesouro e 
da Administração. 

P1·ocuradoria ela Republica definiria mais propria
mente o texto do Cap. VI do Dec. de 11 de outubro de 
1890, e, dentro della, não estariam mal as funcções pro
priamente ele orgão da Justiça, que a lei attribue aos pro
curadores da Republica, em alguns casos; nos feitos cri

minaes, por exemplo. (Art. 24-do Dec. 848 de 1890). 

O outro augmento é que o procurador da Repl,lb1ica, é 

magistrado . 
Sim ; se empregarmos a expressão no significado gene

rico, que abrange «os membros do corpo judiciario, e se 
estende aos principaes funccionarios publicas, directamente 

delegados pelo poder executivo» (1
) ; que compreher~de 

«todo o cidadão encarregado pelo soberano de alguma por
ção de autoridade.» (2

) 

Mas, si se der á expressão -magistrado- a significação 
legal que strictq,mente lhe corresponde na terminologia 

jurídica, ver-se-ha que della e forçoso excluir, entre nós, o 

( 1) Garniet· Pagés . Dictionnc~ire Politiqtte, in-vecbis. iliagist1·at. 
(i) Pereira e Souza. Diccion, Jtwicl. vol. 1o. · .. 
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representante do minz"sterio publico, de qualquer ordem1 

muito especialmente o procurador da Republica que, ju

ridicamente, só exerce funcções de orgão da justiça, pro

priamente taes, em casos restt'ictos. 

A maior ou menor comprehensão dos empregos publicas 

dentro da significação legal do termo magistrado, oscilla 
de legislação a legislação. 

Na França, por exemplo, ensina MA URICE BLocK, (1) são 

considerados magistmdos os juizes de todas as categorias 

e os membros do ministerio publico; na orbita adminis-· 

trativa reina incerteza no tocante a regular classificação 
dos funccionarios, ditos m agistrados. 

Entre nós, ha varios assentos expressos que resolvem 
a materia. 111agist7"ado, technicamente, sempre se enten

deu membro elo poder jucliciario, que tinha certas garan

tias expressas na Constituição do Imperio, que não cabiam 
a demais funccionarios, e ainda assim, não eram todos os 

juizes que se revestiam do caracter de magistrado ; 
para isso era preciso que o funccionario, ã jurisdicç.ão e 

autoridade publica para administrar justiça, unisse a 

perpetuidade (2
). 

No antigo direito portuguez igualmente a expressão 

magistrado andava ligada à significação de funccionario 

distribuidor da justiça. Em FERNANDES THOMAZ (3) se 

verifica, na nomenclatura das disposições que lhes defi

niram competencia, a verdade do conceito. 

(i ) Diction. Gene,·al de la Politique, vol. II. 
( 2 ) Avisos n. 129, de 7 de ma io de 1852 e n.12 ele 14 de janeiro ele 1858. 
R odrigues. Miscel. ht:tid. 2• edi. pag. 221 ;.Silveira ela Motta, Apont. 

Jurid . pag . 33,6; T. ele Feitas, Consolid. 3" eclic. nota 6 in-fine, ao 
. art . 458 . 

( 3 ) Repertorio ger~l, ott índice alphabetico das leis extrq.vag,antes do 
Reino de Portugal, Coimb1·a, 1~15, ' 

• • • 
• 
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No regirnen republicano da Constituição-de 24 de feve
reiro tem consagração a doutrina dos Avisos do Imperio. 

Ao Presidente da Republica compete nomear os magis
trados federaes sob proposta do Supremo Tribunal Fede
ral (art. 48 § ll da Constituição); são de nomeação do 
Presidente da Republica, mediante proposta do Supremo 
Tribunal Federal os juizes de secção (art. 14 do decreto 
n. 848 de 1890), que são funccionarios vitalícios. 

Isso caracterisa bem a ordem de funccionarios que 
entrão na classe de magistrados (art. 57 ela Consti-
tuição). , 

Nessa ordem não se póde de modo algnm encartar c.s 
membros do m'inisterio publico. Nem prevalece o argu
mento de que o procurador geral da Republica faz parte 

do Supremo Tribunal Federal. No claro espírito ela lei, o 
membro do Supremo Tribunal Federal que aceitar o 

cargo de procurador geral ela Republica, tornando-se 
impedido de tomar parte nos julgamentos (1) perde o 

caracter de magist?·ado, na accepção restricta do termo. 
Pela nossa organisação os procuradores da Republica são 

sobretudo advogados da Fazenda ou da Administração; 
quando autora ou ré, em juizo, e assim, nos termos ele 
nosso direito, esses funccionarios não podem ser magis
trados; porquanto, aos magistrados é, por lei, defezo 

ser p1·ocurador ou advogado ('). 
Nestas condições, não é possivel conceber que aos pro

curadores da Republica, a que a lei classificou como 
membros componentes do ministerio publico , se incumba 

(
1

) Art. 21 do Decreto n. 8-!8 de 1890 . 
( 2) Ord. L. 3° T. 28 §§ 2o e so, L. 40 T. 25; 1'. cfe Freitas; Consolid., 

·-~ art. 466 § 2 .o .. 
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exclusivamente diZe1· de dz'reito acerca de todas as ques
tões que se pleiteam no juizo federal. 

Como concilia o meu erudito contradictor, essa obriga
ção de dizer de clir·ez'to com a propositura necessaria de 
qualquer um pleito judiciarío ? 

Poderà o funccionario não obedecer á ordem do go
verno ou deverá, vindo a juizo declarar que o Thesouro 
pretende haver tal pagamento, opinar que não lhe as-. 
siste direito à · pretenção manifestada ? No dia que tal 
tivesse de acontecer, ante;; que dizer de direito, o pro
curador deveria pedir a exoneração de um cargo que lhe 
obrigass8 a cumprir ordens (i) que entendesse ser cont ra
rias 'ào direito. 

Jv.las, a lei não poderia determinar essa monstruosidade, 
que tal seria por certo· a organisação processual em que 
se negasse à Fazenda ou Administração Publica o direito 
de ter em juízo procuradores que puramente adv'ogassem, 
activa ou passivamente, os seus interesses, sem a obriga
ção incomprehensivel ele sempre dizer de dz'reito nos ter
mos de contestação e razões finaes, com prejuízo desses 
interesses e da ordem preestabelecida elo processo. 

A lei diz (2
) -compete ao procurador da Republica, na 

sec·ção : « funccionar e dizer de direito em todos os pro
cessos criminaes e causas que recaiam sob a jurisclicção 
da justiça federal. » 

Não se póde deixar de ver nessa disposição duas ordens 
de attribuições: funccionar, como parte, em taes pleitos, 
quando for caso disso;- simplesmente dz'zer de direito, . 

• 

• 
( 1) ' Dec. n. 8!8 de 18\lO, art. 24- c. 
( 2 ) Dec. 848 de 1890, art. 24-a. 

2 
• 

• • • 
• 
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quando não seja parte na causa, quando figu re como au
xiliar da justiça, como·orgão do ministerio publico. 

As causas que recaem sob a jurisdicção da justiça fe ~ 

deral · e nas quaes tem o procneador da Republica de 
funccionar e dizer de direito, são ele duas classes princi
paes : -cansas em que a Justiça Publica , a Administra~ 
ção ou o Fisco é parte ; causas em que terceiros pleiteam 
interesses ou direitos, sem intervenção do F isco, da Admi
nistração, ou da Jus tica Publica . 

Nas primeiras, o procurador da Republica é parte, re
presenta os interesses do sou constituinte : funccionarà 
puramente como advogado. Dieà de direito sómente a 
r espeito de questões ordinato?"is litis, que se provoquem, 
de incidentes que se levantem , como a respeito tambem 
teri de dizer a parte ex-ad-ve1·so . Nos processos crimi
naes, onde aliás, o caracter de orgão elo ministerio pu~ 
blico se apeesenta nititlo e indiscutível, a mesma apresen~ 
t ação da denuncia, na opinião ele muitos, constitue uma 
obrigação do officio. Posteriormente, formada a culpa, 
então o funcc ionario do ministerio publico se integra no 
arbítrio do orgão da justiça e, sobre a procedencia da de
nu ncia aiJt·esentada, di rá de jure specialiter . 

Na segunda classe das causas da competencia juris
diccional dos tribunaes f~deraes o procurador da Repu
blica não funccionarâ senão por força de despacho do 
juiz. Além dos casos especiaes de justificações, habilita~ 
ções e outros , muitas vezes, para elucidação de uma 
questão controversa, podera ser a opinião desinteressada 
do procurado r auxilio e cons.elho, de que a lei não quiz 

privar a justiça. " 
Assim, que o Supremo Tribunal F ederal, no Regimento 

Interno, elaborado em virtude dos arts~ 349 c 364 do 
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éleçreto n. 848 de 1890, e art. 3 do decreto n. I ele 
26 de fevereiro de 1891, estabelece a audiencia d0 
procurador geral da Republica, afóra os pleitos em 
que a Justiça Publica, a Administração ou o . Fisco 
é parte, nos quaes _elle funcciona sempre como seu 
representante, naquellas causas em que se debatem 
-interesses particulares, não nos referindo já às questões 
eriminaes e aos confl.ictos de jurisdicção, nos quaes· ba 

sempre um interesse superior de ordem publica a zelar. 
· E' expresso neste sentido o art. 92, § 6° do Regimento 
aUudido, relativamente às appellações cíveis, onde se 
preceitúa que, apoz haverem as partes arrazoado, o relato1· 

mandara que os autos subam com vista ao procurador 
geral da Republica para dizer de direito. 

Deste modo vê-se que além da obrigação de dize?• de 
di1·eito, tem o procurador da Republica a de funccionar 
como advogado nas causas em que as entidades jurídicas 
de que é representante judicial figuram como autoras ou 

rés, assistentes ou oppoentes. 
Não ba outro funccionario que se incumba dessa missão, 

e e absurdo que a lei negasse a União o que a ninguem é 
licito negar : a faculdade de pleitear o seu interesse e o 
seu direito, quando violado, o direito de se defender, 

sempre que for chamado directamente a juizo. 
· Nem é innovação indígena, · adulterada do modelo de 

onde buscamos exemplo para o nosso systema judiciario·. 
<~:Nos Estados Unidos, diz STORY, (i) existem dous func

cionarios encarregados de questionar judicialmente em 
nôme da União · e responder a todas as .demandas que 
contra ella pudere~ ser intentadas. Ante a Suprema Corte 

( 1) Commentarie$~ e'di-ção Calvo, p. 396, do vol. 2.o n. 819 . 

• 

• • • • 
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Federal este funccionario se chama attorney gene?"(}l-; 
ante os t r ibunaes de districto estes funcciGmarios tomam o 
nome de dist?~ict attO?"ney ». São ambos· agentes do exe

cutivo! não só mente orgãos do ministeeio publico. 
P ela nossa organisação, o procurador geral da Repu

b~ica não tem todas as funcções do atlorney g,eneral, qu.e 
na União norte-americana é tambem um conselheiro de 
estàdo; mas o nosso procurador seccional da Republica 
corresponde precisamente ao district attorney. 

Pois bem .. O district attorney « representa o governo 
em todos os processos civis em1 que lilaja interesses dosEs
tados Unidos, salvo instrucções em contrario da parte do 
governo e especialmente elo Se·cretario do Thesouro ». 

« Cada district attorney deve prestar informações acerca 

dos processos ganhos ou. p erdidos, dos qu.e estão em anda
mento e das difficuldades que encontrou». «Além dos ho
norarios legaes, em certas ciscumstancia:s se lhes concede 
premios pr opo:rcionaes aos ?"esultados obtidos >>. 

Essas informações, que colhemos em ÜARL.IE R, (i) que 
eomo exposito.r é. náinueioso e fiel, affastam evidentemente, 
a respeito eles as funcções do district attorney, o am
biente exclusivo e imparcialmente jurídico de que o nobre 
contradictor cercou. o procurador da Republica. 

O attO?"ney é puramente um pronrador judicial. 
Ad vogado , pois, não é« uma diligencia ociosa, sinãío es

tranhavel » receber o procurad0r da: Repu bhca e soiicitar 
instrucções e ordeEts ao Governo pelos mir1isterios com
petentes, para: o proficno desempenho de seu mandato. 

Nas demandas Não,se discutem e agitam sómentte ques
tões de direito·. Sempre ligadas e c~nnexas com estas,, 

(I) La Republique Amet•icaine, vo!. 4. 0 cap. 17 •pg. 65. 

o, 
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prJeexistem questões de facto, que determinam muitas 
vezes a razão de decidir, modificando e alterando a situa

ção das relações jurídicas. 
E parece que o nobre advogado dos autores não presup

põe, para o exercício deste cargo, o conhecimento prévio 
-de todas as m1:1.ltiplas e _ variadas questões q1lle se traze~n ao 
juizo federal : indemnisações, compensações, reivindicações, 
reclamações, cujos negocias correram por diversas secre-

- tarias de estado, em cujos archivos dormem as suas tradi
ções e os documentos a que se referem. 

Assim, e sendo o procurador da Republica quem recebe 
:a intimaçao inicial do pleito, não ha de por certo deixar 
a União na ignorancia delle, abandonando á revelia inte~ 
resses, ás vezes avultadissimos e sempre respeitaveis, pois 
-são do Thesouro, ao envez de, solicito, enviar ao funcçio
nario administrativo a cujo cargo estejam os negocias re• 
lativos ao pleito, a contrafé da citação que recebeu e pe
dir que lhe sejam ministradas informações, e esclareci
mentos para poder scientemente desenvolver a contesta
ção, ou mesmo ordens, porque, além das informações so 
bre o objecto da questão, póde o Governo entender, por 
exemplo, que mais convenha deixar correr o feito sem 

· oppugnação expressa, ou mesmo que seja opportuna a 
<:on:fissão, o q~e tudo importa em transigir. 

E o meu nobre adversario sabe que, quanto às informa
ções, as Ordenações do Reino (i) são expressas mandando 
que « todos os procuradores que em juizo houverem de 
procurar por algumas partes hajam dellas informações 
de todo o negocio, assi sobre o libello, como contrariedade 
e sobre todos os ar~igos que no feito houverem de fazer »i 

( 1) L. 1. 0 T. 48 ~ 15; L. 3. o T, 20 § 8 . 

• 

• • • 
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preceito aliás que; cemforme nota o erudito ÜANDipo 

MENDES (i), quasi nunca é observado, · com prejuízo dá 
justiça; e, quanto á confissct:o,é taiiJ.bem expresso que o 
procurador da Fazenda« não pôde transigir, não póde com
prometter-se em juizos arbitras, hl.em confessar, desistir 
ou fazer composições. nos processos da Fazenda, . a menos 
que sejam especialmente autorisa:dos » (2

), o que,excluindo 
o arbítrio, e ainda um argumento, e poderoso, contra a 
obrigatoriedade perm?-nente de dizer de dirâto sobre 
todos os pleitos de competencia federal. 

Por esses principias não se deve concluit' que ao pro
curÇtdor se commetta a missão ele dizer contra direito~ Por 
dizer de direito queremos entender, como entendeu o douto 
patrono ex-ad/Jerso «o trabalho imparcial pela elucidação 
da·justiça ». Na maior pade dos casos, cumpre ao pro-. 
.curador da Republica trabalhar pelo successo da causa de 
uma das partes no pleito. ~em esse trabalho, não sendo 
imparcial, tem de neG:essariamente see contrario a direito: 

. «Mandamos aos procuradores que tenham os livros de 
nossas Ordenações e não peocurem contra ellas » (3) é, 
desde seculos, o disposto na lei, e as Ordenações são 
o direito. 

Assim comprehendo o meu cargo, assim -tenho desem
psnhado as· funcções cujo exercício se me confiou, com 
desassombro o digo. 

( 1) Codigo Phílíp)JÍno - nota 1 ao § 15 elo T. 48 elo Livro i elas O r-: 
elena~ões. 

( 1 ) Insti'UO. do Contencioso ele 10 ele abril õl>e 1851' ; Perdigão Ma- · 
lheil'O, "~fannal do PJ'oc. dos Feitos, §§ 19 e 20; S . Bandeira. "~[em. 
do Proo. dos Feitos, § i1 n. 1. 

( 3 ) Ot·d, Phil. L. to, P. '18 § Go, o 
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Mu ita vez mais commodo seria o contrario, e bem facil 
de se o comprehender. Entretanto, não me accusa a con
sciencia de já haver transigido, 1)ela difficuldade da posição 
em um pleito, com a commodidadc irresponsavel de 

um jiat justitia menos conveniente. 
Nem penso que assim agindo deprimo a dignidade legal 

de que me acho investido. A defesa dos interesses e di
r eitos ele quem se não póde defender por si, e uma nobilís
sima investidura , e a Fazenda tem o pri vilegio legal elos 
menores e dos incapazes . 

Todos os r eos teem defesa . A funcção parallela ele dois 
jurispcricos em um mesmo pleito, um defendendo o .P?"O, 
outro demandat:do o contJ"a, não se tradu z em a necessi
dade de um forçosam ente advogar contra direito. 

A lei tem pontos de vista, o direito ap resenta modali· 
dades. Não e licito ver sempre a má fedo la'lo de um dos 
litigantes. Esse conceito deprimiria o officio e, em todos os 
tempos, o advogado foi dos mais nobres personagens da 
enscenação social. 

Concluindo esta enfadonha explicação, aliás necessaria, 
tenho de uma vez varrido o preconceito, que constante
mente acompanha o desempenho do meu cargo e r epito a 
palavra nítida de D'AGUESSA U, cuja invocação e de es 

tylo fazer quando se t rata desses assumptos :-«a advo
cacia é tão antiga como a magistratura, tão nobre como a 
virtude, tão necessaria como a justiça ! » 

Este conceito classit;:o elo eloquente magi.straclo me 
absolve e ampara . 

• 

• 

• • • 
• 
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O libello e a contestação 

Para o fim de fazer desapparecer o prejuízo pecuniario 
que os actos de abril de 1892 acarretaram águelles contra 
os quaes esses actos se manifestaram, alguns ex-func
cionarios civis e militares invocaram a acção da justiça 
federal, não reClamando a reposição nos cargos que per
deram « onde o seu regresso poderia contrariar melindres 

. ou interesses da administração, mas a satisfação do 
damno >>, (fls. (1

) ), «simplesmente requerendo aos tri
bunaes a manutenção civil na posse das vantagens» 
(fi. (')) inherentes áquelles cargos. 

Para a consecução desse resultado fizeram instaurar, 
perante o juizo federal de primeira instancia desta 
Capital, acções ordinarias os Srs. almirantes Eduardo 
Wandenkolk, José Marques Guimarães e Dionysio 
Manhães Barreto; marechal Jose de Almeida Barreto, 
tenente-coronel Gregorio Thaumaturgo de Azevedo, 
capitão tenente Duarte Huet Bacellar Pinto Guedes, 
1° tenente João da Silva Retumba e alferes Carlos Jansen 
Junior, officiaes reformados, e os Drs. Jose Joaquim 

• 
. ( 1) Corresponde á pag. 99 das razões em avulso. 
(') Corresponde ir pag. 215 i clem . 

• 

• • • 
• 
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Seabra e Arthur F ernandes Campos da PctZ, len tes demit
tidos, aquello, da Faculdade de Direito do Recife e este, da 
Faculdade de Medicina desta cidade. 

Todos, allegando que os actos do poder executivo que 
os reformaram ou demittiram violaram a Constit uição e 
as leis da Republica, pretendem que a Fazenda Nacional 
seja condemnada a lhes pagai' os vencimentos que perce
biam ao tempo que foram demittidos ou reformados. 

Assim, os ex-lentes a11egaram ter sido privados de 
todos os vencimeutos por força dos decretos demissorios 
e os militares offereceram cifras par a demonstrar que 
entre os vencimentos que per cebiam e as contas, que· 
lh0s fi zeram dos seus vencimentos actuaes, como refor
mados, se deprehende uma differença .em prej uízo de 
sua situ ação actual . 

Nestas condições, attendendo que esse facto se traduz. 
em uma verdadeira espoliação ; porquanto , julgam-se 
com direito á per cepção de vencimentos integraes , como. 
nos t empos em que exerciam as funcções, qu e já hoje 
não exer cem, tomam esse allegado prejuízo como base 
das acções de reparação civil que in tentam e comparecem 
em juizo. 

Na contes tação , em cada um dos processos se provou, 
com a demonstração arithmetica, que muitos dos a utorcs · 
não soffrem prejuízo pecuniario com as r efor mas; antes, 
que dessa circumstancia lhes resultou augmento de r enda. 

Assim, por exemplo, o Sr . almirante Jose Marques 
Guimarães. 

No libello declara o autor que sendo os seus vencimentos 
mensacs de r eformado 713$ e montando os proventos de . ... 
contra-almirante offectivo a 867$ mensaes, o decreto refor-
matorio lhe impoz um prejuízo permanente de 154$000 . 

u 
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Estas cifras, apresentadas pelo autor em questão, entre-
tanto, não são verdadeiras, porquanto: 

a) os vencimentos do autor como reformado são-,. 
não 713$, como affirma, mas 760$, assim decom
postos: 

de soldo de vice-almirante ........ . 
de gratificação, correspondente a 12 
q tio tas nos termos do art. 15 do de
creto n. l 08 A de 30 de dezembro de 
1889 = l :920$, ou, mensalmente .. 

Total. ...... . 

600$00CJ 

160$000' 

760$000 · 

b) os vencimentos de contra-almirante, na hyp0-
these de estar addido ao quartel-general, nos ter- · 
mos elo art. 17 das observações que acompanham
as tabellas do decreto n. 1310 de 17 de janeiro de 
1891, seriam, não 867$, como affirma o autor , maiS
sim 70'9$, assim decompostos: 

de soldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450$00().> 
de 1/3 de 777$, g-ratificaç~o de embar-
que, nos Estados, de accordo com a 
tabella Ja do citado decreto n. 1310 
de 1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259$00()·· 

Total. . . . . . . . 709$00(} 

Desse mo.do e com essas cifras, sobre ás q uaes nada 
disse o autor, quer na replica, que foi de simples·negação.
quer nas razões finaes, que tiveram notavel desenvolvi
mento, o decreto reformatorio, longe de acarretar para ~ 
autor reclamante um prejuízo pecuniario, trouxe-lhe . . 

mep.salmente um accrescimo de 67$ sobre os vencimentos-
militares a que .o autor teria stricto direito . 

• 

• • • 
• 
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Nesse caso exposto, o prejuízo não existe, falta a base 
-da demanda, a razão de pedir: o reconhecimento da 
carencia de acção, só por esse fundamento, se impoem ao 
julgamento do meritissimo juiz. 

Em relação a outros casos, a circumstancia de serem os 
autores membros do Congresso Nacional de.termina uma 
duvida, que não offerece meio licito de se re13olver sinão 
pelo reconhecimento da não existencia de prejuízo. 

E' o caso que os militares que fazem parte do Corpo 
Legislativo, apenas teem direito á percepção do soldo do 
·seu posto, sem gratificação, ao passo que aos reformados, 
fazendo parte do Congresso, não se impõe reducção dos 
vencimentos militares que se compoem de soldo e quotas 
e não da gratificação, que é sempre funcção do exercício 
effectivo do posto ou da commissão, 

Ora, como se demonstrou desenvolvidamente em cada 
uma das constestações, tomando-se os autores em sua 
situação actual, a reforma não lhes infiingiu reducção de 
vencimentos, antes lhes creou o direifo de perceber maio
res vantagens pecuniarias. 

Mas, se me objectara, a defesa da ré despreza a cir
cumstancia de não ser vitalicw o mandato legislativo, ao 
passo que o pagamento que os autores pedem é para todo 
<> decurso de sua vida. 

E' justamente por esta circumstancia que surgem as 
·duvidas a que já me referi. Se o mandato fosse vitalício, 
toda a duvida não teria razão de ser e a não existencia do 
prejuízo era facto de simples verificação arithmetica, como 
no caso,já indicado, do almirante José Marques Guimarães. 

Mas, se o mandato não é vitalício, ~. actuaL Presente
mente, alguns autores militares, deputados e senadores, 
não soffrem prejuízo com a reforma. 
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Ora, se é o prejuízo a base da demanda, se justamente 
resarcir esse prejuízo, é que os autores pretendem, é 
evidente, que no momento actual; em que a questão é tra-
zida aos tribunaes, a sentença que a justiça impõe que seja • 
pronuncia,cla e o r-econhecimento ela carencia da acção por 
parte elos autores. 

Outro pr_ocedimento importara por certo na pronuncia 
de uma sentença, ba:seada em uma situação futura, bem 
remota ern alguns casos, que seria propieia ã. intenção dos 
autores, para o conhecimento ele suas demandas, afastando 
a hypothese do simples julgamento da carencia de acção, 
por falta de objecto do pedido, mas, situação que ainda 
assim poderia não ser permanente, porque a reeleição é
livre, e mesmo até · certo ponto, lil.ma presumpção accei-. 
tavel , caso em que o prejuízo desappareceria novamente-

. e a sentença pe·rderia a razão de ser. 

Em vista destas consideraç9es, cuja procedenc,ia nenhum 
espiei to desapaixonado poderã. desconhecer, e forço so con-
cluir que a questão só pode ser estudada em sua situação 
presente, pelo modo pm• que se exhibe IilO-ru.omento actuaL 

O j ulgameríto não se póde fundar em. circHms tancias 
que d<everão mais tarde occorrer· e qtre uma vez realiza
das é de presumir-se que desappareçan1 novallli1ente; res
taHrm~do-se de Novo a mesma ::;ituação actl!lal. 

O contFario, se6a a creação-, para esses militares, de
uma sib1ação extra-lega:l, na qual elles viriam gozar de 
privilegi0s qlile seriam 0s unicos a fruir em sua classe. 

A circums.peeção dos j aizes que terão de conhecer do, 
ass li!Nil pc0 FeJi>elle esta e·ventual1cl!aàe. 

·-
* 

• 
• • • • • 

• 
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Mas, ainda que fossem verdadeiras as cifras apresen
tadas pelos autores, o que se contestou, quando alguns 
tleiies houvessem provado o rrejuizo que allegaram ter 
soffrido e sobre o qual, aliás, nenhuma palavra se lê no 
arrazoado final da causa (a não ser em relação a alguns 
processos algumas palavras que, addindo, juntou aos 
autos, á ultima hora, o douto patrono ex-adve?"So), 
,parece que as circumstancias que determinaram os actos 
-dos quaes se reclama contra um de muitos effeitos, não 
favorecem a intenção dos autores. 

De facto, o paiz atravessava uma agudíssima crise 
política, durante a qual a exaltação dos espíritos, exa
-cerbados pelos factos que deram causa á renuncia do 
primeiro Presidente, ameaçava trarrsformar na mais de

.soladora anarchia a ordem social. 
Nos primeiros tempos do novo governo a espectativa · 

·confiante, que sempre sóe acompanhar os governos novos 
e sobretudo o apoio moral que indiscutivelmente lhe pres
•tava a opinião nacional, desperta do entorpecimento 
desanimador que lhe havia produzido o desencaminho do 
·governo decahido, impediram qualquer · manifestação 
sensível da fermentação occulta das ambições e dos 
descontentamentos. 
_ Passado, porém, o primeiro momento, essas mani

festações da revolta latente irromperam ; e, para deixar 
·0 executivo mais desembaraçado no desempenho das 
funcções soberanas de supremo garantidor da ordem pu
blica, ambas as casas do Congresso simultaneamente 
suspenderam seus trabalhos, confiando que aquelle poder_ 
.que a sós ficára na arena á espera do inimigo, cuja . apro-

" ::ximação se percebia como pelo longínquo tropel de um 
:Pelotão em marcha, empregasse os maios, mesmo os 
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mais energicos, que as circumstancias aconsélhass'em, afim 
de garantir a manutenção da ordem ameaçada e QUnir os 
que a perturbassem ou tentassem faz.el-o. C·} 

Certamente, nesse facto não .Fravfa delegação de po- ' 
deres, que o Congresso não tinha ; mas havia um brado de 
alerta, um incitamento ao emprego da mais severa ener-
gia; encerra vão esses actos, simultaneamente approvados-
-em an1bas as casas do poder legislativo, pOl' quasi una-
nimidade no Senado, onde se assentam a moderação e o 
prestigio que á competencia e á dedicação patriotica 
traz o avançamento da idade, e por sensível maioria na 
Camara temporaria onde os exaltamentos da mocidade e 
as rebeldias do temperamento concorrem para engrossar as 
fileiras opposicionistas , encerravam estes actos, por certo, 
a lém de uma rememoração elas attribuições de excepção elos 
poderes cliscripcionarios, que são da essencia do executivo, 

· ao modelo norte americano, uma como entrega tacita da 
i.mperturbabilidac1e da ordem publica e responsabili~ação 
prévia pelas consequcncias que porventura decorressem 
dos acontecimentos que se esperavam. 

Nem de outro modo se póde comprehender a resolllção 
do Corpo legislativo, immediatamente posta em pratica ; 
se a elle competia privativamente o uso das medidas de 
excepção que a Constituição autoriza para os casos de 
commoção intestina (art. 34 § 2 1) ; se era justamente 
vma commoção interna que se receiava e para cuja re;
pressão e punição era de bom. conselho o « em prego dos 
meios, mesmo os mais energicos », é evidente reconhecer-
se que nessa occasião o Congresso só julgaria opportuno 
d.issolver-se, confia~do que o executivo, supprindo a sua 

(I) Diario do Go1'6'[}resso de 22 de janeiro de 1892 • 

• 
• • • • 

• 

• 
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falta, soubesse ser forte bastante para garantir o regular 
funccionamento da ordem constitucional, para proscrever 
resolutamente a subversão e a anarchia. 

E' que o Congresso tinha em mente a interrogação de 
um dos historiadores da organisação institucional da Re
publica Norte Americana, alias dos mais conservadores 
que ella tem tido (i), tratando da grandeza e da força do 
executivo. « Os governos fracos não são, porventura, os 
peiores inimigos da verdadeira liberdade h. 

E a qual responde STORY (') : sim, porque « um poder 
executivo fortemente constituído é indispensavel para as
segurar a execução das leis no interior e para defender a 
liberdade contra as empr ezas da ambição e da anarchia». 

E eram fundados os receios do Congresso. 

As ameaças que lhe tinham despertado a attençãó, os 

symptomas que prognosticavam a violenta intensidade 
da feb re, não foram eng·anadores . 

De facto, em breve surgiram as manifestações positivas 
do espir"ito anarchico e demolidor que pejava ·a atmos
phera política, prenuncio inevitavel do desencadeamento 
de uma tremenda borrasca de odios e paixões. 

Foi assim que, quando mais aguda era a tensão dos espí
ritos, quando mais lancinante era a espectati·va popular , 
entre os innumeraveis boatos que se segredavam em todas 
as esquinas, que se cruzavam em todos os sentidos, nuncios 

(') Duc de Noailles. Cent ans de •·épublique 1:íux Etais Unis. Vol. 2o 
cap. XIJI, pag. 2. . · 

(') Comment., edição Calvo, tomo II n, 720, pag.., 287. 

l 
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desarrazoados dos maiores de3temperos, arautos dos acon

tecimentos mais inauditos, que, á feição dos incom
modos insectos que, nos climas fr ios, invadem as habita-· 

·çõ'es nas proximidades dos grandes invernos, determinando 

precauções para a temporada futura, ou, á semelhança das 

errantes procellarias cujo estrid ulo grasnar previne o 

proximo advento das tempestades do oceano, trazendo a 
perturbação e o receio aos espíritos, foi assim que, 

quando esses mesmos boatos zumbiam uma imrninente 

revolta geral das guarnições da cidade, transpirou, pro
palou-se, affirmou-se que treze generaes haviam feito ao 

Chefe de Estado a entrega de um importantíssimo do
cumento, que continha séria intimação ácerca de as

sumpto melindroso e grave. 
E, desta yez, era finalmente verdadeira a noticia que, 

.. por tão grave e melindrosa, a assaz experimentada 

credulidade nacional havia recebido como o producto ima
ginativo de algum .espírito revol ucionario. 

Era, entretanto, verdade. Os jornaes do dia 6 de abril 

annunciavam que, na vespera, ao Vice-Presidente daRe

publica havia sido apresentado um convite, em fórma de 
manifesto, para que o mesmo cidadão fizesse proceder 

á eleição presidencial. 

Ora, esse convite, na sua apparencia calma, assumia a 

significação de positiva e categorica intimação ao exe

cutivo, pela circumstancia extraordinaria, de relevancia 

capital, de trazer a assignatura collectiva de treze gene· 
raes de terra e mar das forças brasileiras. 

A'cerca desse documento, de uma importancia unica 

nos annaes da nossà historia política, e que exhibi, em 

original, para ser,: junto a estes autos, após a contestação 

de fi. , ácerca desse documento o illustre elaborado r . . 
3 

• • .. • 

• 
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do a rlmiravel trabalho apresentadl) como~azões f{n:anspor ... ,, ' ' . . ·. 
parttl dos áutores, apenas e;:;creve\i, antes esboçoú, um~ 
ligê'i'ra referencia, à fl. (1), o q ti e .~ bAfn d'e reparar-se; 
ehl êoúsider~tção ao n)tavel desenvolvimento que deú ao 
seu trab tlho, que faz honra, como bem poucos, ás n'oSsas 

• ret'tÍ·as j u rid'i'cas. 
Ent~etanto, qnA era esse manife to? quA significaÇão 

poderiam ter àq ue!Ías poucas phrases escripta's 'ém ÓJéia 
fo!Ílà de almasso e 'reinataélas de pou'co mais de u'ma d'úzia 

de assignatu'ras ~ 

Em . qualquer ten1po, uma exce-pcionàl infracÇão da 
disciplina, se'm à qual seria impossivel a manutenção d·o 
prestigio hí'e'rarci'J.ico dá autoridade militar; nas 'éir
cumstancias occasionaes em que se achava o pa:fz, em 
período ditficultosissimo de transfo'rmação política, miáã.do 
ainda assiln, por descon tenta.nHntos profundos e ·por 
ambições 'irrefreaveis, que ameaÇavam explà"d'ir, 'esse 
manifesto não podh ser -t?n'terl:dido s'inão como 'o cartel 
ae ã.esàfio, 'como o toque da alvorada tri'ú.1mp'hante da 
revol·ução. 

Treze officiaes superiores do exercito ·e aa armada: 

tnareé'haes, alrriiraátês, gerlé'raes, não poderiam, 'por certo, 
assim proceder, sem ter, pelo menos, ·atrás de si trêze mi1 
soldados, 'todo Üm exercfto, torlà. u;ina arínad.a ·! 

E quem erà& os signatarios a esse manifesto~ 111 u~tre·s 

·bra:silei:rà~s, que todos íibs1haviamos àcostumado a respeitar 
-e lá. querer pe'l.o renome patriotico que 'circumda as suas 

fés de officio, pel.l aureola gloriosa que lhes ficâra aa 
cllronica de seus feitos de guêrrâ:; Hravos ·soldaaos, em 

t; 

cuja 'espada, em cuja coragem, a patria, ·que 'e'fles jà 

( 1) 'Corresponde a pag. ':f.55 daS 'I'O,!:'"ijes, pil.b'licadas eÍll aVUl SO, 



• 
-35-

tinham valid'O B desaffrontado, contava ainda e muito 
para valer-lhe e desafrontal-a, quando preciso fosse ... 

E que queriam elles? e qual era o pep.samento mani- · 
festado nesse appello collectivo ao Chefe do Estado? 

Exigi-am que se pmcedesse a nova eleição presidencial, 
ponto controverso, sobre o qual oscillavam os que pi'O- "' 
curavam fazer a interpre tação dos textos constitucionaes; 
mas, mesmo qaando fosse o preceito de que elles mani
festavam desejo rle ver posto em pratica, transparente, de 
modo inq uestiona vel. do t<~xto e do espiri to da Constituição, 
elles não seriam, em caso algum . cornpetennes pat'a mani
festar collecti vamealie esse desejo, sem sa bversão dos prin
cípios elementares da discipliaa, punível de accordo com 
as leis militares, em tempos normaes. 

Posteriormente o C"ngresso (i), provocado para se pro
Runqiar a respeito do ponto em questão, con1petentemente 
de ·idiu que o que os generaes exigiam em manifesto que 
o Chefe do executivo fizesse, era, nada menos, que uma 
fiagran·te viola:ção da lei constitucional. 

Ora, attentas todas as considerações especialíssimas 
que cercarar11 a apresentação do manifesto, considerado 
o caracter sedicioso que se não lht~ po,iia negar, avaliada 
a extensão das conseq ue~1cias que o facto promettia·, esse 
a,contecimento não poderia ter outra resposta que man
tivesse o poder executivo na integridade do prestigio e 
for.ça moral que lhe são indispensaveis para proficuamente 
desempenhar a sua incurnbencia constitucional; .o exe
cutivo não poderia agir de modo diverso do que agiu sem 
faltar á confiança nelle manifestada pelo Congresso, ao 

• 

(I) Annaesd1 Senado (parecer n. 39 do. 189~) . vol 1 de 92 pags. 104 
e 182; 4nttt.hes da Dam.IIY'a, dos D~ptttw los (pflrecer n. 15 de 1892) vol. 2° 
de 18~2 pags. 345. • 

• • • 
• 

• 
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se dissolver, sem impossibilitar-se de continuar a repre
sentar o melindrosissimo papel de elemento garantidor da 
ordem social, de orgão publico responsavel á nação pela 
tranq uillidade de todos. 

Entre a responsabilidade da sua energia e a responsa
bilidade das consequencias de sua fraqueza o Executivo 
não trepidou , e o fez em obediencia á lei natural da neces
sidade, antes que ás formulas escriptas, ao que já se re
feria , em livro aliás de escola, o illustre BLUNTSCHLI (i). 

Ainda assin1 a energia govemamental não teve força 
sinão de attenuar a intensidade do movimento revolu
cionado, que rebentou na com moção intestina, de que tudo 

era pt'enuncio. e que motivou a decretação do estado de 
sitio de lO a 12 de abril. 

Mas, os actos que o executivo praticou durante esse 
agitado e doloroso período da vida nacional, e que occa
sionaram o longo espaço de tranquilla prosperidade que 
se lhe seguiu, tiveram ja, primeiro, a sancção tacita da. 

opinião publica que ; no dizer de MICHEL E BERTETTI (2
) , 

c sem thesouros, sem guardas, sem exerci tos se faz obe
decer da cidade, da nação, do Chefe elo Estado, dos magis
trados », e, em seguida, a approvação expressa elo poder 
legislativo, no uso de attribuição constitucional, (3) após 
o longo debate e minucioso exame parlamentar que estas 

questões provocaram . 
Absolvido o Executivo nestas duas instancias, diversa

mente soberanas, a Ré não se arreceia do julgamento 

deste novo plena rio que se_ lhe instaura . 

( 1 ) Le droit pnblio general. 'rl'ad . ele R,iedm~tten- pag. i 6:3 . 
(') l l contencioso a:mminislra.ti-.:o in Ilaiia. Pa rte P rima XXVIii 

pag. 31. . • 
( 3 ) Acto do Pode1· L egislativo, publicado no Di~rio Oftlcia l ele 6 de 

agos to de 1892. o 

( ) < " 
<. 
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Acção do Poder Judiciario 

Terá o poder judiciario ~ederal competencia normal para 
conhecer da ma teria para a qual foi provocada a sua acção? 

E' o que vamos estudar. 
O conhecimento, mesmo elementar, da extensão da com

petencia do poder judiciario na organização constitucional 
norte-americana, conhecimento em cujo segredo jà me 
vou iniciando, se bem que o começasse a fazer «depois da 
revolução», mesmo poeque a revolução me veio sorpre
hender no começo dos meus estudos de emancipado das 
obrigações academicas, esse conhecimento elementar, 
dizia, faz certo que a attribuição de interpretar as leis na 
applicação aos casos occurrentes « comprehende necessa
riamente o poder de decidir si ellas estão ou não de accordo 
com a Constituição» (1). 

Ora, a Constituição brasileil'a foi modelar o nosso sys
tema judiciario segundo o estylo norte americano, pri
meiro a instituir na organização social o poder judiciario 
verdadeiramente como um dos poderes constitutivos da 
soberania nacional, independente dos demais poderes e com 
funcção a elles paralélla, por assim dizer, no governo ; 

• 

( 1 ) Story. Comm~nt. t·. 2° n, 865 . 

• 
• • • 

• 

•· . 

• 
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porque, si esse poder não faz, nem executa a lei, a applica, 
na especie sobre que e provocada sua autoridade, sómente 
quando essa lei não ferir a Constituição, que e a lex legum, 
a supreme lato o f the tand. 

Assim, a Constituição brasileira estatuiu que « compete 
aos tribunaes federaes processar e julgar as causas em 
que alguma das partes fundar a acção ou a defesa em 
disposições nella contidas». 

Não quer isso, entretanto, dizer que nesta orbita de acção 
a competencia dos tribunaes seja absoluta. 

«O poder dado á Suprema Corte », observa DANIEL 
CHAMBe~RLAIN e), «de interpretar a Constituição, de re
fQrçar as precauções n~lla firmadas, de presern1r IlHas 
limitações e de guardar as prohibições nella expressas, 
n~o é um poder político». 

Quando a questão sobre a qual e provocada sua autori
dade tem um caracter político, a competencia dos tribunaes 
de justiça falha, porque « sobre as questões políticas », 
ensina CooLEY (2), « os tribunaes não. teem autoridade». 

' ' 

Esta é a doutrina que decorre elo celebre aresto de 1803 
na causa do cidadão Marbury contra o presidente 
Madison, e com o qual o venerando MAR.SHALL firmou a 
supremacia, hoje incontestavel, do poder judiciario na 
apreciação da constitucionalidade dos actos do legislatiyo 
e do executivo, o que não estava, entretanto, expresso na 
lettra da Constituição norte-americana . 

Em face des:;es princípios , que se não contesta, resta 
apenas o trabalho da delimitação dessa região polz'ticct, 

IL 

( 1 ) The S tate j udicicwy . I ts 1Jlace in the american constitucional sys: 
tem. No vo l. Gonst. History of the U. S., pag . 058 . 

(') The general p?•inciples of Gonst. lq,w, pag. H ei . 

~ 
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<t i~penetravel á autoridade da jusqça » no dizer correcto 
do meu emiqente contra~ictor. 

Os publicistas americanos não teem definido e~prE>ss~

m~nte todos os casos que formam essa excerção ~ com pe
tenC~i:!. suprema dos tribunaes qe justiça. Nem isso seria 

tra,l:!al~o p,osstvel, graças à m pltit-licidade ~ps asp~s:tqs 

:ppr qp!3 a gp.estão p,p.Ftica P.9de apparecer. Alg11f\s, g~e •• 
t~l!\ segqidq esse {ll~thoqo cÇ~.suista, termiqam a no~encla-
tura, mais qp. menos lopga, com a expressão- and so on: 
e Çl.S~irn pqr qeante. 

pomm umente, porem, essq região política e deqnida 
por p,riqcipio~ gerl:!.eS, a cuja norma se vai fazendo a :::ppli~ 
CÇtção dos casos o~currentes. ' 

O rpagistral estuqo, que da questão prpcedeu o patrono 
qf)s autoees, chega á consequencia de QUe ~op.stittieiT~ 

ma teria passi v e! de pror1 u nciamen to judicial os casos dima
.nentes 4!3 actos qp ~xecutivo !l)le interes~am garapt~as 
individl.laes (fls. (i)). · 

M<J.s, ha ainda a fazer-se uma düüincção. Actos poljticos 

fia ~ue se não po~em deixar d!3 considerar taes, excedemes 
portapto qa alçada judiciaria, e que entretan to, etn 

algp.m dos se11s effeftos, affectarn e interessÇJ,.tp garantias 
ipdividual'l~· 

E' claro que o p,pqer juqiciarjo nãp cop4eceria da 
offensa das garantia~ individuaes, effeitp qo 9cto P.~litico, 
sem ~ssercial!llente ter de conhecer do proprio acto, o 
q)Ie lhe é veqado. 

Não estará nestas condições a SI'Jrie qe ~ctqs do poder 
e~~cutivo, de que no~ esta!llos occupando? 

Não vou buscar ~ara resposta desta pergunta e para 

(
1

) Corresponde á •pag. i~3 dás razões, ;publica4as em avu~so • 

• 
• • • 

• 

• 
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auxilio das proposições que avancei · antes de formulai-a, 

autoridades estranhas. Temos já na jurisprudencia fe ~ 

deral brasileira assento para a materia. Refiro-me ao 

notavêl accordão de 27 de abril Jo anno passado, proferido 

pelo Supremo Tribunal Federal na petição de habeas
corpus impetrada pelo mesmo illustre advogado a quem 
tenhó a honra de replicar nestes pleitos, sentença que 

resistiu a um longo debate sobre ella aberto na imprensa 

desta Capital, e no 'lual, não me referindo á erudita mono

graphia que deu ensejo de elaborar ao illustreimpetrante, 

avulta,.por certo, o notavel trabalho do Sr. Ministro 

BARRADAs,· eminente magistrado, a quem designou a dis
tribuição o difficil encargo de relatar tão melindrosa causa. 

A justificativa do accordão, a garantia da independen

cia e consciencia com que foi firmada a doutrina que nelle 

se contém, já tinha a nação, certamente, na respeitabili

dade dos provectos e competentes membros do Tribunal. 

Mas, quando faltasse a convicção dessa · respeitabilidade, 

hypothese que apena:s avento para argumentar, satisfa

r:ia·m plenamente, sem duvida, essas eloquentes paginas 

com que o illustrado relator, a custo rompendo escru.

puloso retrahimento, facil de se comprehender, veiu a 

publico em defesa do accordão, ferido pela impetuosidade 

do talento e pelo brilhantismo do estylo do notavel brasi

leiro que o combatia (1). 
Tendo-se-lhe impetrado uma ordem de habeas~co?·pus 

em favor dos presos e desterradbs por actos do poder exe

cutivo, quasi todos autores nas presentes demandas, o 

Tribunal respondeu que não attendia ao pedido, porque 

(I) Os artigos do Sr. Ministt•o Barradas foram publicados no .!o>·nal 
do Brasil e posteriormente recolhidos pelo Di?•eiJo, que os ofl'ereceu a 
seusleitores no vol. 58, de 1892, pag. 545 a 585. 

(., 

(.J 
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« não era da índole da Justiça Federal envolver-se nas 
funcções politicas do poder executivo» (I), e assim mesmo, 
quando na situação ceeada pelas occurrencias extraordi
narias que motivaram os acontecimentos, «estivessem ou 
podessem estar envolvidos alguns direitos individuaes, 
esta circunstancia não habilitava o poder judicial a inter-
vir para nullificar as medidas de segurança decretadas pelo .,e 
Presidente da Republica, visto ser impossível isola1· 
esses direitos da qttestão política que os envolvia e com
p1·ehendz'a ; sal v o si unicamente tratar se de punir os 
abusos dos agentes subalternos na execução das mesmas 
medidas , porque a esses agentes não se estende a necessi-
dade do voto político do Congresso ». 

Ora, tratando-se nas presentes demandas da tentativa 
de annullação de um de varios effeitos decurrentes de 
actos políticos do poder executivo; não se tratando ainda, 
desta vez, de punição de abusos ele agentes subalternos na 
execução dos actos incriminados, ha evidentemente a 
mesma razão de decidir ;porquanto, é impossível isolar o 
conhecimento de um effeito do acto sem tomar conheci
mento da questão política que o envolve e comprehende, 
como ja decidiu o Supremo Tribunal Federal. 

A' pergunta pois, que formulei, respondo com a autori
dade de um caso julgado. 

Dahi parece concluir-se que a doutrina que venho sus
tentando conduz ao absolutismo. 

Mas, assim não é. 
• 

(1) O Accordãode 27 de abril es~á publicado no !J i?•eito, vol. 58 de 
189.2, pag. 302, • 

• 
• • • • 

• 
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A esphera de acção do poder exec~tiyo é mv,ito yast~ e 

aJ;X1pla. 

Não é elle sómente um sif11ples executqr da lei. I!U

cum be-lhe provei' a todos os serviços q~e se referem á 

administração puPlica, "elar pela garanti1J, da ordem tl 
Í\Up.rimir a conveniente direcção pqlitica ás, exnansões, 

l na~io11aes. ,......, 
A, lei nãp pó~e ter ~~a disposição e~pressa p,ara, tpdas 

as hyp.pthesL~s, todas as relaçõ!')s :>ocia,~s não estãp preyia
mentl:) regulamentadas. Pqde-se çltzer \1)eSqlO ql1e a l(Oi 

apen1J,s disf!õe os traços geraes sob os guaes d~ve-se o 

e:;~ç\ltivo co nter no desernpeqhp, do qetalhe, que por assirn 
· dizer, constitue o fundo çle suas attribtüções. 

« Da,hi nasc~ », conclue BERTETTI (i), «uma subdivtsão 

do poder executivofem pc~itico e :tdmjnistrativo .. Aquellj3 

serve p~:J.ra, determinar a direcção mor~tl dos interesses ge
r.aes d<J. nqção ; este peocura o bem esfar nacional, prot!3-

gendo os interesses comiTJ uns do~ v~rips concida,dãps. 

Tanto no !'!Xercicio de Ul1J ~ÇJS rapws desse poder, como nq 
e·xurcipio do outro, quem g(Jverna emprega mais qu menqs 

o P.rpprio arbítrio: taqto na admirú~tração corpo na p.oli

tica, o governo prpCflçle disqr·ip,cionariam(Jnte, isto ~. 

seguJ!dO a importancia das circu mstancia~- ( ossia se
cundo lo apprezzamcmto dette cirppstanze.)» 

Este p!Jder discripcionario do executi 1·o, que vemos de

finido no escriptor italiano, encontea-se a cada passo na 

leitura dos publicistas que estudaram a organização da 

republica norte-americana. 

Não;_ obstante ter sido a constituição do executivo um 

dos pontos que mereceram mais ponderação aos t>abios .. 
( 1 ) Op. cit. Parte ia, X. 
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constit1.1intes. daquelle paiz, todl\>ia o exel,"cicio dÇJs pode· 

res politic()s e riiscripcionarips de q1,1e elle ficou investido, 

observa ÜAR LIER (i), pode sem duvida alguma, dar logar 

a abusos. 
Mas, estes abusos, essas exorbitancias, teem pa lei cor

rectJ v o e repressão. 

Se o acto praticado pelo poder executivo contém uma 
exorbitancia administrativa, o Chefe do Estado -como de

cretai-o, torna-se pas~ivel de accu sação, cuja proceden

cia, uma vez ·r econhecida pelo poder competente, e em 
fórma regular, importaria necessariamente na suspensão 

ele suas funcçõe::> n. 
Verificado isso, os prejudicados por e~ses actos, cuja 

illegalidacle então estara regularmente decretada. terão o . 

caminho aberto e facil para uma completa reparação, sem 

offensa da autoridade dos outros podert:.s, sem invasão do 

judiciario na impenetravel região política, a que se referiu 

o meu antagonista. 

Antes disso, porém, os actos podem ser illegaes, mas 

são legítimos: poderão ser annullaveis, não são nullos. 
Ne~tas condições, emquarÚo a illegalidade não fôr veri

ficada, emqu anto a nullidade não fôr, tacita ou expressa

mente, decretada, os pod eres constituiaos terão de reco

nhecer os effeitos desse~ actos. 

Bem ou ma l inspirado, o ex,·cutivo praticando-os, agiu 

em bem da conservação do Estado. 

E «o Estado » doutrina o conceituoso BLUNTSCHLI (3) 
«é uma pessoa moral tão elevada que a necessidade de sua 

(I) Op . cit Vol. 4°, ~g- . 126 . 
(') Const. Fedet·al, art. 53. § unico. 
( 

3
) Le Droit Publ.iu Gcne?•al. (trad. de Riedmatten) Livro so, pag.162 . 

• • • • • • • • 

• 

• 
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ccnservação, primeiro dever do Governo, pôde autorizar 
uma violação real do direi.to individual e da ordem esta
belecida. A salvação do Estado legitima, exige mesmo 
muitas vezes, o sacrificio dos direitos particulares: satus 
populi suprema lex esto » . 



• 

IV 

Razões de improcedencia 

A consequencias curiosas, algumas que tocam as raias 
do absurdo, · levará o reconhecimento da procedencia 
das acções intentadas. 

Os autores não procuram obter a revogação dos actos 
contra os quaes se revoltam; apezar dos intuitos e aspi
ra.ções que se leem nos varios instrumentos .de mandato ' 

· que determinaram o exercício do douto patrono, da de:
ducção do iibello, tão amplamente desenvolvido nas ra
zões (inaes, se evidencia que os autores nada mais que
rem sinão que se desconheça um dos effeitos que decor
rem daquelles mesmos actos. 

De facto: de q uasi todas as procurações se vê qÍ1e se ou• 
torgam poderes para defesa dos direitos que aos outor
gantes são garantidos pela Constituição e leis daRepublica; 
nas dos autores Duarte Huet Bacellar Pinto Guedes e João 
da Silva Retumba se acha expresso o mandato para rei
vindicar os seus direitos de officiaes da classe activa da . 
armada nacional, direitos que foram feridos e concul
cados; o marechal José de Almeida Barreto autoriza a 
propositura de acções contra o acto do Governo, que • 
o reformou e tend~ntes a rehaver o outorgante o logar de 
membro do Conselho Supremo Militar . . 

E assim por de~nte. 
• • 

• • • • 



-46-

Entretanto, a demanda esta longe de procurar attingir 
este alvo, de diligenciar obtee esses resultados, pedi tdo, 
aliàs, como pede, sómen te aq uillo que s.eria licito pedir aos 
tribunaes judiciarios . . 

Os autores não procuram obter a revogação dos actos 
contra os q uaes se revoltam. 

O que elle~ pr,rle m é ·1ue. me;;mo na vigencia desses actos, 
C011tinua:1do os lentes a deixar de figurar no qu arlro rias 
Congregações rias respuctivas f<l.culdarles, continuando os 
officiaes a não sel'Pm contnm piados na lista dos ·elfecti vos 
do exeecito e da marinha, se lhes mande e11tretanto pa gar 
os seus orde ·1adus de lente:>, os seus vencimentos de mili
tares effectivós . 

O Dr. Arthur Fernandes Campos da Paz deseja mais 
ainda: pretende que st~ lht\ mande abo1iar, além dos venci
mentos regulares de lente substituto da Faculdade de 
MP-dicina, mais 275$55'1, a titulo de gratificação, sendo: 

172$221, pelo exercício da cadeit·a cle chimica Organica, e 
103$333 pela direcção do laboratorio correspondente, du
rante um mez, em que o respectivo professor esteve com 

licença, exercício e direc•;ão que caberiam ao mesmo dou
tor se ulle anteriormente não hnuve~se sido rlerni ttido, e que 
foram executados por outro que percebeu a gratificação 
pro labore a que fizera jus. 

Entretanto, o direito administrativo ensina que os ven, 
cimentos de lente são funcção da posse e do exercício da 
respectiva cadeira, os vencimentos militares são funcção 
do posto, da effectividade e da com missão. 

Desse principio não discorda em these o illustre advogado 
dos a11tores; distingue ( fls{1

) ).: « Ha emprego e emprego». 

( 1) Corresponde a pag. 216 do volume das ?'azõe,_finaes em sepal'ado. 

L 
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Nos ·que te em éarà:cter vitalicio o venc'i'mento não e func

ção de cargo, é funcção do direito~a este Issó porque «a 
idea 'da fu .cção inamoviv•"l décornpõe-se em d'ous ele

m·entos j uridicos : o exerci cio, obt·ig<1ção do fúncci,mario 

é os vencimentos, obrigação <1o gó\rerno . Légai'rnente, ·os 

cloüs ·elementos sãn ins·epuaveis, no sentido ·de qu·e o 

g •>Verno não p'Ó ri erà dispemar a, ob'rigação do furrccion ario 

para se clispensat' da sua obrigação. Essa inseparabilidade 

é a garantta de cada ·uma das partes contra o a?"bitrio 
da outra Não póde .converter-se pelo contràrio em 

instrumento elo arbítrio de qualquer dos dou·s contra o 

direito do outro coobr·igado » ( :fls (i)). 

As rela(lões que existem entre o nomeante e õ nomeado 

nascem de um verdadeirn contracto, de uma excepcional 

solPmnidâ:de, durante ~ujo períodn convencional nenhuma 

, das duas partes contractantes « póde jàmais perder o seu ,. 
1 

dir·eito , por acto da outr a». 

• 

Mas, se se trata al>;;im de um contracto que. sinalla

gmaticamente, estabeiece obrigaçõeS' irretra:C'taveis para 

·ambas as partes , a reCiproca da hypothese figu·rada seri-a 

for·çosamente ve'rdadeira, segundo os preceitos da logica. 

Entretanto, houve já q·uem recusasse ao nomeado o d'i

reito de renunciar o cargo, quem reconhece;;seque ·a posse 

de um emprego vitalício era úm acto de escravisação do 

funcciónario á gleba governamental, da qual se não po

deria jámais li'bertar sem o accordo da outra parte? 

O 'proprio Sr . RuY BARBOSa assim não pensa. Diz o 

eminente puhlicbta (fi. (2
)): «Si o funr.cioilario res'igno·M 

• 
' ( 1 ) Corresponde a pag. 218 do volume etn que as r a.ões finaes foram 

impressas em sep•1.rado. 
( 2 ) ·coáesponde á p·ag. f16 tlas razões, no ·volume a:vulso • 

• • 
• • • 

• 

• 

• 
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o logar, nessecaso abriu mão do direito, e, com este, 
foi-se o vencimento, funcção sua. » 

Ora, pela theotia do meu contradictor, o nomeado não 
C teria o direito de deixar de prestar os serviços, obrigação 

irretratavel que contrahiu para com o nomeante, o que quer 
dizer que só poderia resignar o seu di1·eito: a percepção 
dos vencimentos, mas não eximir-se do seu dever: a pres
tação dos serviços ... 
____ Mas esta solução é inacceitavel. Logo, a conclusão a 
chegar-se é que nas relações do nomeante e do nomeado 

não existe todo o rigor contractuál que o illustre escl'iptor, 
em tã:o bella phrase, desenvolveu. 

Uma convenção existe, é certo, mas toda especial, e sub
bordinada a condições especiaes, que a tornam um con
tracto sui generis, ao qual se não poderão applicar a~ 

regras geraes dos contractos, sem chegar-se, como vimos, 

ao absurdo. 
E, a satisfação do pedido dos autores, será indubitavel

mente a canonisação de uma serie de violações da lei, 
perpetradas conscientemente, ·a titulo de reparar effeitos 
de outras allegada:> violações da lei. Seria uma original 
adaptação judiciaria da theoria therapeutica do similia 
similibus. 

Não ha quem possa contestar que a determinação de se 
faze,r pagamento dos vencimentos de funccionarios, quando 
outros funccionarios, regularmente providos, devem per• 

ceber esses vencimentos; de se fazer pagamento dos soldos 
e gratificações de officiaes militares de certa patente, 
quando os quadros respectivos estão completos com 
exclusão desses officiaes, e uma determinação que vae de 

encontro á lei que estabeleceu o numero dos funcciunar"ios 
de certa categoria, á lei que fixou as forças de terra e de 

._ I; 

'-' () 
u 
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mar, estabelecendo o numero dos 9fficiaes de cada patente, 
á lei orçamentaria da Republica, onde se autoriza o paga
mento de vencimentos dos funccionarios civis e mili tares, 
mas de accordo com as leis preexistentes. 

•• 

Não são, entretanto, apenas estas relações que seriam 
perturbadas pela sentença que se pede . 

Sabe-se que na organização militar existe o regimen da 
reforma compulsoria pelo i,rnplemento de uma certa idade . 

Pela lei militar, o cidadão que attingir a uma deter
minada som ma de annos e estando em certo posto, não 
poderá se eximir da r eforma, que será decretada for
çadarr.ente e que só poderia ter sido illidida por anterior 
promoção ao posto superior. 

Com a reformá, isto é, com o advento de uma certa 
1dadc , virão conjuntamente todos os seus effeitos ; entre 
estes, a percepção dos vencimentos de r eformad"O. 

Pois bem. Os ~autores militares pedem que, ainda a este 
respeito, se crêe para elles uma situação fóra da lei. 
Querem continuar a ser marechaes, vice-almirantes, te
nentes-coroneis, capitães-tenentes, alferes, com direito á 
percepção integral dos vencimentos da e.ffectividade desses 
postos «durante a sua vida» , « emquanto vivos forem:., 
como se lê nos libellos. Isto é, pretendem os autores, que 
s~ abra para ellés uma excepção em regra absoluta na lei 
da sua classe, querem a manutenção vitalícia em direito 
que os militares, sem excepção, apenas teem até um certo 
período de sua vida. 

Para tudo isso os autores invocam a autoridade do 
poder judiciario; ante a qual, quando solemnemente exer
citada, todos os poderes se deverão· curvar, porque na 
sua forma essencial' essa autoridade é a consubstanciação 
da lei viva. 

4 
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.Mas, a determinação judiciaria que se solicita nestes 
pleitos tem caracter ele verdadeieo decreto legís1ativo, qve 
viria crear lagares em duplicata, abrir novas rnbricas no · 
orçamento geral ela clespeza da Republica, annullar para 
certo numero de cidadãos os effeitos ua regra geral da .. 
reforma compulsori(t . 

. O poder jucliciario, 'attenelenào ao pedido exorbitaria 
por certo ele suas funcções c~nstitut::ionaes, praticaria 
actos cujos effeitos seria1Í.1 ele caracter verdadeiramente 
govemamental e,« para que a justiça seja deveras uma 
relig.ião, o juiz deye ser unicamente julgador » ; assim, 
essa il).vocação superior desapparecerà « se, às funcções 
de conhecer das controversias que nasçam das collisões de 
direitos, o juiz reunir a funcção de governar.» (i) 

· E, se outra cousa não é a essencia destas demandas 
m.ais que uma reclamação de quantum de vencimentos, 
entendendo os reclam'ante> militares, que nas Contadorias 
da marinha e de guerra, se fez uma conta cuja cifra està 
àquem elo que elles julgam ·ter direito de perceber, e os 

civis que nada se lh<B quer pagar do que igualmente 
elles julgam ter direito, a questão se reduz a uma 

simples ratificação orçam'en ta ria. · 
Para essa funcção a autoridade a invocar-se é de outro 

tribunal- o Tribunal de contas- a quem nem faltá 
competencia para · verificar da legalidade das alludidas 
irr(lgnlarieladcs orçamentarias; porquanto, a Constituição 

( 1) Bertelli. 01J. cit., pag. 31 

• • 
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Federal, creando esse tribunal (art. 89) expressam ente· 
lh'a concedeu, para a incumbericia ele ·liquidar as contas 

de receita e despeza de todos os ministerios. 

Sob muitos outros aspectos poder-se-hia offerecer ao • 

esclarecido cl'iterio dos julgadores da causa, a evidencia 

da im procedencia elas acções intenta das pelos autores c 

cujo principal argum~nto r epousa, por certo, na profi

ciencia superior elo dou to jurisconsulto .que lhes patrocina 

as demandas. 

Entretanto, constrangem o ~ simples advogado da rê a 

circumst.ancia ela j :t excessi \'a extensão deJtas allegações 

e o transbordamento do prazo legal" em que já vai, desde 

alguns dias, incorrendo, não tanto pelo esforço deste tra
balho, como pela necessidade ele attencler a outros misteres 
quotidianos elo seu cargo. 

Com_tuclo ainda e~cararei a questão debaixo de um 

1 
ponto ele vista, o da responsabilidade do Estado, prove-

1 niente dos actos incriminados pelos autores. 

Não farei um estuclÔ elo problema, complexo e difficil -; 

apenas deixarei esboçado mais um elos multiplcis 

aspectos p::>r qne a questão póde ser estudada, como parà 

chamar sobre elle a ·attenção da com.petencia dos illustres 

julgadores. 

Conforme já se verificou em parte anterior destas 

?"azões finaes, os autores, com a propositura dos pre-

sentes pleitos . ' ' 

• 
• 

a) não pretendem a r.eintegr:;tção nos logares de o'üde 

foram denTittidos, da classe activa do exercito e dª 

at·mada de onde foram tirados, . ;, 

• • 
• • 

• 
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b) apenas desejam que se lhes continue a pagar os 

vencimentos integraes que percebiam ao tempo das 

demissões e reformas. 

Ora, não prestando os autores serviço algum e pedindo 

o pagamento correspondente a certo serviço, que não irão 

prestar, a conclusão a chegar se é que os autores ten~ 

' cionam haver o pagamento ele inclemnisação dos prejuízos 

que lhe decorreram das reformas e demissões, nada mais 

9-mbicionam que a «satisfação do clamno », que lhes foi 

causado, como expressamente se l ê a fi. (1
) 

As acções são movidas contra a Fazenda Nacional, que 

é a feição pela qual o Estado se manifesta nas r elações 

ele ordem puramente economica. 

Logo, é ao Estado que se vem pedir o pagamento dessas 

. indemnisações ele prejuízos que provieram ele actos que 

os autores classificam ele inconstitucionaes, praticados pelo 

chefe do poder executivo, ..iunccionario publico. 

Assim encarada a questão, encontra-se a Justiça, como 

_disse, em face de um debatido problema social : o da 

responsabiiidacle elo E stado decurrente ele actos illegaes 

dos funccionarios pu blicos. 

Parece, entretanto, que a sciencia administrativa ja vai 

acentuando para esse problema um~ solução definitiva. 

Apenas direi que, segundo a lição elos escriptores ele 

direito administrativo, a responsabilidade elo Estado para 

_com terceiros, proveniente ele actos ele seus funccionarios, 

pócle ser dz'recta ou indz'recta .. 
No exercício regular e legal de suas funcções póde 

1.. q-ualquer empregado publico causar o p~·ejuizo de ter-

(I) Corresponde á pag. 99 das razões {inaes , em V<!ilume avulso. 

,, 
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eeiros. Desse facto nenhuma responsabilidade lhe provém, 

mas o Estado responde pelo damno causado. 
Sendo porém, o acto prejudicial a terceiros, pra tica~o 

pelo funccionario com transgressão dos seus deveres, com 
violação da lei, surge a hypothese da responsabilidade 
dz'recta elo funccionario, e o Estado só assume uma res

ponsabilidade indz'recM,. 
E' essa a maneira pela qual ORLANDO, illustre professor 

da Universidade de Palermo (1
), define a 'distincção. 

Na hypothese das demandas de que me occupo, os au
tores, allegando como fundamento da acção, corno base do 
pedido, a illegalidade dos actos do supremo funccionario 
do Estado, seu chefe temporario e r esponsavel, clara
mente a capitulam na segunda classe das acções de damno 
contra. o Es~aào , isto é, na classe das que procuram a 
effectividade de sua responsabilidade indirecta. 

Mas, se essa .responsabilidade assim definida se traduz 
em obrigação perfeita que o Estado assume, é questãQ 
sobre a qual divergem os publicistas, sendo que a ten
clencia moderna tem accentuado e proclamado a irrespon
sabilidade do Estado, sinão absolutamente, como querem 
MANTELLINI (2

), SARE DO (3
) e ScoLARI ("), em casos es

peciaes, como é Oplll!aO elo já citado ÜRLANDO C), de 
GABBA ("), de BONASSI (") e notadamente de BERTOLINI (8

) 

( 1 ) V. E. Orlando. P•·inoipii di Dirito ctmmistrativo (i892)edic. 
Manuali Ba,·bera, n. 174 pag. 108. 

• 

(') Lo StMo e il oodioe oivile . I pag. 148 (apud Orlando oit.) 
(

3
) Lo Stato e la responsabilitá degli Cbtti de publioi ftmzionari (idem). 

(") La ,·esponsabilitá dei pttblioi utfioiali (idem). 
(~) Op . oit ., pag. ~67 e seguintes. 
( 8 ) No Fôro italiano, e Annttario giuridioo (apud Orlando op, oit). 
(1) Responsctb~litá dei publioi tttfioiali (idem). 
(

8
) Delle gamnzie delta legalitá pag. 233 e seg-., e 322 e seg·. 

·• . 
• • • • 
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que, de accordo com a jurisprudencia ita liana, «la quale 
fusorTetla claltô studio, che delta questione j'ecero ?'ÍS -
2'Jetto al clinüo t'igente insigni scriptoi"Í» faz a dis 
tincção elos casos em que os funccionarios exercem func
ções de índole jw·idica p1·i·wda, ou que desempenham 

~. c . attr ibu ições políticas _ou sobuanas, «exor bitantes indu
bitavelmente da osphera d.o direito privado» . Neste ultimo 

caso , trata - se de funcçõcs classificadas como da compe
tencia do direito publico, nas quaes o Estado não age em 
pe de igualdade com os cidadãos, mas no exercício de 

attribuições supremas« que :são neccssarias ao desem 
penho ele sua missão social» . 

Este8 princípios teem sido firmados pel os principaes tri

bunaes italianos . 

« Quando se trata de actos do GoYerno exercidos jure 
~·mperii no interesse geral, o Estado como pessoa sobe
rana não póde contrahir responsabilidade alguma . .. . 
quando se trate ele a c tos de direito exercidos jure gestionis, 
pelos quaes o Estado venha a assu mir relações de pessoa 
j u ricl ica, como cont ractante, l itigante ou proprietar io, 

então elle contrahe sempre respoasabiliclade civil pelos 
a c tos dos E'ens funccionarios. » (i) 

Este parece o verdadeiro criterio, com perfeita appli
cação ás acções de «reparaçJ:o civil» que cidadãos attin
gidos por actos do Chefe do poder executivo . que consi 

deram illegaes, intentam cont ra a Fazenda Nacional, 
aspecto fiscal elo Estado. 

Para elle chamamos o estudo dos doutos. 

(') Corte de A.pJnllo di L uoea,, sen te:1ça ele 24 em maio de '1888 (An
•wli, '1888. J!I, pag . 191). r.ctssazione de Pi?·e~.>.z e , seuLen ça ele 27 ele 
junho de 188J (Annali 1889, I, pag . 35G) . A1md Bertolini, op. oit., 
pag. 235, nola I. o 
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Ultima verba 

E, tanto quanto me é possível, o meu dever está cum-

}1rido. . 
« Nesta excursão pelas novidades ele um regimen intei

ramente sem passado entre nós » a que as circumstancias 

tne conduziram, ao lado elo experimentado companheiro, 

não tive outro guia sinão a comprehensão consciente das 

obrigações que a lei me impõe, para vencer as clifficul

dades elo caminho, para arrostar as peripecias da jornada. 

E ainda ficou muito recanto a qu~e me não foi dado 

chegar, muito aspecto de cuja contemplação a perspectiva 

de outros mais graves me distrahiu e desviou. 

De facto, ainda havia muito a dizer, mas se me afigura 

que, com o que foi dito, não deixei correr inteiramente 

à revelia os interesses no bilissimos cuja guarda se me 
confiou. 

, Como preliminar, meu primeiro cuidado foi legitimar a 

attitude que tenho assumido nestes, como em todos os 

pleitos que, contra a Fazenda Nacional ou pela Fazenda 

Nacional, teem sido levados a juizo neste Districto, desde a 

iustallação dos tribunaes federaes. 

Estou conve1;cido que tenho comigo a boa pratica 

Penso que o çonsegui demonstrar e, se assim é, o meu 

illustre antagonista reconhecerá que não foi justo na in·• . 
• • • • 
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sistencia com que, por todo o seu trabalho, se referiu ao 
-«orgão dajustiça:.>-que por vezes confundiu com um 
«orgão da dictadura». 

Deprimente seria esse consorcio hybrido ; vergonhoso 
seria esse «orgão da justiça» patrocinando interesses da 

~ \_ dictadura; ao passo que, quando um dictador houvesse, 
licito seria a um advogado, em acto de officio, pleitear 
por elle. 

Mas, o procurador da Republica nestes pleitos, não é 

mais que procurador do Thesouro contra o qual se cle -:
mancla , que foi na sua pessoa chamado a juizo para se 

defender ele uma serie de pEiclidos de pagamentos que os 
autores pretendem. 

E deste modo, a ninguem é honestamemte permittido 
ver em suas funcções mais que funcções de org·ão de seu 
constituinte. 

E' puramente nesse caracter que compar~ce perante 
013 tribunaes; é mesmo, pela condição unica da especialís
sima cliente, que foi forçado a dar a estas simples razões 
o desenvolvimento que ellas apresentam. 

O mandato, em taes circumstancias, é essencialmente 

uma funcÇão publica, e o desempenho ele uma funcção 

publica, em qualquer hypothese e especialmente em caso 

que se apresente com as circumstancias extraordinarias 
deste, porventura a mais notavel questão sobre que já

mais foram provocados os tribunaes brasileiros, deve ser 

emprehendido com todo o desassombro e com a mais 

escrupulosa dedicação. 
Assim mesmo muita cousa ficou por dizer : Para essas 

omissões e sobretudo, para a integdl.ção do que ficou 

rapidamente esboçado, eu poderia simplesmente me acas-
v 

tellar sob um commodo suppletis supplendi; entre
o·o) 
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tanto, de dous pontos ainda me occuparei, se bem que 
pela rama. 

Uma das conclusões do meu illustre antagonista é que, 
ainda quando legalmente decretadas, · as reformas e 
demissões de abn'l estarz'am revogadas pela amnistz'a de 
5 de agosto (fls. (i)). !': 

Cumpre, antes de mais nada, distinguir que a amnistia 
não aproveitaria a todos os autores, sinão áquelles a quem 
alcançaram os actos de 10 de abril, a que o decreto legisla
ti v o de 5 de agosto especialmente se refere. 

Feita essa distincção, que, desde logo, subtrahe aos 
effeitos da conclusão metade das demandas ja iniciadas, ve
jamos se em relação á outra metade essa conclusão procede. 

Se attenclermos que a acção da amnistia entende-se 
directamente com o silencio do p·rocesso e com os e:ffeitos 
da pena (2

), conforme já foi ou não pronunciada sentença, 
pelo que a p eha, a que o nosso codigo, acompanhando a 
linguagem de todas as legislações, se refere, é a pena na 
sua accepção jurídica, de sancção regular imposta pela 
autoridade competente aos infractores de qualquer dis
posição da lei penal ; se attendermos a isso, é evidente 
concluir~ se que a amnistia não teria effeito de annullar 
actos do poder executivo, perfeitos e acabados ao tempo 
em que ella foi approvada, apoz longuíssima discussão, 
pelo Congresso e sanccionada, sem perda de um minuto, 
pelo · Chefe do poder executivo. 

Como se viu, a lei penal figurou para a efficiencia da 
acção beneflca da amnistia, 

a) o caso de não haver ainda processo ou de já estar este • 
iniciado, • 

• 

( 1) Corresponcl,e á pag. 212 das razões em volume avulso . 
(') Codigo P enal art. 75 . 

• 
• • • 
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b) o caso de jà se tee o processo encerrado com uma 

:-sentença condemnatoria que impuzesse pe11a : 

No primeiro caso, cÓm o advento da amnistia tra~c~-se 
' o processo iniciado,- ou não se o instaura ;· 1Ía segun~a 
hypothese a acção da amnistia dissolve o. (Úfeito- da sep:

t ença, fazendo cessar o estado ele puniÇão em que o amnis

·tiaclo se ache, porque a imposição de uma pena corres

})O-ncle ao subsequente cumprimento della. 

Assim, a amnistia ele 5 ele agosto de 1892 teve 

legaln:ente o effeito ele trancar a instauração do processo 

-a que deviríam - ser . ~ntreg ues os cidadãos presos e 

desterrados. Decretada ella, o constragimento em que se 

·achavam esses cidadãos cessou, porque cessou a eventuali

dade do pt'ocesso a que elles cle,reriam ser submetticlos, 
·a.pprovaclo o estado de sitio. . . ' . . -) 

Não tinha havido ainda processo, não poderia portan to 

haver decretação de penas, cujos effeitos cessassem 

iam bem por for ça da amnistia. _ 
E, qua l é o' fac to qu e o meu nobre adversario invoca 

-para dizer que o governo applicou penas? A _existencia 

·dessa palavra, qualificando o's aCtos do executi~o, no 

· Diw"io Offiqia{ de 16 de abril de 1802. J 

Essa qualificação, porem, não' fo i empregilda em texto 

··da lei ou decreto, mesmo em consicleJ"ando ou. expos~ção 

de motivos. Não ; foi empregada em uma noticia . desse 

jornal sob a r esponsabilidade do seu r edactor, n ão em 

·acto ou disposição que houvesse e1~anado do gover~10 e 

que trouxesse o cunho de sua a utoridade . Mas, mesnio 

quando assim fosse, poderia o emprego erroneo, a appli-

cação incorrecta de uma expressão tec1mica alteràr-lhe 

a · essencia j uridica? Por certo que não ; ,podei' ia ter o 

_governo officialmente denominado os seus actos de im- ~ 
Q_,(, 
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posiçãg de. peu"as que elles juridicamente já~1a~s poderiam 

se revestir desse carácter. 
Foi dado ao decreto ele amnistia, pois, a mais completa 

execução . Qum~er-se, .porem, levar as suas consequencias
ate a annullação ele ·~lCtos anteriormente praticados, e que 
de si tiveram co;npleta execução - a demissão, a reforma 
--, e dar- se à amni stia, cuja feição é essencialmente pas
siva, um caracter 'activo e destruiclot', incompatível com 
os intuitos acalma dores dessa medida salutar. 

Entender-se que a amnistia teria o effeito ele annullar 
os actos do executivo, que domitti ram e reformaram, era 
dar aos amnistiados o direi to de exigir inclemnisação pelo 
prejuízo que soffreram com a prisão e com o desterra,. 
seria fazer decorrer da amnistia de uns a condemnação 
-consequente do procedimento de outros. 
· E, quando ass im não fosse, se porventura assistisse a 
mais indiscutivel razão aos ~-tutores, então a consequencia 
índubitavel a chegar-se é que elles estão errados . 

Se a amnistia annullou os actos de lO ele abril, se esses 
actos desappareceeam por força da amn istia, o que os 
-a utores tinham de pleiteae era, não a percepção dos ven
cimentos ele lentes e de officiaes effectivos, mas a r eadmis
são nas Congregações e na classe activa de onde foram 
tirados ; porquanto, os actos de lO de abril, annullados 
pela amnistia, não lhes impuzeram simplesmente a perda 
elas yantagens pecuniarias por que ora os autores -ele-
mandam, mas a eliminação das Congrégações o da classe 
-a c ti v a a que pertenciam . 

O pedido da reintegração completa ·em seus postos e 
empreg·os seria a ctnsequoncia da doutrina dos autores. 
Mas, a verdade. é que a amnistia, entre os effeitos que 
immediata r.nente se fizeram sentir, não teve o de annul-

•• 
• • • • • 
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lar os actos ·de 1 O de abril ; e quem nol-o diz é o propr~o 
poder legislativo, de cuja autoridade emanou o acto da 
amnístia, que, no mêsmo mome:ato em q:ue rernettea esse 
acto à sancção presidencial, enviou. igualmente para pu
blicação o texto de outro acto assim concebido : «são 
approvados os actos do Governo, raferentes aos aconteci
mentos da noite de 10 de abril e constantes dos decretoi;l 
de 10 e 12 de abril do mesmo anno. » (i) 

Ora, se o Congresso expressamente . approvou esses 
actos, não se pó de compreliender que os houvesse impli
citamente revog<tdo com a decretação da amnistia. 

E assim chego ao outro ponto de que ainda me quero 
occupar. 

«Magistrado do regimen americano», exclama o meu 
notavel contradictor a fls. (2

), «o nobre procul'ador da 
Republica falla como um funccionario da Convenção.>'> 

Que estou perfeitamente no meu papel como « magis., 
trado do regimen americano », tenho-o provado desen
volvidamente em outra parte destas razões e não é pre
ciso repetil-o aqui. 

Que da theoria da defesa transparece. a feição revolu-:
cionaria da soberania incondicional das convenções por 
delegação do povo soberano, com que o jacobinismo de 
1793 inundou de sangue, muitas vezes generoso, a pa
tria dos eloquentes girondinos, é o que eu não posso per
mittir que passe em julgado com o meu silencio. 

A defesa não advoga, nem proclama a soberania do 
Congresso; Não veio pedir ao poder judiciario que a re~ 
conhecesse e se curvasse a ella. 

( 1 ) Foi publicado no Diario Offioial de 6 de Agosto de 1892. 
(') Corresponde á pag. 29 das razões, em volu~e separado. 

~ 
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Más tarribem- a defesa da r é não acompanha o eminenfe 
patrono dos autores na apolog·ia que faz da soberania do 

povo. 
Para ella, no povo, palavra que tem sido o epigra~.ma 

da historia, le g?"and calembourg, como disse o ilhistre 
ScHERER (i), não r eside a soberania. Esta é attributo do 
Estado, em sua concepção scienti:fica, e o povo não é mais 
que um elemento necessario para a formação do Es 
tado. (2) Elemento primacial, elemento preponderante, 
é certo, mas não mais que elemento. 

E' justamente em nome dessa soberania que a ré se 
defende nesta sér ie de pleitos. Não invoca tampouco a 
supremacia do executivo, e para ella poderia tirar argu
mento dq notavel trabalho do meu illu stre antagonista. 

De facto. Na parte das suas ?'azões fina es, a que deno
. minou - limitação constittwional dos pode?"es -, com 
·a proficiencia que lhe garante a culminancia na escala 
dos publicistas patrios, o advogado dos autores salienta 
à supremacia constitucional do Parlamento na organiza
ção ingleza . Pois bem. A organização do executivo 
brasileiro é similar da do executivo norte-americano, e 
o admiravel político, o extraordinario homem de estado, 
a que os seus patrícios denominam - the great old man, 
o venerando GLADSTONE, disse, com toda a força de sua 
competencia indiscutivel, que «a mesma autoridade que 
o povo inglez entrega ao seu Parlamento, o povo ameri
cano delega ao Presidente dos Estados Unidos. (3) 

(') L a Democratie et la France. Pag. i1 
(' ) Dubs - Droit P1r.blic Cantonal Su isse; pag. 29 e segs. 
Éluntschli- La Th'torie de l'Etat. Cap. I. 
(3) Nos co usins de l'autre coté de l'ocean. (Kin beyo,,cz sea) Trad. 

d e Albert Gigot {Qltestions Constit . 1873-1.878) pag . 273 . 

• • • • " 
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Mas, a ré não invoca a supremacia do executivo. 
Ella quer que se respeite a soberania. nacional, que reside
no E-stado, que, por seu turno, surge da relação popna
nente dos elementos que o constituem; presidido pelo re
gular funccionamento dos poderes publicas, em que o. 
ex:ercicio effectivo dessa soberania se reparte. · 

E' com a invocação deste conceito que a ré comparece: 
perante o;; magistrados da Republica, porque esse con
~eito lembra que cada poder publico deve se contentar' 
exclusiva.mente com o papel constitucional que lhe foi. 

confiado. 
A' theoria das limitações constitucionaes tambem se 

deve subordinar o poder judiciario. 
A supremacia dos tribunaes seria por certo a mais te

mel'osa elas dictaduras; porq.ue, se a suprem~cia· dos ori
tros poderes ameaça a liberdade e os direitos individuaes~ 
a supremacia do judiciario attenta contra a ordem so
cial ; do reconhecimento. dessa supremacia decorrerá con
sequentemente o desprestigio ela autoridade; o exercici() 
qella importara, sem duvida, na ruina do Estado. 

Rio, 31 do Maio de 1893 ~ 

O PROCURADOR DA REPUBLIC.\. 
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