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PREFACIO 
(DA GAZETA JURIDICA N . 18, Á PAG. 140) 

O Sr. senador Jeronymo Mai'tiniano Figueira ele 
Mello, presidente elo tribunal ela relação da côrte, acaba 
de offerecer-nos um trabalho seu, que em seguida damos, 
certos de que terá elle o iúais favoravel acolhimento 
e perfeitamente justificado. Atrevemo-nos a asseverar 
que melhor do que por quaesquer outros, será tão im-
portante estudo bem recebido pelos legislacl"ores, aos 
quaes se dirige, e que mais particularmente poderão, 
no exame de sua pratica cliaria, ·medir-lhe todas 
as vantagens. . 

Tal escripto, com effeito, no seu plano modesto 
e abreviado, é novo ·e util. O que se acha ahi é de pura 
pratica, ele applicação irnmediata. E', pela primeira vez, 
o resumo em algumas paginas, por assim dizer, do qu e 
ha de essencial á conhecer-se na direcção ela importante 
questão que se · discute; é um quadro ·succinto, diremos 
quasi synopti co, das vantagens e da p.ecessidacle dos 
Assentos, com força de lei, para a boa · intelligencia 
desta, e no caRo das decisões divergentes dos tribu-
naes . Todas essas Refléxões são tão completas e tão 
claras que de alguma sorte nos podemos dizer, seguindo 
o escriptor, iniciados em · toda essa importante parte do 
organismo judiciario, que tem, sem contradicção, compli-
cações e difficulclades particulares, ignoradas por muitos. 

Vê-se, em cada pagina, que o Sr. senador Figueira 
de Mello clepôz no seu trabalho, no ponto · de vista ela 
legislação, tudo quanto aclquirio não 'lÓ ele conheci-
mentos juriclicos, mas ainda ele experiencia pessoal. 
Reconhece-Re ahi o intelligente jurisconsulto tanto 
quanto o legislador exercitado; e é com essa autori-
dade legitima que se liga ao trabalho e á observação 
de todos os dias que o Sr. senador traça ou lembra 
as regras, dá conselho, emitte sua critica e formúla 
mesmo, no quanto diz, seu projecto ele r eforma. 

Quizeramos dar aqui desse escripto uma icléa mais 
precisa elo que delle julgamos, e sahir dessas genera-
liclacles que se parecem muito com um prefacio . Mas 
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o trabalho elo Sr. senador é -sobretudo uma obra de 
indiViduação, caJa analyse é custosa, e cujo merito não 
póde ser apreciado justamente senão com a leitura 
attenta. Diremos mais que o pouco espaço, de que dis-
pomos, nos obriga a . limitarmo-nos ao que fica dito. 

Em summa, essé trabalho tem sua originalidade e sua 
utílidade proptia. O seu lugar é menos na bibliotheca 
do que sobre a niesa do legislador e do magistrado, sob 
seus olhos, e como que ao alcance de sua mão. Aµibos 
acharão ahi, se forem no:vos na profissão, um guia 
sério e seguro; e se forem praticos, um despertador 
methodico e facil. 

Tal é -o duplo caracter desse trabalho 'que fazemos 
inserir e a que precedeu a carta que nos foi dirigida 
e que p

0

edimos licença para publicar tambe;n. 

Illm . . Sr. Dr. Carlos Frederico Marrques Perdigão. -
Parecendo-me conveniente, que não passasse sem con-
testação o parecer das commissões reunidas de justiça 
civil e criminal ela Gamara dos Srs. Deputados sobre 
a Proposição, que á esta remettera o Senado, autori-
sanclo o Supremo Tribunal de Justiça a tomn.r Assentos 
sobre a boa intelligencia das leis civis, criminaes 
e commerciaes, quando se derem nos tribunaes e juizos 
decisões divergentes, animei-me a escrever as Refie-
xões, que V. S. encontrará inclusas, e rogo a V. S. 
o favor de inseril-as na Gazeta Juridita, que V. S. tão 
digna e· proficientemente dirige, e que tão util tem sido 
á diffusão dos conhecimentos jurídicos em geral, e 
á pratica ela jurispruclencia nacional, se por ventura 
mfaha entender V. S,, que taes R eflexões são dignas de 
occupar honroso lugar na sua interessante publicação. 

Apresentando de antemão a.V. S. a expressão do meu 
sincero reconhecimento por este favor, aproveito a oc-
casião para tambem significar-lhe, que sou com a maior 
consideração e estima de V. S. amigo e - criado muito 
obrigado e venerador 

Jeronymo Martiniano Figueirn de Mello. · 
Côrte, 26 ele Abril de 1873. · 



REFLEXÕES 
Sobre o parecer ·das co:rn.m:issões reunidas da 

oam.ara dos Srs . deputados, opinando que se 
não approve a pro·poslção do Senado, pe1a qu.a1 
se confere ao Supre:rn.o Tribunal de Justiça a 
faculdade de to1n.ar assento para a bôa inte1-
l.ige:ncia elas l.eis civis, criJn.inaes e coin.:rn.er-
ciaes, ql,,l.ai"J..do se de~·e1n decisões divergei1tes 
:nos tribu.n.aes. 

§ l° 

Tendo eu acompanhado com o mais . vivo interesse 
a discussão, que se deu no· senado pelos annos de 1868 
no intuito ele conferir ao Supremo Tribunal de Justiça 
a faculdade de tomar assento para a bôa intelligencia 
das leis civis, criminaes e .commerciaes, quando se 
derem decisões divergentes nos tribunaes, senti verda-
deira satisfação ao saber, que aquelle illustraclo e res-
peitavel corpo politico tinha adoptado uma resolução 
nesse sentido, e a remettêra á camara elos Srs. depu-
tados para que a adoptasse, e fosse afinal com a 
sancção imperial lei. do Estado. 

Pertencente á respeitavel corporação da magistratura, 
e estando convencido do aphorismo, ele que-optima est 
lex, quce mini1nwn relinqitit arbitrio judieis, et optimus 
jitdex qui 1ninimiim sibi,-,-sempre entendi que no estado 
de anarchia juridica, que lavrava nos juizos de l' e 
2' instancia, era ele absoluta necessidade que os ma-
gistrados encontrassem, em decisões superiores e aucto-
risadas, a luz que devia guial-os no intricado labi-
rynto das leis, e que esclarecendo a sua religião, 
desse-lhes a intima: satisfação de as terem sempre 
observado na sua applicação ás questões, que deviam 
julgar. 

Tomando assento na referida camara na sessão de 1869, 
promovi a discussão da Proposição do Senado, e bem 
que ella fosse approvada na 2' discussão, em todos os 
seus artigos, e sem debate, senti que na 3', em que 
tomei parte para responder ás impugnações feitas, se 
houvessem adoptado emendas, que desnaturavam-na, 
sem entretanto desconhecer-se a vantagem, que deveria 
colher a jt1rispruclencia do paiz em haver neste uma 



autor idade judicial superior, que desse ás leis sua 
verdadeira intelligencia, e assegurasse-lhes conseguin~ 
temente a certesa, que é um elos seus pr imeiros re-
quisit os, ou dignidades para nos servirmos da expressão 
de Lord Bacon nos seus immortaes aphorismos tão jus-
tamente denominados- leges legiim. 

Levadas essas emendas ao Senado, deixaram ellas de 
ser approvadas na sessão de 11 de Maio ele 187 1, 
depois de haver o Sr. Visconde elo Bom-Retiro decla-
rado, em breve_s imlavras, na sessão antecedente, que 
as emendas alteravam o projecto ·para peior, e que por 
isso o melhor era não fci zer nacla. Partilhando igual 
convicção, e tendo então uma cadeira no Senado, 
entendi que devia expôr-lhe os fundamentos, em· que 
a :firmava, fundamentos que não .foram contestados 
por nenhum . elos meus collegas, nem mesmo por 
aquelles que no Senado ha_viam opposto anteriormente 
duvidas á approvação definitiva ela Proposição em 
questão, proficientemente solvidas pelo Srs. Nabuco 
ele Araujo, Martim Francisco, ministro então ela justiça, 
Barão de Pirapama e outros. 

Afim ele r emediar a lawna, que continuava a dar-se 
no paiz para a consolidação de uma boa e sã juris-
pruclencia, restavam-me dous remecliós : ou pedir a 
reunião das duas Cam aras, na fórma do art. 61 ela 
constituição elo imperio, afim ele discutirem a Propo-
sição indicada, ou reservar-me o direito ele propol--a 
com algumas alterações na legislatura corrente, ou sem 
ellas na seguinte, em que estamos. O 1 º alvitre pa,re-
ceu-me inopportuno no meio elas grnncles questões de 
reformas, que ennobreceram e glorificaram os legisla-
dores de 1871; e aguarelando-me para o 2º, apresentei 
nos primeiros dias da sessão deste anno a primittiva, 
proposição elo sena,do, ipsis verbis, afim ele que as dis-
posições já por elle adoptadas, não podessem soffrer 
opposição, que não tivesse sido proficientemente re-
pellida. 

Tive o prazer ele ver acloptaclo ·esse meu pr ojecto, 
_ou antes elo mesmo senado, em todas as suas tres dis-
cussões sem o menor embar:i,ço : üi,nta era a conv1_cção;, 
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entre os legisladores vitalícios, ele que elle encerrava 
providencias salutares á boa administração ela justiça, 
dando certezci e uniformidacle á jiwispruclencici, elas 
quaes, ·na phrase elas leis ele 18 ele Agosto ele 1769, 
clepencle o soccego zniblico e ci prospericlcicle clcis fci-
niilicis. 

Nutrindo taes convicções e sentimentos, esperava eu 
que a nova propos1çao elo Senado brazileiro fosse 
acloptacla pela Camara temporaria sem opposição al-
guma, porque sua utilidade respectiva me parecia ter 
ganho na opinião publica com o tempo decorrido, que 
no sentir elos antigos é-s.cipientissimci res, et novorum 
ccisuum qiioticlie ciuctor et inventor. Enganei-me infé-
lizmente, e no Jorncil elo Commercio ele 4 ~o corrente 
li o parecer elas illustraclas commissões ele justiça civil 
e criminal, concluindo que a Proposição elo Senado 
não eleve ser acloptacla pelos fundamentos nelle indi-
cados; e como ela cliscu::;são eleve sahir a luz, propo-
nho-me agora, como senador e magistrado, a tomar em 
consideração as razões aclcluziclas pelas referidas com-
rnissões, trabaiho ele que me absteria aliás, se sou-
besse que mais habeis e esclarecidas pennas á elle se 
queriam dar, cpncorrenclo para o melhoramento ela nossr. 
legislação. 

§ 2.º 

São quatro os fundamentos, em que se :firmàm as 
sabias commissões para reprovarem a proposição do 
senado: -inutilidade da medida, -perigo clella resul-
tante, -demora: na reforma elos abusos, - e inconstitu-
cionalidade ;-e por isso tratarei especialmente ele cada 
um, levando em minha apreciação todo o respeito e 
cleferencia que me merecem os dignos legisladores, ele 
que ellas se compõeJJ?.. 
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1•. RAZÃG> 

Inutilidade dct medida 

Si o fim ela resolução é uniform.isar a 
jurispruclencia brasileira, nunca o conse-
guirá, e para prova bastará lembrar que 
a faculdade de tomar ·assentos dada á. 
casa da supplicação não produziu nenhum 
resultado effic·az, porque não fic11ram por 
elles resolvidos os pontos duvidosos das 
antigas leis, que foram decididos por 
AcordãÕs elos juízes, de modo a não sus-
citar i10vas duvidas, e contendas ele en-
contradas opiniões . 

§ 3º 

A' esta primeira mzão nos opporemos, dizendo que 
é inexacta a asserção, de que os assentos tornados 

·pela casa da suplicação não produziram resultaclo 
algum, porque os triblfnaes e juizes inferiores sempre 
obedece\:arn, e não podiam deixar ele obedecer ás pre-
scripções, que esses assentos tendiam a firmar, tendo 
elles, . como tinham, a força de obrigar como lei-vim 
legis; e portanto é logico deduzir, que a incerteza ela 
legislação cessou ele facto nos pontos," que fizeram o 
assurnpto desses assentos. 

§ 4º 

Para provar a inefficacia ou inutilidade dos assentos 
nenhum valor juridieo tem a allegação, de que sempre 
houve duvidcts e contendas de encontradas opiniões, por 
que são estas filhas naturaes,-ou dos interesses elas 
partes, e selis advogados, citjas interpretações consistem 
ordinarimnente em, raciocínios frívolos, e ordenailos 
mais a impliccw com sophismcts as verdadeiras dis1Jo-
sições elas leis, elo qite a demonstrar por ellcts a jits-
tiça elas partes, como se exprime a áureà lei ele 18 
de Agosto de 1769; - ou da prevaricação elos juizes, 
que se deixam influir por motivos inconfessaveis, ou 
de süa ignorancia quanto á letra e espirito da lei; ou 
:finalmente de sua desattenção em bem conhecerem 
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a hypothese ou facto sujeito á sua apreciação, afim 
de lhe fazerem a justa applicação da lei. 

Ora em quanto actuarem infelizmente sobre os le-
gistas e magistrados taes sentimentos, defeitos e crimes, 
hão de essas duvidas e opiniões contradictorias apparecer 
perante os juizes, e entre as suas mesmas decisões, que 
não deveriam ser os senão proprios oraculos da justiça. 

Ellas porém cessarão diante dos tribunaes superiores, 
que tem mais illustração e pratica de julgar, e que 
girando em esphera isenta de paixões mesquinhas, segu-
ros de sua ind ependencia, e rodeados de geral conceito, 
tem por missão reformar os erros dos julgp,mentos in-
feriores. - Eis o fundamento ela creação dos tribunaes 
de 2' instancia em todos os paizes, e da instituição 
de outro superior em jerarchia, que reforme em 3' os 
respectivos Acordãos ou que sómente os anulle, e os 
faça julgar por outros tribunaes. Seu fim é: fazer do-
minar a lei, a lei certa, e sempre a mesma pela ju-
risprudencia. 

§ 5º 
Si o argumento apresentp,do pelas illustradas com-

missões tivesse fundamento, elle provaria de mais. 
Provaria que são inuteis, não direi todas essas con-

solidações e codificações, que tendem a melhorar 
a legislação cível, ou criminal, tornando-as mais co-
nhecidas e consultaveis, e assegurando conseguinte-
mente os direitos e deveres dos cidadãos em suas 
mutuás relaç.ões, mas essas mesmas interpretações que. 
sobre ellas quizesse dar o poder legislativo, porque 
ellas hão de ser sempre ou desconhecidas pelo magris-
trado que se não quizer dar ao profundo estudo das. 
leis para honrar seu cargo, ou sophisticadas pelos in-
teresses, e pela prevaricação de partes, e, direi mesmo, 
dos advogados que esquecerem-se do . preceito-vitam 
impendere vero. E ainda assim, sem dar-se ignorancia 
e prevaricação por parte dos magistrados, sempre ha-
verá duvidas, porque tendo estes o direito de dar as leis 
a conveniente intrepretação doutrinal para decidirem 
a questão sujeita, uns o farão ele modo differente de. 
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óuti·ós na medida ele suas éonvicções, e sórr:i.ente depois 
dos julgados superiores, como fontes ele saber irícon-
testavel, é que ellés conseguirão uniformisar os seus, 
-se não o3 q'uizerem vêr desmoralisados juridicamente 
pela reforma. · 

§ 6º 
Isto posto, a conclusão a tirar do fundamento alle-

gado 'pelas illustradas commissões seria: - ou que os 
· magistrados não tivessem mais o direito de interpretar 

as leis cloutrinalmente, e só a obrigação de seguirem 
ás cégas a sua letra ou cadaver, como se exprimem os 
jurisconsultos, até praticarem o absurdo ;-ou que os 
julgamentos ele todas as questões dependessem unica-
mente do seu arbítrio. Ora o primeil'o systema tor-
naria o magistrado instrumento material, e inintelli-
gente na applicação das leis; o segundo o constituiria 
despota, porqlle nenhuma prescripção legal o conteria. 
Mas como os magistrados não podem ter a faculdade 
de julgar á s.ua vontade, e, pelo contrario, elevem estar 
adstrictos a pronunciarem-se segundo regras . preexis-
tentes, segue-se que elles · cl.evem encontrar essas regras, 
- ou nas leis,-ou nos ares tos ~os tribunaes superiores, 
accorcles na maneira ele entendel-as,-ou nos assentos 
de um outro trfüunal .ele ordem mais elevada, com-
petentemente autorisado para fazer cessar a deploravel 
clivergencia desses tribunaes, ca~o ella se désse. 

Com effeito, se as leis são a razão escripta, scripta 
ratio in jubendo et vetanclo, como diz Cicero, e se esta 
razão é o mesmo senso commum, ou o bom senso da 
sociedade; segue-se que assim como a instituição dos 
juizes de 1 a e 2ª instancia tende a fazer vigorar a lei, 
reprimindo as aberrações ou estravagancias, que contra 
ella se derem por parte dos cidadãos, assim tambem 
a instituição de · um tribunal superior, como é entre 
nós o Supremo Tribunal ele Justiça, tencled a unifor-
misar a jurisprudencia tanto quanto fôr possível, des-
truindo as extravagancias, que possam fazer na orbita . 
ele suas attribuições os tribunaes, que lhe forem infe-
~·iores na jerarchia judiciaria. 
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A diversidade de opiniões e de julgados, que tornam 
incerta a lei, ou vacillante o direito, certamente ces-
sará logo que esse tribunal, investido das mais altas 
funcções e interprete da lei, tiver proferido sua decisão 
final, fundando-a na pratica de julgar, optima inter-
prete das leis, e nos luminosos principios da jurispru-
dencia, que, como sciencia do justo e do injusto, 
garantir-nos-ha verdadeiros oraculos do saber juridico. 

§ 7º 

No proposito de repellir como inutil a proposição 
do senado, tambem nos dizem as illustradas com-
missões de justiça civil e criminal da camara dos de-
putados: - Os tribunaes investidos da f aciddade exor-
bitante de tomar assentos, e resolver as qiiestões jurídicas 
relativas a asswnpto commercial, não consegiiiram a 
imiformiclctde dos julgados, reconheceram a inutilidade 
de siia prerogativa, e abdicaram o seu poder, pois só-
mente o tribunal elo coinmercio da côrte tomou algims 
assentos em 1857; os oidros nunca usaram ele sua pre-
rogcdiva. Esta coarctada nada prova, porque si se to-
maram alguns assentos para a bôa intelligencia do 
Codigo Comrnercial (seis annos depois da sua adopção 
e promulgação) prova o facto que elles eram necessa-
rios; e que se desde então não o foram, a conclusão 
a tirar é que se fez o que era mister, e que a lei ou 
jurisprudencia commercial não teve mais necessidade 
de assentos, e ficou fixada com os doze,· que tomou 
o tribunal do commercio da côrte em 1857, dous por 

,cada anno. Não foram poucos esses assentos quando se 
observar, que -a casa da supplicação no espaço decor-
rido de 1603 (época da publicação das Ordenações 
Felipinas) até a de nossa independencia nacional em 
1822 (219 annos depois,) tomára àpenas 364 assentos, 
ou menos de um assento por anno. 

§ 8.º 
Não é possível suppor, que as illustradas commissões 

entendam, que a. jurisprudencia commercial não está 
ainda fixada, porque ha demandas no . fôro respectivo, 
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e julgairnmtos que rnr@rmam OS dos juiizes de 1 • InS-
taincia, certo como ef.t9u de que ellas sal)em, qwe 
inurneravei'l e variadissirnos são os factos, que dã0 
origem ás questões forenses, e que d'ahi resultam 
diffümldactes· na applicação do direito, embora este seja 
certo. 1l1Iodica diversitas facti magnam inilucit diver-
sita;tem juris.-As partes cegas pelos seus interesses 
rrã0 querem por modo algum despresal-os, ou transigit, 
recorrem aos tribunaes, e sómente estes, esclarecidos 
pela lei, impassíveis como ella, são capazes de bem 
apreciar o facto, e julgar as questões · com impar-
ciaHda:de. 

§ 9.º 

Passemos a segun'da rasão. 

2. 11 RAZÃO 

Perigos dei medida 

Ha evidente perigo na faculdade de 
que se pretende revestir o supremo tri· 
bunal de justiça, porque investido nesse 
novo poder será inevitavel o ab uso pela 
exorbitancia, isto é, o tribunal lP.gislará 
frequentemente, quando se persuade que 
apenas interpreta. E' clifficil senão impos· 
sivel distinguir em muitos casos o que é 
interpretar a lei existente, ou crear lei 
nova . 

§ 10. 

Principiaremos nossas reflexões dizendo que esta 
razão se funda apenas ou em meras supposições, ou 
em asserção inexacta : 

A sitpposiçüo está em que o supremo tribunal ele 
justiça abusará ela faculdade que se lhe confere, quando 
outra devêra ser a conclusão elas iilustradas com-
missões, se attendessem ás garantias, que nos offerece 
a dignidade e independencia, em que as leis collocararn 
·esse tribunal, a illustração e a pratica de julgar por 
muito:> annos, que tem os seus diversos ministros. 
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Quando a mente ela lei fôr manifesta ou clara, ou 
nella houver obscuridade real e evidente, e não fingida 
ou affectada, pode o supremo tribunal de justiça se 
abalançar, scienti et volenti, a demonstrar a impruclencia, 
estulticie e temeridade, que Mello Freire attribue aos 
que querem interpretar a mesma lei por seus particu-
lares conceitos,-dando-lhe intelligencia, que seja con-
traria, ou interpretando lei no todo obscura e ambigua? 

Não é licito pensal-o. 
A asserção inexacta está em que ha clifficuldade em 

mu.itos casos para clistinguir o que é interpretar do que 
é crear lei nova, pois nenhum jurisconsulto admitte tal 
embaraço, e sómente trapaceiro rabula, ou leguleio igno-
rante póde dar ás leis inter~retaçõ.es cerebrinas, abusi-
vas, cavillosas, ou temerarias, que desconheçam, invertam, 
ou torturem a letra da lei, e a mente elo legislador. 

A's luzes do primeiro tribunal do imperio não podem 
escapar as sabias regras de interpretação, que estão com-
piladas nos livros elos grandes jurisconsultos. 

A supposição ·de que o supremo tribunal de justiça 
ignorando essas regras luminosas, des~onhecendo as leis, 
que contem seu poder, e semelhante ao barbeiro de 
Voltaire que fazia versos sem saber, ha de crear nova 
lei, persuadido na sua simplicidade de que apenas a 
terpreta; essa supposição, diremos, é apena::; um castello 
de cartas, que se construe para poclel-o facilmente com-
bater. , 

Não direi que com ella se irroga uma injuria, porque 
·não podia abrigar-se esta na mente elas illustraclas com-
missões ele justiça civil e criminal ela camara temporaria; 
mas é certamentente inaclmissi vel na hypothese da pro-
posição elo senado, porque se attentannos para as pala-
vrns, com que ella se enuncia, o supremo tribunal não 
interpreta na realidade lei alguma, mas sómente escolhe 
dentre as interpretações manifestadas por decisões diver-
gentes elos tribunaes superiores a que mais conforme 
lhe parece ás palavras e mente elo legislador, indicando-a 
como unica que. deve ser seguida nos futuros julgamentos. 
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§ 11. 

Que aibusos podem portanto resultar do exercicio desta 
faculdade? Nenhuns, visto que a opinião• por elle esco-
lhida ha ele ser juriclica, uma vez que tem por si as ele 
de OLltros tribunae,s, e bem poderá dizer~se que o su-
premo tribunal não commetterá erro propria1nente dito. 
Que vantagens obter-se-hão ? Muitas; a certesa da lei 
nos seus preceitos, o conhecimento dos direips ou obri-
gações, que nos impõe, a uinforrnidade noR julgamentos, 
que tornam uma realidade o principio pol-itico -toclos 
são iguaes perante a lei, a considel'ação e respeito emfim 
para o magistrado, a quem se dá mais claro guia para 
as suas decisões, se tira todo o arbítrio na applicação 
das leis aos factos, ao passo que fica elle isento das 
calumnias, de que são ferteis muitos procuradores, que 
infestam o fôro como verdadeiras harpias . 

Tanto é verdade, que nos assentos da antiga casa da 
supplicação, permittidos pela Ord. do Liv. 1°, Tit. 5°, 
§ 5 e lei de 18 de Agosto de 1869, não ·se deram esses 
abusos, que tanto excitam os temores das illustradas 
commissões de justiça civil, e criminal da ca1m,ra tem-
pol'aria, que não nos lembramos agora de um só júris-
consulto reinicola, qué os haja patenteado e censurado; 
pelo contrario essa mesma lei, denominada a lei da boa 
razão, tão dignos os julgou de sua approvação, que sem 
fazer excepção de nenhum ordenou qite os as3entos já 
estabelecidos .... e os que se estabelecessem d'ahi em diante 
$Obre as interpretações das leis, çonstitiâssem leis inal-
teraveis para sempre se observarem como taes debaixo 
de certas penas por ella indicadas. 

§ .12. 
1 

Releva porém dizer que os assent<Js se tomavam pela 
citada legislação não só qiwndo algum dos juizes da 
causa entrava ern ditvicla sobre a iiitelligencia ela lei, 
oit elos estilos, e pedia que se procedesse á decisão clellct 
lJOr assentos, mas tambeni quando os a.dvogaclos elos liti-
gantes ag'itavam duvidas, pretendendo o ·elo autor que 
a lei se devia entender de um modo, e o elo réo que se 

' \( 
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devia . entender de outro moela; e nestes casos devict o juiz 
relator levar os autos á relação, e propor ao regedor 
ct sobredita controversia para. sobre ella se proceder nct 
forma das ordenações e reformação dellas, á ctssento que 
firinasse a genuina intelligencia ela lei, antes qite se 
jiilgasse o elireito c1as pctrtes. 

Destas disposições podia resultai' certamente algum 
perigo ou abuso, porque os assentos se tomavam com 
conhecimento da especie que os provocava, e podiam 
conseguintemente ser influídos por int~resses occultos, 
com accepção de pessoas: mas se dessa censura elles 
escapáram, e pelo ·contrario mereceram a approvação 
elo legislador por quasi dous seculos, e foram aca-
tados pelos mais celebres jurisconsultos portuguezes, 
como a expressão mais elevada elo saber juriclico, com 
maioria ele razão escaparão ele toda increpação de 
abusos os assentos, que forem tomados pelo nosso su-
premo tribunal de justiça : 1 º, porque não recabem 
sobre questão, que se debata no fôro, mas sobre deci-
sões divergentes para indicar a que lhe parecer prefe-
rivel; 2º, porque não são tomados por simples inaioria, 
como eram os assentos ela casa da supplicação, mas 
por dous terços de todos os ministros, que compõem 
o tribunal, recebendo assim maior autoridade por ex-
cluir-se toda a icléa ele sorpreza; 3°, porque uma vez 
tomados não podem mais· ser revogados, nem mesmo 
interpretados , como o eram os da supplicação; ,1 º, por-

. que em:fim os seus ministros reunem mais condições 
de independencia pela nossa constituição e leis, sem 
terem menos illustração do que os antigos magistrados, 
- nem menos incentivos para a adquirirem. 

§ 13. 
Em prova do perigo. que ha em dar-se ao supremo 

tribunal a faculdade de tomar assentos para a boa 
intelligencia elas leis, porque muitas vezes serão elles 
resolitções 'verelacleiramente legislcttivcts, em vez ele expli-
ccttivas elas clifficitlclacles elas leis, adcluzem as commis-
sões o assento ele 9 ele Abril ele 1772 sobre alimentos, 
e dizem-nos que cthi o tribunetl jucli.cictl creou elireito 
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1iovo, estabelecendo normas não induidas. nas entr.anhas, 
ela lei. Tendo compulsado muitas vezes esse assento -
no exercício da magistratura, considero-me habilitado 
para declarai' que elle não creou direito novo, mas 
apenas compendiou com grande merito e vantagem, as 
disposições de direito esparsas sobre a materia. Tudo 
quanto nelle se expende está incluído ou em disposi-
ções da legi s laç~o patria, ou della se deduzem por 
justa interpretação, ou nas das legislações subsi-
diarias das nações christães, illuminada~ e polidas, 
que então mais resplandeciam na boa, depurada, e sã 
jurispruclencia, conforme autorisava a lei de 18 de 
Agosto de 1769, dando-se portanto certesa e fixidade 
aos julgados. Leia-se a obra ele Lobão Obrigações Reci- . 
procas, em que tão proficientemente se commenfa 
o 'alludido assento, e todos se convencerãÓ de nossa 
asserção. 

§ 14 

Pass,ernos á terceira rasão: 

3• RASÃO 

Demora na refàrma do abuso 
Sendo obrigatorio o acto interpre•ativo 

do tribunal, e sendo á este facil o exor-
bitar, é forçoso aguardar sua revogação; 
esta sómente virá com demora certa 
e prejudicial attentos os tramites, p')rque 
passam os actos legislativos; e havendo 
perigo de damno, não se devem creaF 
occasiões delle. Quando na jurisprudencia 
dos tribunaes derem-se desaccorclos gra-
ves e cletrimentosos á justiça publica, 
e á paz elos cidadãos, acudam os poderes 
supremos do estado, resolvendo as ques-
tões pelos ·meios normaes . 

Pelo que .vimos a rasão antecedente - fundava-se 
no perigo de abusar o supremo tribunal de justiça, 
sciente e conscientemente, ou por mera simplicidade 
da faculdade que se lhe pretende conferir, não tomando 
assento p.arn, a boa intelligencra elas leis, mas fazenclQ 
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verdadeiras resoluções legislativas. :N" esta 3ª rasao pa-
rece q·ue as illustraclas commissões não se referem mais 
á incompetencia legislativa do tribunàl, mas aos damnos, 
que ·podem resultar ele uma pessima interpretação, 
e que continuarão emqNanto esta não fôr revogada ou 
substituída pelo poder legislativo. 

§ 15 
Entretanto., se as leis devem ser . certas e conhecidas 

para serem obedecidas, e a.s melhores são as que 
menos arbítrio deixam ao juiz; - .se o supremo tri-
bunal ele justiça, tendo presentes os julgamentos diver-
gentes elos tribunaes inferiores, dá á lei a verdadeira 
intelligencia juriclica, e com esta imprime-lhe o caracter 
de certa, clesej"ariarnos que as mustradas commissões . 
da camara temporaria nos explicassem como os clamnos 
resultantes dessa interpretação, que ellas tanto temem, 
clesapparecem quando duas interpretações. diversas ou 
inconciliaveis continuam a subsistir nos julgamentos, 
e fazem que os interessados ignorem a lei em qur 
vivem? (,Donde nascerá mais justa interpretação-
dos desembargadores que julgam por turmas ele tres 
somente, e que tão incertos ás vezes se mostram na 
maneira ele entender as leis, dando no mesmo tribunal, 
e talvez no mesmo dia julgamentos civeis ou crimes 
contrarios sobre factos ·iclenticos, ele modo a se. con-
tarem suas sentenç·as . entre os casos fortuito s, como 
entendiam os antigos no meio da confusão resultante 
das diversas opiniões, que re~navão no antigo foro ; 
ou: elo supremo tribunal ele justiça, onde se sentam os 
magistrados mais provectos no estudo e praticn, cfas leis, 
a quem o legislador assegura a maior inclepenclencin,, 
e que proferem sua · interpretação com a maioria ele 
12 votos unanimes? 

§ 16 

Por outro lado as illustraclas comn11ssoes cabem 
em manifesta e deploravel contradicção. Ao passo que 
assoalham os imaginarios perigos, que resultarão el a 
demora dos actos ~egislativos revogatorios ele uma prc·· 
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judicial interpretação, aftentos os tramites por que elles 
passmn a ter o caraeter ele lei, entendem que nenhuma 
di:fficuldade haverá em acudirem os poderes supremos 
do Estado com resoliições legaes, quando na. jurispru-
dencia . dos tribunaes derem-se desaccordos graves e de-
trimentosos á justiça publica e á paz dos cidadãos! 

Ora, esses desaccordos nas decisões, e essas decisões 
detrimentosas é o que estamos vendo todos os dias; 
mas se sobre elles nada decretáram os poderes do Es-
tado, depois que _começaram a funccionar, na fórma 
da nossa constituição, embora o supremo . trib11nal 
de justiça, em cumprimento do art. 19 da lei de 18 
de Setembro de 1828, tenha levado ao seu conheci-
mento as duvidas e lacunas, que existem nas leis ge-
raes; se as propria~ leis provinciaes, que são conti;arias 
á constituição e acto addicional, e interessam por isso 
mesm0 á ordem publica, dormem nas pastas das camaríJ,s 
legislativas, sem a conveniente revogação, sàlvas muito 
limitadas excepções, tornando um verdadeiro cahos 
a legislação do Estado; se.. a proficua lição dos factos 
em tão longo espaço de tempo está demonstrando 
a todos quantos tem olhos para observ:ar, que o poder 
legislativo, . absorvido sempre por assumptos políticos 
ou de_ ordem publica, tem impossibilidade absoluta de 
dar interpretações sobre leis civis, que respeitam ás re-
lações dos cidadãos entre si;- como podem as illus-
tradas commissões esperar desse poder remedio ás lacunas 
das leis, dizendo-nos nos seguintes. termos textuaes: 
As camaras com a sançção do Imperarl:or l:egislem conw 
lhes cumpre? Ha aqui certamente ou muita contra-
dicção,-ou illusoria esperança que nada firma. 
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§ 17 

Examinemos emfim a 
4.• RAZÃO 

Inconstititcionalidade da proposi.ção. 

As commissões reputam inconstitucional 
a proposição do senado, porque consa• 
grando a co11stituição politica do im· 
perio o principio fundamental da sepa· 
ração dos poderes publicos, e compe-
tindo ao poder legislativô a attribuição 
de interpretar as leis na fórma do seu 
art. 13, § 8, segue-se que, si se confe. 
rir ao poder judicial o de fazer leis, 
ou a prerogativa da interpretação au· 
tlíentica dellas, ter-se-ha conferido á esse 
poder uma attribuição propria e espe• 
cial do poder legislativo, e violado o prin· 
cipio da separação dos podere~. 

§ 18. 
A argumentação supra,. cuja força não diminuimos, 

extractando-a com os proprios termos, parece mais des-
tinada á illudir do que a esclarecer a questão. Na pro-
posição do senado não se trata de conferir ao suprem() 
tribunal de justiça a faculdade de fazer leis, mas só-
mente a de tomar assentos, quando tiverem apparecido. 
decisões divergentes sobre a intelligencia, que se lhes 
deve dar nos futuros julgamentos; e, portanto, con-
fundir especies tão differentes não parece proprio elas. 
illustraclas commissões de justiça civil · e criminal. 

§ 19. 
Limitando porem as nossas observações á faculclad'e· 

de interpretar, cahem as illustradas eommissões em 
manifesto engano, quando suppõem q1rn com a propo-
sição do senado se vai dar ao supremo tribunal'. úgda 
e qualquer interpretação das leis, porque esquecem 
a distincção, que fazem os jurisconsultos entre interpre-
tação ad sitpplendum, e interpretação aà intelligenditm 
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(vejam-se os ' Syntagma juris de Muller acl Struvium-
Exercit. 2" Liv. lº Cap. 4º § 45 not.), e não attendem 
que sómente desta ultima cogitou a referida proposição 
nas palavras--parct intelligencia clcis leis criminaes, civis 
e comme.rciaes. Por esta interpretação os juizes ou ju-
risconsultos procuram não ·sómente entender as palavras 
da lei em sua verdadeira significação, mas muito prin-
cipalmente conhecer a · mente do legislador, servinclc-Je 
elas interpretações-grammatical e logica, afim ele que 
possam applicar a lei rectamente aos casos occurrentes, 
de que tomam conhecimento-e por isso dizia o juris-
consulto Celso: scire leges non est solum earwm verba 
tenere, sed etiam vim et poiestatem. 
· A interpretação suppletoria, ou antes correctoria 
·ela lei dá-se quando, depois de attencler-se a todas as 
regras ele uma bôa interpretação, não é possível co-
nhecer a prescripção da lei, nem evitar a iniquidade 
e · absurdo, em que ella parece envolver-se: E<ita inter-
pretaçã·o · não cabe ao juiz, nem a ·tribunal algum por 
mais elevado, porque não póde elle arrogar-se, sob 
a capa de interpretação e de equidade, a licença de des-
prezar ·a lei por dura e injusta, e julgar contra a sua 
clara decisão, tendo como sua principal obrigação 
o julgar na conformidade das leis, e não de sua justiça 
ou injustiça; e portanto nenhum outro recurso lhe resta 
do que reco'rrer ao legislador afim de que como 
o melhor interprete ele suas palavras, e conhecedor 
de suas intenÇões, emende a duresa ela lei, ou torne 
·certas e evidentes as respectivas prescripções 

Por isso dizem as leis 9 e 12 Cocl. de Legibits: 
Si quicl in legibits lcdum f ortassis obsciwiits fiierit, op-
portet id ab · imperatorici interpretat·ione pate'(íeri, cluri-
tiamque legum nostrce humanitcdi inr;ongritam emendcwi .. .. 
Q·itis legitm enigmata ·solvere, et omnibits aperire ido-
neits esse viclebitur, nisi is . cui soli legislatorem esse 
concessuni est? 

Por isso tambem diziam os estatutos da universidade 
ele Coimbra (Liv. 2º, tit. 6, cap. 6, § 13) que interpretar 
as leis amplianclo-as ou restringinclo-as pelos parti-
culctres dictames é commetter um temerario e sacrílego 
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attentado,. e a 'lei de 4 de Dezembro de 176·9 que não 
podia cctber em algitm tribunal ct interpretação restrictiva 
ou extensiva das leis como privcdiva dos legisladores 
sitpremos, não se devendo incluir nessas interpretações 
'restrfrções, é ampliações, yue necessariamente se cleclitzem 
elo espirita das leis, signifiêaclo pelcts pctlavras ilellas, 
tomciclcts no seit genitino e ncttiwal sentido, e cts que por 
iclenticlctcle de razão são compreliendfrlas dentro elas clis-
posi·ções elas mesmas fois, conforme determina o § 11 
ela lei ele 18 de Agosto de 1769. 

Por isso declarava com razão o insigne jurisconsulto 
Mello Freire na sua Hist01·ia do direito civil, cap. 13, 
§ 128: ln verct legis obscuritate non ficta, secl evidenti 
et manifesta, intM"J_Jretatio privato aitsu f actct nullct est. 
Consulenclus itaque princeps, cujus soliits est simiies 
leges aitthenticé cleclarare, nec senatus ·alicitjits itfat sit-
premi et amplissimi tantus honor est et auctoritas fonta 
itt possit vel interpretationem legis menti contrariam, dare, 
vel legem 01nnino obscurani atqite ambigitam interpretari. 

Se ao supremo tribunal de justiça conferisse a pro-
posição do senado tão êxtraordinaria faculdade mages-
tatica, elle seria até certo ponto legislador, porque, 
como diz Lord Bacon, aphorismo 37, parum abest a po-
testcde legis conclencli potes.tas eas supplencli, . aitt ex-
te1iclencli aitt moclercmcli:- Assim o eram os Pretores 
Romanos, quando introduziram o direito pretores ou 
honorario- acljuvandi vel sitpplendi, vel corrigendi jiwis 
civilis gratia propter ittiletatem piiblicam, porque le-
vados mais ·de equí<lade do que ·do ·direito escripto 
nas leis elas Doze Taboas, feitas para um povo de cos-
tumes barbaros e grosseiros, e desejosos ele mostrarem 

•. para com ellas o mais supersticioso respeito, illudiam 
ou moclificavam~llle as disposições por meio de ficções, 
distincções, e trocadilhos ·de palavras - , ora accres-
centanclo ao direito civil novos, mais energicos e mais 
exp-editos meios ele fazer valer os direitos particulares, 
ora supprinclo-lhe as lacunas, e ora corrigindo-o pelo 
facto ele n_egarem força ·e validade a actos absoluta-
mente nullos pelo direito civil, etc. Poderemos porém 
conceber por um . só instante, que o supremo tribunal 
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de justiça se atfre a actos de tamanha temeridade, em 
presença dos legisfadores, e na existencia de uma legis-
lação, que tem attendido a quasi todas as necessi-
dades do direito privado? 

Certamente-não. 
§ 20. 

Deduzindo-se do exposto a conclusão de que o su-
premo tribunal não póde tomar assentos interpretando 
suppletoria ou correctoriamente . as leis, fóra de sua 
letra e ile S'f'a mente, mas sómente dentro de ambas 
para bem firmar-lhes a intelligencia, conforme as regras 
conhecidas da boa hermeneutica jurídica, releva ainda 
advertir: lº, que o supremo tribunal de justiça, em 
virtude da proposição · em discussão não póde tomar 
assentos sotre quaesquer leis, mas sómente sóbre as leis 
comme·rcíaes; civis, e criminaes, que versam sobre o di-
reito privado (jus privaturn) ou relações dos cidadãos 
entre ·si, das quaes resultam as questões forenses; 2º, que 
sobre essas mesmas leis do direito privado elle nãC> 
póde tomar . nenhuns assentos por mera inspiração 
de algum de seus ministros, que nos seus estudos 
sobre as leis encontrasse duvidas; mas que para elles 
deve ser provocado sómente pe'los · julgamentos dos 
juízes e tribunaes. Donde resulta que novos limites se 
estabelecem á faculdade de interpretar, que se lhe dá. 

§ 21. 
Adoptaclas pois tão sabias limitações pela proposição 

do Senado, o que vem a ser ná realidade o assento 
tomaelo pelo mesmo tribunal? A mais qualificada e recta 
explicação da vontade do legislador, porque é dada · • 
pelo mais elevado tribunal do paiz, em que se as-
sentam os seus mais velhos jurisconsultos, e explicação 
que tira a sua autoridade moral e juridíca do imperió 
da razão, que presidio ao tomal-a; um aresto· que em-· 
bom não fosse dado sobre questão determinada, tem 
força de obrigar ~ 0thservar as leis- sem differentes 
intelligencias, como a tinham os da extincta casa- da 
supplicação, porém muit0 mais respeitavel do que estes,. 
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porque dissolveu sómeJ}te duvidas que se suscitaram 
na elevada região do direito,. sem attenção a pessoas 
é facto:s. . 

Quem .negará sua acquies.cencia, a um_a reunião de 
sabios magistrados, se aos proprios magistrados se pre-
tende impôr as consultas dos chamados luminares do 
fôro, e as conclusões do Instituto dos advogados? 

§ 22. 

As illustradas commissões reunidas, da camara tempo-
raria recusam porém a interpretação obrigatoria do 
Supremo Tribunal, porque o effeito de obrigar os cida-
dãos, e portanto a interpretação, que o tiver, sómente 
póde vir elo legislador pela regra ejus 'est interpretari, 
cujus est condere, . ao passo que. as decisões de um tri-
bunal sómente devem ter força de obrigar na causa por 

. elle julgada. 
Esta argumentação, porém, perde todo . o seu valor, 

quando se attender, 1 º que o legislador póde delegar 
a sua autoridade em casos extraordinarios ou especiaes, 
se entender que 11ssim o exige a utilidade publica, e 2º, 
que os actos do delegado adquirem a mesma autoridade, 
que teriam os do delegante. Ea omnia nostra f acimus, 
quibus aucioritatem nostram impertimur, diz uma lei 
romana. A interpretação que elle der; dentro dos limites 
que lhe são. tra.çades, embora possa ser considerada 
quasi authentica ou mesmo authentica, segundo a defi.nio 

· Mello Freire na sua Historia do Direito Civil . Portuguez, 
cap. 13, porque o leg,islador lhe dá a faculdade de inter-
pretar certas leis, é essencialmente doidrinal, porque 
elle não faz senão adoptar uma das interpretações dos 
tribunaes divergentes, e qualquer destas é necessaria-
mente doutrinal, por isso mesmo que não cria direito 
novo, nem é derogação ou subrogação do direito exis: 
tente. Se os seus delegados exhorbitam desses limites, 
o legislador emenda, ou revoga e annulla os seus actos. 
Essa autorisação não é uma abdicação; mas, uma ' dele-
gação temporaria. e imperfeita, desde que o poder dele-
gante superior, passando a outro su;:i, . jµrisdicção, iil.e 
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ii"éserva o jus de revugar- ou a11hallar ·O . aét0 de seu. 
delegado.· . 

. Ora, si para servi_rmo-nos das phi·as.es da léi de 18 
de Agosto ele 1769, as interpretações a·hsivas offencl'em 
a magestade elas leis, desautorisam,' ta reputaçéife dos 

· mag·istrados, e tem perplexa a jiistiça dos litigantes, ele 
sorte qite no direito.... não pócle havá a provavel cer-
teza, que só pócle conservar o publico socego .... 13 a segu-
rança elas propriedades; · ·se com essas falsas interpre-
tações se inquietam as familius com injustas demandas, 
a que muitas vezes · sã:o dnimcielcts por frivolõs pretextos, ' 
tirados ele extravagant13s sitbti le:rns, com qite aqitelles que 
as dconselham, e promovem, querem temerariamente en-
tender as leis mais claras ;-si tantos males resultam 
dessas interpretações cavillosas, temerai-ias e cerebrinas, 
como não admittir o legislador brasileiro providencias, 
que tericlem a clestruil-as quasi radicalmente, e" restituir 
ás leis sua dignidade, força . e autoridade, · garantindo 
uma boa administração de justiça? . 

D.e que poderá servir todo o artefacto ela nossa orga-
nisação judiciaria, ainda quando o supponhamos fun-
clacló . sobre os melhores . priticipios; si as leis que são 
as ancoras do Estado forem clesconheciclà:s, e sophisti-
caclas pelos julgàmentos, ·que ·são · as ancoras elas leis? 
;Tucl~cia michorce legu.?n sunt, itt leges reipublicm, diz 
Bacon. · · 

. Em noRsa opinião é no tóclo improcedente, ou futil 
negar-se áo prirnefro tribunal · elo Irnperio ·a faculdade 
de declarar a verda,deira ' intelligencia das leis, com 
força de ' obrigar em · forma legar,· so·b o pretexto de 
que sómente essa força deve competir ao legislador, se 
tantaR razões do bem publico a isso nos estão impel-
lindo na ordem judiciaria, assim como tem impellido 
o legfslador brasileiro· na ordem p'Olitica e adminis-
trativa. 

Quem ignora entre nós que o poder legislativo tem 
por muitas VPzes delegado suas attribuições ao g0verno, 
quando con·scio ·de que lhe faltam especiaes conheci-
mentos · sobre certa ordem· de factos, sobre os quaes 
sómeilte elle ·deveria dar a convenieILte regra? . Quem 
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ignora que para se poder dar prompta execução ao 
Cocligo elo Commercio foi o · governo a.\ltorisaclo a fazer 
o respectivo Codigo do Processo, e como verdadeiro 
legislador o executou pel9s decretos 73 7 e 738 ele 
NovembTo ele 1850? 

§ 23 
Sabemos 'que as delegações do pocler legislativo· cleven:i. 

ser em regra vedadas; mas quando o legislador, para. 
exercer bem as suas funcções, carece ele conhecimentos 
technicos; quando reconhece que se acha: na impossúbi-
liclacle absoluta de exercel-as . proficiente e prompta-
mente, pelo mesmo facto de nunca o haver feito, apezai: 
dos urgentes reclamos ela opinião, como tem -acontecido 
no caso de que tratamos, elle deve deixar ao governo, 
ou á alguma outra autoridade superior, como seu na-
tural substituto, o direito de faiel-o, · contentanclo-s~ 
com estabelecer as bases de seu pensamento para escla-
~·ecel-6 na execução, e contel-o tlentro dos limites por 
elle traçados. 

O exercicio das flincções judiciarias confiado a certos 
func.-;ionarios , não é senão a delegação de uma parte 
da jurisdicção do poder magestatico pleno: e se. inteira-
m::mte ficou separado deste, . para. constituir poder dis-
tir.cto e independente, foi porque se entendeu util i 
boa administração da justiça, e proprio a garantir os 
direitos dos cidadãos. 

Não é, portanto, pai"a espanto que, attenta a utili-
dade publica, se conceda ao Supremo Tribunal a facul-
cla,de ele tomar Assentos para a boa intelligencia · de 
certas e determinadas leis. 

§ 2:1,. 
O legislador, digno deste nome, deve ter sempre 

tlia1ite elos olhos a utilidade publica; é tanto pecca elle 
estabecenclo leis prejucliciaes, como deixando de p10-
mulgar as que são reclamadas para o commodo, segu-
rança e tranquillidade geral. Conseguintemente, o legis-
lador brazileiro c&.rregaria com merecida: censura, se 
por mero ciume de poder, que elle não pócte exercer, 



- 2G -

se por fonati smó á theoria da, divisão dos poderes, . de 
qlie muitos deduzem o inconveniente elas delegações, 
deixasse que o inextricave'l cahos reinasse nos julga-
mentos, e repellisse a proposição, que occorre corno 
adequado -remedio a uma das maiores necessidades pu-
blicas. Omnes leges ml commodum reipublicce re(erri 
opportet, et cas ex u.tilitate coninnmi, non ex scr-iptione, 
quce in litteris cst, inte? pretari. Nemo ·eni?n leges legu-m 
caiisâ salvas esse V'tdt, secl \·eipublicce. (Cic., ifo Inven-
tion. Liv. 2", Cap . 38.) -

Bem ciosos eram ele seus poderes magestaticos os 
Im1)eraclores romanos, . e entretanto elles clerão aos 
grândes jurisconsultos do sen tempo a faculdade ele 
interpretar publicamente o direito, e ordenaram qne 
suas respostas, objecto hoje de noss~t admiração p9r sna 
profunda sabedoria, fôssem tão consideradas e obedecida~, 
como se parti ssem elo mesmo poder Imp erial,-e corno 
üizem as Instit., Li v. 1 º, Tit. 1 "- eam auctor-itatem tene-
bant, id ,judiei n :ceclere a responso eo-riim non l'iceret. 

Bem illustrados são os poderes publicos ela França, 
e bem sabiam manter a res pectiva divisão como prin-
cipio conservador elos direitos elos cidadãos, e o mais 
seguro meio de fazer effectivas as garantias constitu-
cionaes; e entretanto, não duvidaram elles, guiad<Ds 
pela ·r azão e pela experiencia, conceder á côrte de 
cassação a faculdade ele interpretar a lei depois de 
segunda revista , nô intnifio de tornar nnifonúes os jul-
gamentos e certa a jurispruclencia. A lei franceza de 1 º 
·de Abril ele 1837 determin a o seguinte: 

"· Se depois da ccissaçcio do primeiro y"iilgcirnento profe-
rido em ultima 'insfa11c'ia, o segundo ,jiilgamento pro-
fericlo na mesma causei, entre as mesmas partes, e 
"fitigcmtes na mesma qucilicladc, for impugnaclo pelos 
mesmos funclmncntos, porque o f'o i o primeiro, a côrte 
1lc cassaçcio prvnimcilirá em sessào plena (toutes charn-
bi·es reimies.) Se esse segundo jitlgamento f'ôr · annullado 

JJelos mesmos funclmnentos elo primeiro, o tribimal clesig-
naclo pnra julgai· a causa, se conformará com a clecisão 
ela côrte ele cassaçüo sobre o ponto ele direito, que por 
.ella fôr julgado. " 
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§ 25,: 
\ 

Não continuaremos mais. O que temos · dito nos 
parnce profiigar cornpletamente os fundamentos, ·em 
que se estribaram as illustraclas commissões de justiÇiL 
civil e criminal da camara dos Srs. deputados para o 
fim de rejeitarem a providente proposição do senado 
brazileiro, a que no$ havemos referido. 

Nutrimos a esperança de que elles serão de.satten-
didos, e de que o Sr. ministro ela justiça, corno chefe 
da magistratura, não deixará ele tornar activa parte 
nos debates que se vão suscitar em .nome ele grandes 
interesses pu1blicos. 

Trazendo }Jara elles o pequeno contingente ele nossas 
luzes e de, nossn, pratica nó serviço de nosso pp.iz, jul- · 
gamos ter cumprido um dever. Não fomo s movidos ele 
uma vã gloria, e· aos jurisconsultos elo Irnperio pedimos 
desculpa para este pequeno trabalho, que lhes dedi-
camos. 
Da veniam script,is, qit0rii1n non gloria nob·is 
Ouu.sa., seCl ii(Üitcis officiwnque fuit. 

Rio de Janeiro, 11 ele Abril dê 1873. 
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