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O que geralmente impressiona os biógrafos de José da
Silva Lisboa, primeiro Barão e depois Visconde de Cairu, é a
seriedade da cultura, que o distinguia na sociedade brasileira
do seu tempo.
De fato, os seus conhecimentos atestavam a formação cultural de um universitário de qualidade. Não eram excepcionais
apenas para o meio. Sê-lo-iam nos próprios centros europeus,
onde se moldara o espírito do intelectual baiano, e de onde êle
viera inteiramente armado para a obra que o esperava na
terra natal.
Não era, porém, o caso de Lisboa uma exceção. O que ca.
racterizou a sociedade brasileira, na passagem do século XVIII
para o XIX, foi justamente a presença de uma elite, pequena
mas dotada de invulgar capacidade, que apenas dependia, para
liderar o país, de conseguir levar sua influência até o trono e
ter acesso aos círculos superiores da administração.
Em lugar do quadro social de hoje, dominado pelo contraste,
e mesmo pelo antagonismo, entre uma classe dirigente de efi.
ciência declinante e uma classe popular em ascensão, o que se
via era uma sociedade rarefeita, formada por um proletariado
escravo, uma classe depauperada e escassa de assalariados livres,
funcionários coloniais, comerciantes portuguêses e retalhos de
uma classe agrária, em que residia a maior fôrça económica e
social do país. T ôda essa população, no início do século, so.
mav a, segundo H umboldt, 3. 650. 000, sendo os brancos 920. 000
e os escravos negros quase 2.000.000. 1 Sôbre essa frágil estrutura
demográfica, cujo crescimento começaria logo a ser impressio.
nante, assentava uma elite, educada na Europa, e apta a dar ao
país, como se verificou, quadros institucionais duráveis e uma
vida económica em moderada mas constante aceleração.
Dessa elite fizeram parte, além de Silva Lisboa, os três
Andradas, personalidades controversas, realçadas de um toque
renascentista, que lhes humaniza o perfil político; Felisberto
Caldeira Brant Pontes, depois Marquês de Barbacena, antigo
1

Apud Roberw C. Simonsen -

1820), 3.a ed., S. Paulo, 1957, p. 27l.
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aluno da Academia de Marinha, introdutor no país, doze anos
após a descoberta de Fulton, da navegação a vapor, e de outros
melhoramentos; Manuel Ferreira da Câmara Bitencourt e Sá,
u Intendente Câmara, primeiro a produzir gusa do minério de
ferro brasileiro; José Vieira Couto, mineralogista, autor do
primeiro plano de mineração sistemática no país; Francisco José
de Lacerda e Almeida e Antônio Pires da Silva Pontes Leme,
exploradores científicos; Frei José Mariano da Conceição
Veloso, botânico; José Arouche de Toledo Rendon, introdutor
da cultura do chá no planalto paulista; o Bispo Azeredo Cou.
tinho, homem de govêrno e economista; Francisco de Melo
Franco, nosso primeiro higienista e puericultor; Carneiro de
Campos, Marquês de Caravelas, e Vilela Barbosa, Marquês de
Paranaguá, o primeiro doutor em Leis, o segundo em Matemáticas, principais responsáveis, com os Marqueses de Queluz e
Baependi, pela Constituição do Império.
Vinham êsses homens da Universidade de Coimbra, onde
todos, ou quase todos, haviam completado sua formação duran.
te ou logo após a reforma pombalina. É sabido que essa reforma
representou, em Plortugal, o advento dos novos padrões de cultura, que marcavam a era da Ilustração. Nos estudos jurídicos
substituiu-se, sob o império da lei da boa razão, o sistema das
interpretações baseadas no princípio da autoridade pelo da investigação racional. Renovou-se o ensino de Filosofia Racional,
e na nova Faculdade de Filosofia abriu-se espaço para o estudo
superior das Ciências Naturais, inclusive por intermédio de
professôres estrangeiros. Nela foram buscar formação muitos
espíritos, que se voltariam, já não apenas para as humanidades, mas para os problemas técnicos e para a observação da
natureza. Daí resultou, sem dúvida, uma nova mentalidade,
ainda fiel à tradição humanista e literária, mas já modificada
pela influência de outros estudos, entre os quais primavam a
Matemática, a Física, a História Natural.
Cairu pertenceu a ·essa elite, de formação européia, mas de
raízes brasileiras, que iria constituir, no início do século, desde a
transferência do soberano para a América, a primeira classe
dirigente do nosso ·país. É curioso observar que foi esta uma
fase de visível mediocridade em nossa história literária, um
hiato entre o classicismo arcádico da Escola Mineira e a eclosão
do Romantismo. Já se perdiam os ecos de Tomás Antônio
Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e ainda se esperavam as
vozes nativas de Gonçalves de Magalhães. Mas foi, em compensação, uma fase dominada por espíritos construtivos, que receberam uma sociedade colonial, administrada pela metrópole,
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sem instituições, sem leis próprias, com uma economia enclau.
surada no monopólio, e improvisaram, em poucos anos, um
Estado, enfrentando dificuldades internas e externas, e criando
os quadros de um regime político estável e coerente, dentro do
qual passou a processar-se o desenvolvimento social da nação. 2
Se quisermos estudar José da Silva Lisboa como um dos artífices dessa obra, será fácil demonstrar a importância dos seus
serviços. Êle nos aparecerá, na galeria dos nossos patriarcas,
como o espírito mais consciente dos problemas econômicos do
seu tempo, e como o arquiteto de algum~s de suas mais felizes
soluções. 3 Essa clarividência, durante uma vida de quase 80
anos, estêve envrolvida, e por assim dizer defendida, por um ca.
ráter de traços singulares : num meio inclinado à versatilidade
e à incoerência -como não podia deixar de ser aquêle em que
se plasmava uma sociedade - Silva Lisboa ostentava uma intransigência sem falhas e uma combatividade sem esmorecimen.
tos. Tornou-se difícil, tornou-se árduo, teve contra si a ojeriza
de um José Bonifácio e inspirou a muitos oposição ou temor;
ficou algumas vêzes só, na defesa de seus pontos de vista, e teve
sempre a coragem tranqüila de abandoná-los, quando lhe parecia haverem desaparecido as razões em que os estribava; e
afinal, sem ter sido ministro de Estado ou político militante,
sem ter exercido cargos que lhe conferissem uma parcela de
poder, acabou deixando na sua época os sinais de sua passa.
gem, porventura mais significativos que os da maioria dos
homens públicos seus contemporâneos.
2 O valor da elite brasileira existente por ocasião da Independência
pode ser avaliado, por exemplo, em Otávio Tarqüínio de Sousa - A Mentalidade da Constituinte, Rio de Janeiro, 1931.
3 "Não se pode dizer que [Cairu] ilustrou a ciência da Economia Política com novos dados e descobrimentos; mas certo é que estudou e compreendeu tudo o que antes dêle se escrevera sôbre ela, e que soube desenvolver as luminosas idéias que recebera com ordem, regularidade e clareza,
organizando-as como anéis de uma cadeia que se ligam, e conseguindo
chamar para ela a atenção do povo e derramá-la por tôdas as classes da
sociedade." (Pereira da Silva, Os Varões Ilustres do Brasil Durante os Tempos Coloniais, tomo II, Paris, 1858, p. 162.) "Cairu cumpriu a missão do
economista passando do plano da meditação científica para o terreno .la
ação política e administrativa." (L. NogueiTa de Paula, Sínte~e da Evoluçt?o
do Pensamento Econ6mico no Brasil, Rio, 1942, p. 19.)
"Silva Lisboa foi, pois, um economista probo, amante do seu país, que
procurou sempre honrar através da sua operosa vida dedicada ao serviço
público, devotado às letras e às ciências e sobretudo ao bem comum."
(Moses Bensabat Amzalak, "Economistas Brasileiros - José da Silva Lisboa,
Visconde de Cairu (1756-1835) ", na revista Brasília, de Coimbra, vol. II,
de 1943, p. 325.)
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Daí o perfil clássico de Silva Lisboa, a que se ajusta o retrato
hirto do setuagenário, divulgado pela G{J)leria dos Brasileiros
Ilustres, de Sisson. A imagem exprime o que geralmente se
pensa do homem : a secura contraída, a impenetrabilidade às
emoções externas, a obstinação de propósitos, o grande solilóquio do homem de idéias, pronto a pas.,a_r no fio do seu racio.
cínio os problemas que lhe fôssem levados.
É a êsse perfil histórico, já gravado na consciência nacional,
que me quero permitir trazer, não uma crítica revocatória, mas
uma contribuição complementar. Entendo que não podemos
compreender, em tôda a sua amplitude, a figura de José da
Silva Lisboa, se nêle não iluminarmos um aspecto decisivo para
a importância de sua projeção histórica. :ítsse aspecto é a refor.
ma de sua vocação intelectual, quando êle sentiu chocar-se
contra o seu espírito o apêlo existencial de sua época.
Visto sob êsse ângulo, o Visconde de Cairu não fica sendo
apenas o competente economista, a quem D. João e seus mi.
nistros recorreram em momentos difíceis, nem o escritor que
defendeu com autoridade os atos que inspirara, e expôs os prin.
dp~os de sua ciência social, nem mesmo o jornalista e panfletá.
rio que batalhou junto à opinião pública pela boa compreensão
e orientação dos atos de govêrno, que se sucediam em fase
decisiva de nossa história política. Visto sob êsse ângulo, c.
Visconde de Cairu torna-se o exemplo, a que poderemos re.
correr indefinidamente, do homem que ajusta o seu destine.
individual ao da sociedade a que pertence, e não só procura,
como consegue exprimir, na sua vida intelectual e na sua vida
pública, o imperativo vital de sua época, fazendo de si mesmo
um instrumento e uma resposta às questões que desafiam seus
contemporâneos.
Homem da sua época, Silva Lisboa não quis, ou não pôde,
ser uma testemunha externa da sociedade que se plasmava em
tôrno dêle, e nela se integrou, reformando sua própria vocação
cultural, a ponto de torn~r-se um de seus mais autênticos pro.
tagonistas.
Vale a pena retraçar, em poucas palavras, a trajetória dessa
transformação. Silva Lisboa iniciou seus estudos na Bahia, onde
nasceu em 1756 e de onde partiu para a metrópole em 1772,
com 16 anos de idade. No Convento dos Frades Carmelitas do
Salvador, e nas aulas particulares que cursou, aprendeu Gra.
mática Latina e os rudimentos de Filosofia Moral. Além disso
estud<~va Música e Piano. Seu pai, o arquiteto português
Henrique da Silva Lisboa, o orientava para a carreira edc-
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siástica, e com êsse objetivo, ao chegar à capital do Reino,
endereçou-se às aulas de Retórica de um professor de fama:
Pedro José Fonseca.
Em 1774, com 18 anos, está o futuro Cairu em Coimbra,
para cursar Direito Canónico e Matemática, além de estudar
Grego e Hebraico, língua indispensável ao estudo das Sagradas
Escrituras. O que foi o sucesso dos seus estudos humanísticos,
podemos avaliar pelo resultado das provas a que se submeteu
na presença do ilustre brasileiro D. Francisco de Lemos de
Faria Pereira Coutinho, Conde de Arganil, Bispo de Coimbra
e reformador de sua Universidade, provas que lhe valeram,
aos 22 anos, antes mesmo de bacharelar-se em Cânones, a nomeação de professor substituto ordinário de Grego e Hebraico
no Real Colégio de Artes.
A carreira do jovem humanista está lançada. Em 1779 recebe
os graus de Direito Canônico e Matemática, e empreende a
viagem de volta à terra natal, para reger a cadeira de Filosofia
Racional e Moral na cidade do Salvador, onde tomaria a inicíativa de criar a primeira cadeira de Grego e Hebraico. 4 O
que, então, começa para Lisboa é a vida de erudito e professor
na cidade colonial, onde os seus infinitos vagares seriam consagrados aos livros. A volta dêle floresce a vida económica da
colónia, que naqueles anos acabava de tornar-se, na expressão
de Lúcio de Azevedo, "o centro em tôrno do qual gravitava a
vida económica de tóda a monarquia portuguêsa". 5 É, no
Brasil, ainda a época do predomínio económico do Norte. Embora o pôrto do Rio de Janeiro já responda por lf 3 das exportações, mais da metade dêsse comércio é representado pelo ouro
das Minas Gerais, enquanto o Norte, cujo centro mais flo.
rescente é a Bahia, exporta os 2 f 3 restantes, formando uma
pauta variada de produtos tropicais. 6
Todo êsse comércio está, porém, jugulado pelo sistema colonial do monopólio. Os gêneros do Brasil são vendidos a
Portugal pelos preços que lhes impõe êsse comprador único, e,
como Portugal não absorve, em seu mercado interno, senão
uma parcela diminuta dessas compras, vão depois ser reexportados em benefício exclusivo da metrópole.
4 Cf. Carlos Alberto d'Araújo Guimarães - "Silva Lisboa (Visconde de
Cairu)", nos Anais do Segundo Congresso de História Nacional, promovido
pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. III, Rio, 1942, cap. I.
5 J. Lúcio de Azevedo, Épocas de Portugal Económico, Lisboa, 1929.
6 Conforme quadro estatístico de Balbi, apud Roberto C. Simonsen,
op. cit., p. 385.
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Alguns algarismos dão-nos idéia do que representava para
a economia portuguêsa o comércio monopolizado do Brasil.
Em 1796 Portugal importa do Brasil 11.474:800$000 e do
resto do mundo 12.652:400$000, sendo a Inglaterra o país que
contribui com maior contingente para êste total: 4.951:737$334,
ou seja 40% do que lhe mandava o Brasil. Quanto à exportação, enquanto para o Brasil apenas eram mandados
6.982:000$000, para o resto do mundo seguiam 16.013:200$000,
representados em sua quase totalidade pela reexportação dos
artigos brasileiros. 7
Enquanto sentia, em tôrno de si, o problema vital da sociedade do seu tempo, que era a exaustão contínua da economia
colonial pelo monopólio, Silva Lisboa, espírito aberto a tôdas
as inovações culturais, leitor na longiqua Bahia das obras que
vinham de aparecer nos centros europeus, tomava conhecimento das grandes idéias que vinham dar asas à revolução
econômica britânica.
Em 1776, durante sua permanência na Universidade de
Coimbra, Adam Smith publicara .o seu Ensaio Sôbre a Riqueza
das Nações, cuja primeira tradução francesa é de 1792. O
efeito da leitura dêsse livro e das obras de David Hume, de
data anterior, foi decisivo na formação cultural de Silva
Lisboa.
O professor de Filosofia, e, desde 1783, de Grego, da cidade do Salvador, encontrou nos princípios do liberalismo
econômico uma estrutura racional definitiva, a cuja luz
passou a compreender os fatos sociais e econômicos que o
envolviam.
Hume movera uma crítica penetrante a diversos dogmas do
mercantilismo, como a balança de comércio favorável e o acrés.
cimo indefinido das reservas monetárias, e preparara o caminho para as idéias de Smith sôbre a divisão do trabalho, em
que assentaria a doutrina da liberdade de comércio e do livre.
câmbio. s
Smith assentara as bases lógicas em que ia evoluir o regime
de livre emprêsa, baseado na livre concorrência, na formação
natural dos preços sob a ação da oferta e da procura, e na
Idem, p. 455-457.
8 David Hume (17ll-1776) recebeu com elogios as obras de William
Robertson e Adam Smith, que figurariam entre as prediletas de Silva Lisboa,
e teve divergências com Jean-Jacques Rousseau, pelo brasileiro igualmente.:
abominado.
7
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divisão internacional do trabalho segundo os custos compara.
tivos mais favoráveis encontrados nas diferentes regiões. 9
É à luz dessas idéias que Silva Lisboa começa a operar a
grande mudança, que faria do jovem helenista e orientalista
do Real Colégio de Artes o conselheiro de D. João nas grandes
medidas de libertação do comércio e da indústria do país. Dezoito anos vivera êle na Bahia a existência discreta do professor humanista, observando o meio e saturando-se de livros.
Chegara de Coimbra com 23 anos, e com 41, em plena maturidade, volta a Portugal para obter sua jubilação na cadeira
que exercia, e sua nomeação de deputado e secretário da Mesa
de lnspeção de Rendas da Bahia.
Foi nesse cargo que amadureceram definitivamente a experiência e as idéias do economista. É interessante pensar no
papel dêsse estudioso, com o espírito equipado para as mais
finas emprêsas literárias, que, do seu pôsto de observação na
Bahia, contempla o espetáculo limitado, mas de desenvolvi.
mento imprevisível, de sua pátria colonial, e sem o menor
ressentimento ou hostilidade para com a metrópole, em que se
integrava como brasileiro, compreende os problemas do seu
tempo, e traz para resolvê-los o arsenal das idéias econômicas
que eclodiam nos centros civilizados.
Em 1798 já aparece o seu primeiro livro - a parte sôbre seguro marítimo dos Principias de Direito Mercantil. O canonista faz meia volta e inicia a elaboração de um tratado que,
sendo obra hoje considerada muito imperfeita, abriu, entretanto, um nôvo rumo e serviu de instrumento de trabalho à
prática jurídica durante meio século, até a elaboração do
Código Comercial.
De 1801 a 1803 está publicada a obra, que envolve, além do
Seguro Marítimo, o estudo do Câmbio Marítimo, das Avarias,
das Letras de Câmbio, dos Contratos Mercantis e dos Tribunais e Causas de Comércio. 1o
9 Adam Smith (1723-1790) foi revelado a Silva Lisboa por seu contemporâneo na Universidade de Coimbra, o dicionarista Morais, quando, em
l796, passou pela Bahia, conforme relatou em carta, divulgada por F. A.
Pereira da Costa na Notícia Biográj1ica do Dr. Antônio de Morais Silva,
Recife, 1910, p. lll a ll7, apud Rodolfo Garcia em nota à História. Gerai
do Brasil de Francisco Adolfo de Varnhagen (Visconde de Pôrto Seguro),
ta ed. integral, tomo V, S. Paulo, s. d., p. 15.
Fêz Silva Lisboa com que seu filho Bento da Silva Lisboa (depois 2. 0
Barão de Cairu) traduzisse, em resumo, o "livro de ouro" de Smith, no
Compêndio da Obra "Riqueza das Naçõels" de Adão Smith, em três tomos,
da Impressão Régia, Rio de Janeiro, lSll-1812.
10 Princípios de Direito Mercantil e Leis de Marinha, para uso da mocidade portuguêsa destinada ao Comércio, divididos em oito tratados elemen-
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A obra jurídica reclamava, porém, um complemento econô.
mico. Em 1804, Lisboa publica os Princípios de Economia Po.
Ntica, obra de divulgação, mas também de defesa crítica das
idéias de Adam Smith, que o autor compara às de Quesnay e
em seguida sustenta, refutando argumentos de opositores. 11
Se aí houvesse terminado a vida ou a carreira de Lisbaa.
já teria êle um lugar insigne, mas na história das ciências ju.
rídicas e sociais do nosso país: teria sido o primeiro a apresen.
tar em sistema o direito comercial, num livro que serviu à
prática e ao ensino, e abriu sendas à elaboração do futuro
Código de Comércio, e teria sido o fundador dos estudos de
Economia Política entre nós, pondo ao alcance dos leitores o
que havia de mais moderno e progressista na ciência da época.
Mas a sua verdadeira carreira, a que o levaria aos confins
da posteridade, ia começar quatro anos depois, quando os
azares da viagem marítima fizeram chegar à Bahia a parte
da frota em que se transportava para o Brasil o Príncipe-Regente de Portugal, D. João.
Está fora do alcance da vontade humana o que permite ao
homem transfundir na história a fôrça operativa do seu pensamento. Silva Lisboa se imbuíra da convicção de que o progresso do Reino, e não só o do Brasil, dependia da abolição
do monopólio, tardonho produto do mercantilismo colonialista
em que Portugal se deixara ficar em face de suas possessões,
quando as idéias do progresso -as de Adam Smith- já apontavam aos povos o caminho da liberdade de comércio e da
concorrência nos mercados. Mas essa convicção poderia ter
ficado sem a oportunidade que a transformasse em fato nor.
mativo da vida nacional.
Pertence aos historiadores averiguar os antecedentes do fato.
Há 50 anos, entretanto, a 28 de janeiro de 1908, no centenário
do acontecimento, o jornal do Comércio publicava um artigo não assinado, de autoria de Capistrano de Abreu, em que
pela primeira vez se divulgava um documento da pena de
Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, no qual ficam estabe.
tares, contendo a r-espectiva legislação pátria, e indicando (M fontes ongtnais dos regulamentos marítimos das principais praças da Europa. A 1.a ed.
contém apenas as três primeiras partes, em 2 tomos. A 2.a ed., de 1801-1803,
é de 6 tomos. A obra teve várias reedições parciais, entre 1806 e 1868.
A 6.a ed., completa (Rio, 1874) , de Cândido Mendes de Almeida, em
2 tomos, traz, como anexos, Regras de Praça e Reflexões Sôbre o Comércio
de Seguros, legislação atualizada, biografia do autor, etc.
11 Em 1956, comemoramlo o bicentenário do nascimento de Cairu,
reeditou o Professor L. Nogueira de Paula, devidamente anotados, no Rio
de Janeiro, os Princípios de Economia Política.
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lecidas as circunstâncias que cercaram o grande evento da
franquia do comércio colonial, ou, como hoje se diz, da abertura dos portos. Vale a pena reler o documento:
Neste ano [18081 chegou Sua Majestade à Bahia a 22 de janeiro,
estêve servindo de ministro de Estado D. Fernando José de Portugal,
porque êste e o Marquês de Belas, José de Vasconcelos e Sousa. e o
Marquês de Anjeja, D. José de Noronha, que tinham impugnado a
jornada, é que foram com Sua Majestade na nau Príncipe Real: e
os dois ministros que havia, Antônio de Araújo e Visconde Anadia,
João Rodrigues de Sá. aquêle foi na nau Medusa e êste na fragata ......... e os mais conselheiros de Estado, Marquês de Pombal,
D. Rodrigo de Sousa Coutinho e o mordomo-mar, o Duque de Cadaval, foram nas mais, e como se dispersou a esquadra com a tormenta, na ahura da Madeira, foram a diversos portos.
Neste intervalo, até que Sua Majestade chegasse ao Rio de Janeiro,
a 7 de março, D. Fernando foi capacitado por José da Silva Lisboa,
a quem o Marquês fêz nomear Lente de Economia Política, e por
Antônio da Silva Lisboa, que aí estava administrando o contrato de
João Ferreira, o Sola, para fazer assinar por El-Rei o decreto para
abrir todos os portos do Brasil às nações estrangeiras.
Antônio de Araújo tinha falado com o ministro inglês. Lorde
Strangford, que se havia de abrir algum pôrto; mas, em conseqüência disto, não houve ocasião nem de negociar, nem de compensação
inglêsa, e ficou aberta a porta. Parece que o Marquês de Belas se
capacitou também e conveio; porque êle é que tinha sido incumbido
de redigir o decreto e instrucões que El-Rei deixou em Lisboa para
os Governadores do Reino. 12

O primeiro ponto em que o documento nos faz atentar é o
alcance da modificação trazida por Lisboa ao problema diplomático que o Príncipe tinha pendente desde quando deixara
Portugal. A partir da convenção de 22 de outubro de 1807,
em que a Inglaterra assegurou cobertura à retirada da côrte
portuguêsa para a América, no caso de invasão francesa, vinha
sendo discutida a concessão por Portugal de um pôrto brasileiro aos inglêses (talvez Santa Catarina) e da Ilha da Madeira. Além disso, por ocasião do 'embarque, o representante
inglês pressionou o Ministro Antônio de Araújo de Azevedo
para que se reconheces&e à Inglaterra o acesso aos porto!>
brasileiros com uma tarifa especial. 13
12 J. Capisr,rano de Abreu - "28 de Janeiro", ensaio publicado sem assinatura no jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, no dia do centenário da
abertura dos portos (28 de janeiro de 1908), identificado no arquivo do
Prof. Eugênio Raja Gabaglia e incluído nos Ensaios e Estudos (Crítica e
História), 2.a Série, ed. da Sociedade Capistrano de Abreu, Rio, 193Q:,

p. 71 a 79.
13

J.

Capistrano de Abreu,

op. cit.,

p. 98.
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Essas medidas unilaterais em favor da Inglaterra poderiam
ter tido conseqüências transcendentais no futuro da América e
do Brasil. Quando o Príncipe chegou à Bahia, o mérito de
Silva Lisboa foi transformar a concessão a um aliado poderoso
em medida geral, adotada sem compensações, por ato de império, que a todos aproveitava igualmente.
Não vinha a bordo nenhum ministro, mas Silva Lisboa co..
nhecia D. Fernando José de Portugal, ex-governador da Bahia,
futuro ministro e Marquês de Aguiar, e junto a êle insistiu,
"capacitando-o" da conveniência daquela medida, de acôrdo
com o depoimento, precioso e insubstituível, de Vila Nova
Portugal.
Governava a capitania o Conde da Ponte, João Saldanha da
Gama de Melo Tôrres Guedes de Brito, junto a quem Silva
Lisboa também tinha influência, e a êle, como governador, em
resposta à sua representação, foi dirigida a carta-régia, que embora enroupada nas cautelas de um documento provisório,
aboliu o monopólio de comércio e navegação, pràticamente
dando início à extinção do regime colonial. 14
É o seguinte o respectivo texto :
Conçie da Ponte, do meu Conselho, Governador e Capitão-General da Capitania da Bahia, Amigo. Eu, o Príncipe-Regente, vos emio
muito saudar, como àquele que amo.
Atendendo à representação que fizestes subir à minha Real pre·
sença, sôbre se achar interrompido e suspenso o comércio desta Capitania, com grave prejuízo dos meus vassalos e da minha Real Fazenda, em razão das críticas e públicas circunstâncias da Europa; e
querendo dar sôbre êste importante objeto alguma providência
pronta e capaz de melhorar o progresso de tais danos : Sou servido
ordenar interina e provisoriamente, enquanto não consolido um sis·
tema geral, que efetivamente regule semelhantes matérias, o seguinte:
Primo: Que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e
quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias, transportadas ou em
navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha Real Coroa, ou em navios· dos meus vassalos, pagando por entrada 24 por cento; a saber, 20 de direitos grossos, e
4 do donativo já estabelecido, regulando-se a cobrança dêstes direitos
pelas pautas ou aforamentos, por que até o presente se regulam cada
uma das ditas alfândegas, ficando os vinhos, águas ardentes e azeites
doces, que se denominam molhados, pagando o dôbro dos direitos
14 A cópia da representação do governador da Bahia, Conde da Ponte,
ao Príncipe-Regente, em defesa dos interêsses do comércio da capitania,
prejudicados pela invasão francesa de Portugal, que deu mo~ivo à imediata
carta-régia de abertura dos portos, só recentemente foi descoberta no Ar·
quivo Público da Bahia, pelo Sr. José Wanderley de Araújo Pinho, quando
ali pesquisava com alunos de História do Brasil úa Faculdade de Filosofia
da Universidade da Bahia. Divulgou o importante documento no Boletim
mimeografado n.0 l, da mesma cadeira, de 1955.
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que até agora nelas satisfàzíam. Secundo: Que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros, possam exportar para
os portos que bem lhes parecer, a benefício do comércio e agricultura, que tanto desejo promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, à exceção do pau-brasil ou outros notOriamente
estancados, pagando por saída os mesmos direitos já estabelecidos
nas respectivas capitanias, ficando entretanto em suspenso e sem
vigor tôdas as Leis, Cartas-Régias ou outras Ordens, que até aqui
proibiam neste Estado do Brasil o recíproco comércio e navegação
entre os meus vassalos e estrangeiros. O que tudo assim fareis exe·
cutar com o zêlo e atividade que vos espero.
Escrita na Bahia, aos 28 de janeiro de 1808. - Príncipe.

Quando, pouco mais tarde, em 1810, concedeu-se à Inglaterra uma tarifa de 15% ad valarem em contraste com a de 24%
devida por quaisquer outros países estrangeiros, a libertação
do comércio estava concluída e a concessão pôde ser um ato
de favorecimento normal de um aliado, sem repercussão na
esfera da soberania. 15
Outro ponto a observar é a rapidez com que se desenrolaram
os acontecimentos. O Príncipe apartou à Bahia em 22 de janeiro e desembarcou em 24; em 27 o Conde da Ponte lhe faz
a entrega do documento que provocaria a carta-régia, uma representação em que era expressamente citada a Mesa de Inspeção de Rendas da Capitania, de que era secretário Silva
Lisboa. l6 No dia seguinte, 28 de janeiro de 1808, era expedida
a carta-régia.
Que o Príncipe apreendeu, num relance, o valor e a segurança do conselheiro que vinha encontrar inesperadamente no
Brasil, prova.o o fato de que um mês depois, no dia 26 de
fevereiro, Silva Lisboa embarca, ao seu lado, para o Rio de
Janeiro, onde daí por diante transcorreria sua vida de homem
público e de escritor.
Já contava 52 anos, e estava no esplendor de suas energias e
faculdades. Em 23 de fevereiro, ainda na Bahia, o Príncipe cria
para êle, para funcionar no Rio de Janeiro, a primeira aula
pública de Economia Política do Brasil, por ser "absolutamen.
te necessário o estudo da ciência económica na presente con.
juntura em que o Brasil oferece a melhor ocasião de se porem
15 Conforme o Tratado de Comércio e Navegação, no Rio de Janeiro
assinado a 19 de fevereiro de 1810, pelo ministro da Guerra e Negócios
Estrangeiros, D. Rodrigo de Sousa Coutinho (depois Conde de Linhares), e
o ministro inglês, desde junho de 1808 chegado à nova sede da monarquia
port·uguêsa, Lorde Strangford (Percy Clinton Sydney Smyth, Visconde de
Strangford) .
16 Neste fato encontramos indício da provável autoria de Silva Lisboa
também quanto à referida representação.
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em prática muitos dos seus princípios", provendo-a com Silva
Lisboa por haver "dado provas de ser muito hiíbil para o ensino
daquela ciência, sem a qual se caminha às cegas e com passos
mui lentos, e às vêzes contrários nas matérias de govêrno"
expressões, estas, constantes do próprio ato de nomeação.
A 22 de abril foi nomeado desembargador da Relação da
Bahia, embora continuasse no Rio de Janeiro, como deputado
da Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. Na
mesma situação continuou quando, em 1818, foi transferido
para a Casa de Suplicação, onde foi desembargador dos ag-ravos.
Dez anos depois, ao ser criado o Supremo Tribunal de Justiça,
obteve sua aposentadoria como magistrado.
Sua carreira êle a cumpriu principalmente em dois postos,
que desempenhava simultâneamente: o de membro da comis.
são diretora da Impressão Régia, criada a 13 de maio de 1808.
e o de deputado àquela importante Junta. Desde 1814, foi
também censor régio, encarregado do exame de obras destina.
das à impressão. Na direção da atual Imprensa Nacional per.
maneceu até 1826, quando foi nomeado senador do Império,
pela Bahia.
A Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Nave.
gação do Estado do Brasil, era o órgão mais importante de
administração econômica no govêrno de D. João. l'T Nela havia
um rudimento de ministério e a ela se deve a propulsão de
inúmeras atividades no campo agrícola, comercial e industrial.
Para resumir, aliás, em dois episódios culminantes o podet
de iniciativa do govêrno da regência joanina no domínio eco.
nômico, basta lembrar que a êle se deve o alvará de 1. 0 de abril
de 1808, derrogando o de 5 de janeiro de 1785, que proibia o
17 "Desejando o Príncipe-Regente Nosso Senhor que se aumente a agricultura, floresça o comércio, se multipliquem as fábricas e cresça a navegação, pelos proveitos que produzem ao bem do Estado; e conhecendo
quanto êstes mananciais de riqueza e prosperidade publica necessitam de
muitas e grandes providências e socorros, houve por bem criar nesta Côrte
do Brasil, pelo alvará com fôrça de lei de 23 de agôsto [de 1808], um tribunal como o que o Senhor Rei D. José, de gloriosa memória, criou em
Lisboa com os mais sábios regulamentos, denominado Junta do Comércio,
o qual entenda e providencie em todos os objetos da agricultura, fábricas,
romércio e navegação, para maior utilidade dos seus vassalos residentes
neste vasto e feliz continente do Brasil, que hão mister maiores e mais
enérgicas providências, depois que determinei - diz Sua Alteza no citado
alvará - que fôsse livre o erigirem-se fábricas de qualquer gênero e qualidade, e que estabeleci· ampla liberdade de comércio. :fl.ste tribunal se de;nominará Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, e terá
um presidente e os deputados que Sua Alteza Real fôr servido nomear, etc."
- Luís Gonçalves dos Santos (Padre Perereca) , Memórias para Servir à
História do Reino do Bra..sil, 2.a ed., Rio, 1943, p. 269.
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estabelecimento de manufaturas no Brasil. Data daí a franquia
das indústrias, medida de certo modo paralela à franquia do
comércio, e a partir da qual pôde iniciar-se, ainda que de
forma rudimentar, a nossa industrialização. No domínio da
agricultura, deve-se ao govêrno do Príncipe o incremento da
lavoura de café, a qual se desenvolveu tão ràpidamente que em
1822 as fôlhas do cafeeiro podiam entrelaçar-se às do fumo,
como símbolo da nacionalidade, nas armas do nôvo Império.ta
Foi com essa lavoura, como é sabido, que o Sul do Brasil pôde
recuperar na economia brasileira uma posição de predomínio,
que só passageiramente, com a produção intensa das minas,
tinha conseguido.
Silva Lisboa exerce, a partir de então, sôbre a vida brasileira uma dupla magistratura. Como censor e um dos diretores
da Impressão Régia é um fiscal da cultura, pela triagem cons.
tante das obras que nela se publicam. Como membro da Junta
do Comércio é um colaborador obrigatório, e freqüentemente
inspirador, dos atos administrativos que repercutem no comércio, na indústria ou na agricultura. Não terá sido estranho à
organização, materializada no alvará de 12 de outubro de 1808,
de nosso primeiro "Banco Público", o Banco do Brasil, cuja
criação pouco depois defendeu, em opúsculo. É encarregado de
preparar nôvo regulamento para o serviço consular e afinal se
lhe encomenda um projeto de Código de Comércio, que êle
não chega a apresentar senão em plano, existente no Arquivo
Nacional.
Os anos de permanência de D. João no Brasil são para Silva
Lisboa de intensa e fecunda atividade. É êle o assessor mais
assíduo, a cujo critério se recorre nas questões difíceis, e êle
mesmo escreveria a Memória dos Benefícios Políticos dêsse
reinado. 1 9
Sua obra escrita é tôda ela forjada ao calor dos acontecimentos em que toma parte. Em 1808-1'809 publica as Observações Sôbre o Comércio Franco no Brasil, 2 0 primeiro livro de
autor brasileiro impresso no Brasil, em que defende a abertura dos portos wntra as objeções dos partidários do monopólio
colonial. Em 1810 as Observações Sôbre a Franqueza da lndús18 Hélio Viana, História Administrativa e Econômica do Brasil, S. Paulo,
1951, p. 236.
19 Memória dos BP.nefícios Políticos do Govêrno de El-Rei Nosso Senhor
D. João VI, Rio, Impressão Régia, 1818. Reeditado em 1940 pelo Arquivo
Nacional.
20 Rio, Impressão Régia.
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tria e Estabelecimentos de Fábricas no Brasil, 21 defesa do
princípio da liberdade de indústria contra os monopólios, os
açambarcamentos e as rivalidades. Nesse mesmo ano traduz e
comenta o opúsculo Razões dos Lavradores do Vice-Reinado
de Buenos Aires, obra que contém a primeira expressão da
consciência econômica argentina em tôrno de problemas aná.
logos aos que salteavam o Brasil; 22 e ainda: Observações Sôbre
a Prosperidade da Estado pelos Liberais Principias da Nova
Legislação do Brasil e Refutação das Declamações Contra oCo.
mércio Inglês. 2 3 Em 18ll dá à luz o Ensaio Sôbre o Estabelecimento dos Bancos Para o Progresso da Indústria e Riqueza
Nacional. 24
Se eram as questões do dia as que solicitavam a inteligência
daquele autêntico protagonista do seu tempo, nem por isso
deixava êle de atualizar.se, lendo as obras de economia à me.
dida que se iam publicando nos centros europeus. Em 1819-1820
aparecem os seus Estudos do Bem Comum e Economia Polí.
tica, 2 5 em que já se refletem leituras recentes, como a de
Ricardo. Em 1812 divulgara Extraias das Obras de Burke, um
dos seus autores prediletos, 2 6 e em 1815 uma Memória sôbre
a vida de Lorde Wellington, com um apêndice sôbre a guerra
peninsular, a invasão da França, a paz da Europa. 27
Tal era a atividade intelectual de Silva Lisboa durante o
Brasil-Reino. À medida, porém, que se aproximam os acontecimentos que culminaram com o retômo de D. João VI a
Portugal, e logo depois, com a independência do Brasil, o
centro da vida brasileira se vai tornando menos econômico e
Rio, Impressão Régia, 1810. Reeditado na Bahia, 1811.
RazõeiS dos Lavradores do Vice-Reinado de Buenos Aires para a Franqueza do Comércio com os Inglês.~s contra a Representação de Alguns
Comerciantes, e Resolução do Govêrno, com Apêndices de Observações e
Exame dos Efeitos do Nôvo Regulamento nos Interêsses Comerciais do
Brasil, Rio, Impressão Régia, 1810. Parte é tradução de obra platina, parte
contém comentários de Silva Lisboa, quanto a repercussões no Brasil.
23 Ambas as obras são de 1810; a primeira teve reedição na Bahia, 1811;
a segunda trazia a indicação : "Extraído de Autores Eminentes".
24 Esta obra pode ser considerada como de indireta propaganda do primeiro Banco do Brasil, criado pelo Príncipe-Regente em 1808.
25 Estudos do Bem Comum e Economia Política ou Ciência das Leis Naturais e Civis de Animar e Dirigir a Geral Indústria e Promover a Riqueza
Nacional e a Prosperidade do Estado. Obra em três partes, dedicada ao
Conde dos Arcos, último Vice-Rei do Brasil, então governador da Bahia.
26 Extratos das Obras Políticas e Econômicas de Sir Edmundo Burke.
Trabalho dedicado a Lorde Strangford, ministro inglês em Lisboa e no
Rio de Janeiro.
27 Memória da Vida Pública de Lorde Wellington, etc.
21
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administrativo e mais político. As medidas de libertação da colónia haviam produzido seus frutos. Uma indústria manufatu"
reira, sobretudo têxtil, despontava. zs A indústria siderúrgica,
em seus primórdios, nas fábricas de ferro do Pilar, Congonhas
do Campo e Sorocaba, · produzia os primeiros resultados. 29
A navegação, que em 1806 se media pela entrada de 642 navios
portuguêses no pórto do Rio, atingia 10 anos depois, em 1816_.
a 1 . 460 navios, sendo 398 de longo curso e l. 062 de cabotagem.
Entre aquêles, 181 eram portuguêses, 113 inglêses e 104 de
outras nacionalidades. Desde 1815 a tonelagem estrangeira ultrapassara a portuguêsa nos portos nacionais. 30
O comércio brasileiro, que orçava no início do século em
f 3 milhões, atinge nos anos da segunda década a E 4 milhões.
Para que possamos avaliar o sentido dessas cifras, cumpre
lembrar que o comércio das colónias inglêsas orçava em :E 5
milhões e o das espanholas não chegava a E 1 milhão no
mesmo período. 3 1
Foi em meio a êsse surto de crescimento, e à nova atmosfera social que o estabelecimento da côrte no Rio criara, que
se iniciou o conflito de interêsses entre o Brasil e a antiga
metrópole, onde se definia com propósitos cada vez mais
osten~ivos um movimento de retôrno ao status quo ante.
Económica e politicamente realizara-se a chamada "inversão
brasileira". O Brasil, juridicamente ainda uma colónia, até
1815, transformara-se em verdadeira metrópole, por ser a sede
da monarquia e seu fundamental centro económico.
O problema do país era assim transferido do cenário das
medidas administrativas para o das lutas e manobras políticas,
culminadas com a eLevação à categoria de Reino' Unido ao de
Portugal e Algarves, naquele ano.
Silva Lisboa, já sexagenário e conselheiro do Rei Fidelíssi.
mo desde 1819, dois anos depois abre em sua vida pública,
sempre estreitamente cingida aos problemas da sua época, uma
nova fase, e, não sendo ministro de Estado, lança mão do outro
grande instrumento da vida pública -o jornalismo. De 1821
a 1828 publica nove pequenos jornais, de cada um dos quais
28 Beneficiando a nascente indústria brasileira de tecidos, um alvará de
1810 isentou do pagamento de taxas alfandegárias o fio e tecidos de algodão,
sêda e lã produzidos no Brasil, concedendo outros favores às fábricas que
se montassem no país. (Hélio Viana, op. cit., p. 239.)
2il Hélio Viana, op. cit., p. 241 a 243.
30 Roberto C. Simonsen, op. cit., p. 439 a 440.
31 Ibid., p. 431 a 435.
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aparecem poucos números, e que faz circular como "volantes"
levando ao público suas idéias. 32
O primeiro dêles é o Conciliador do Reino Unido, de que
aparecem sete números em março e abril de 1'821. Essa pequena fôlha atesta o sentir político de Cairu num momento crítico,
em que a posição dos patriotas estava ainda sujeita a muitas
e difíceis opções. Seu aprêço por D. .T oão VI coincidia com a
sua convicção de que o Reino devia manter-se unido, sem que
o Brasil nem involuísse à condição colonial, nem se separasse.
O Conciliador valoriza o govêrno de D. Toão, a união dos dois
reinos, com enderêço talvez à permanência do monarca.
Em fins do mesmo ano de 1821 aparece seu segundo ioma1.
a Sabatina Familiar de Amigos do Bem Comum, espécie de
gazeta literária, que prega a formação, entre nós, de "companhias domésticas" ou associacões de homens de letras, talvez
pensando em fortalecer dêss~ modo a influência das classes
cultas no país.
Os acontecimentos evoluem, entretanto, e não tarda que
se patenteie a atitude das Côrtes de Lisboa, o seu firme
propósito de recolonizar o Brasil. Restaurar o monopólio, canalizar através de Portugal o comércio do Brasil, que se avantajara ao da metrópole, tôdas essas medidas culminaram com
a ordem de regresso do Príncipe-Regente D. Pedro. A reação
foi imediata. Há quem atribua a Silva Lisboa a redação do
famoso panfleto Despertador Brasiliense, 33 que foi o primeiro
grito de protesto da opinião nacional contra a medida que
visava a inferiorização do Reino americano. O resultado foi o
episódio do Fico, a 9 de janeiro de 1822, no mesmo dia em
que foi lido ao povo, aglomerado junto à igreja do Rosário,
o primeiro número da Reclamação do Brasil, nôvo periódico
do publicista, agora francamente hostil às Côrtes Gerais, Ex.
traordinárias e Constituintes da Nação Portuguêsa, pelo ma.
lôgro de suas anteriores tentativas conciliatórias. Dêle saíram
14 números, assinados "Fiel à Nação"', alguns dos quais sus.
citaram polémicas e contestações, em Portugal como no Brasil.
32 Hélio Viana, Contribuição à HistóTia da lmjJrensa Brasileim (18121869), Rio, 1945, cap. "O Visconde de Cairu - Jornalista e Panfletário
(1821-183.5) ", p. 359 a 446.
33 Antônio de Meneses Vasconcelos de Drummond, nas "Anotações à
sua Biografia", incluídas nos Anais da Bibloteca Nacional do Rio de janeiro,
vol. XIII, de 1885-1886, at,ribuiu a Francisco da Franca Miranda a autoria
do rumoroso panfleto, no que tem sido geralmente seguido. Encontrando-o
em volume encardernado de obras de Cairu, existente no Instituêo Hi,tórico
e Geográfico Brasileiro, em 1922 catalogou-o Rodolfo Garcia como de sua
autoria, embora sem discuti·la. Fê-lo o Professor Hélio Viana, op. oil.,
p. 406.
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Já estamos em 1822, a caminho da Constituinte. É daqui
por diante a pregação política, o jornalismo doutrinário, visan.
do à estruturação do nôvo Estado, que se prepara. Os jornaL,
de Cairu -Roteiro Brasílico ou Coleção de Princípios e Do.
cumentos de Direito Político em Série de Números e Império
do Equador na Terra de Santa Cruz (1822-1823)- são talvez
as nossas primeiras publicações de doutrina política, em que
sua posição, ao mesmo tempo liberal e anti-republicana, se
define, alicerçando um regime do tipo monárquico.constítu.
cional, fortemente ancorado no sentido de ordem e de auto.
ridade. É a época das suas críticas a Rousseau, o "sofista de
Genebra"; de seus elogios aos inglêses e a Montesquieu.
·Já então está definida a sua posição de líder constituciona.
lista, católico e conservador, prevenido contra os excessos da
demagogia, que minam as liberdades públicas sob pretexto de
fomentá-las. É armado dessa atitude, a que a vastidão dos seus
serviços ao país, a gravidade de sua cultura e a inteireza de
sua vida emprestam maJestade, que Silva Lisboa vai para a
Constituinte do Império como deputado pela Bahia. '"'
Não lhe faltaram ali oportunidades de defender a linha
doutrinária em que se colocava, e que continuava a inspirar
o seu ativo jornalismo, mas o episódio que a tradição reteve
pela grandeza insólita da atitude foi o protesto contra os que
queriam suprimir do texto a invocação à Santíssima Trindade
e substituí-la pela fórmula maçônica do Supremo Arquiteto
do Universo. Num gesto em que havia protesto, transporte de
ié e desagravo, o velho Silva Lisboa ajoelhou-se espetacularmente no plenário. sã
Continuava, porém, incansável sua faina de jornalista e
panfletário. À Causa do Bmsil no juízo dos Governos e Esta.
distas da Europa segue-se o Atalaia, e a êste o Triunfo da Le.
gitimidade Contra a Facção de Anarquistas, de 1825-1826, em
que defende a união da Cisplatina, por ocasião da guerra
contra as Províncias Unidas do Rio da Prata.
O último de seus periódicos, caracteristicamente de polémica com colegas cariocas, intitulava-se Honra do BrasiL De •
.safrontada de insultos da "Astréia" Espadachina, e é de 1828.
Paralelamente à atividade jornalística, registra-se a de pan.
fletário. Também entre 1821 e 1828 publicou Silva Lisboa
114 Como deputado suplente, Silva Lisboa substituiu, a princípio, na
Constituinte de 1823, o seu comprovinciano e constante adversário Cipriano
José Barat·a de Almeida, que não chegou a tomar assento na Assembléia.

35

Otávio Tarqüínio de Sousa, op. oit., p. 105.
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não menos de 32 folhetos, cujos temas constituem o repertório
das questões políticas culminantes da época: as repercussões
do constitucionalismo português de 1821, as primeiras. con.
seqüências do Fico, várias polêmicas jornalísticas e políticas,
contra a Confederação do Equador, pelo reconhecimento internacional da Independência do Brasil, contra as Províncias
Unidas do Rio da Prata, devido à questão da Cisplatina, contra
a abolição do celibato clerical, em defesa da soberania do Im.
perador e, afinal, contra a ocupação do trono português por
D. Miguel. 36
Fora das atividades políticas, foi Cairu (já intitulado barão
em 1825, visconde no ano seguinte) encarregado por D. Pedro I
da elaboração da História dos Principais Sucessos Políticos do
Império do Brasil> obra que planejou e em parte publicou, em
quatro tomos, de 1825 a 1829.
De 1827 data seu último trabalho de economista -os doi~
tomos das Leituras de Economia Política ou Direito Econô.
mico Conforme a Constituição Social e Garantias da Constituição do Império do Brasil, impressos na Tipografia de Plan.
cher-Seignot, o primeiro diretor do Jornal do Comércio.
Os últimos anos da vida de Cairu, no Primeiro Reinado e
na Regência, foram cercados do respeito distante que convém
ao oráculo. Combateu, porém, já em 1832, o projeto de refor·
ma da Constituição do Império, inclusive defendendo a vita.
liciedade do Senado, a que pertencia, e, pela primeira vez
entrando em conflito com o seu tempo, chegou a ser acusado de
partidário da restauração de D. Pedro I no trono. Apesar disto
Cairu se constituiu, no fim de sua vida pública, até a morte,
ocorrida em 1'835, num símbolo da antiga austeridade política,
contra a qual se exerciam as pressões crescentes da evolução
da sociedade e do regime.
Isso não lhe tirou, antes lhe acentuou, o que deveria ficar
sendo a mais fecunda lição da sua vida e da sua carreira: a de
que o destino individual só se realiza plenamente quando o
homem logra, pela mobilização de suas energias e faculdades,
entrar em equação com a sua época, e exprimir na peripécia
de sua própria vida a trama dos problemas em que se debate
a sociedade a que pertence.
Foi o caso de José da Silva Lisboa, um humanista que soube
entender a sociedade em que vivia, e tornar-se o protagonista
de sua época.
36

Cf. Hélio Viana, op. cit., p. 402 a 441.

A plena compreensão da personalidade de Rui Barbosa
não poderá ser alcançada, enquanto os seus críticos se quiserem limitar ao louvor das idéias e atitudes que êle incorporou
ao nosso patrirnônio político.
Corno todo verdadeiro grande homem, Rui Barbosa foi um
ideólogo: seus pensamentos, sua vida pública, vestiram certos
imperativos da existência brasileira, deram forma
teoria~a
impulsos vitais, que se formavam na sociedade do seu tempo.
:t?.sses impulsos, que nêle encontraram, primeiro, um intérprete, e mais tarde um símbolo, continuam vivos na sociedade
de hoje, e por isso nada é menos histórico que o culto rendido
pelos nossos contemporâneos a Rui Barbosa. Ainda é difícil
pôr em evidência o que se poderia chamar a base existencial
de sua doutrina e de sua vida pública.
E entretanto, a lição de um grande homem não atinge à
plenitude da eficácia, senão quando, por um ato de raciocínio,
o excluímos de nossa subjetividade, para o contemplarmos, na
objetividade de sua posição histórica, pensando e agindo como
pessoa dramática da sociedade em que viveu. Só então se desprende dêle, livre para sempre do perigo de envelhecer, o mo.
dêlo que nos pôde legar, o sentido universal, que nêle pressentíamos, mas não formulávamos.
:t?.sse sentido não o encontraremos em Rui Barbosa, enquanto nos limitarmos a lhe estudar a ideologia, sem a compreensão das realidades profundas a que serviu, e de que suas idéias,
como mais tarde sua legenda, foram um instrumento de defesa e de realização.
Tôda ideologia política tira seu valor e sua eficácia histórica, não tanto dos fundamentos racionais com que se demonstra, quanto da relação profunda em que se encontra com
certos imperativos da existência, que através dela aspiram à
realização. Uma idéia sem equivalência existencial é uma concepção gratuita do espírito, e, no campo social, urna utopia.
Cabe à inteligência política dar a certos interêsses e impulsos
vitais a fórmula universal, que os exprima e que os faça
prevalecer.
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Não há exagêro em afirmar que a conversibilidade em ideo.
logia, isto é, em princípios e normas susceptíveis de aceitação
geral, é a prova decisiva por que passam as grandes fôrças,
que periodicamente se diferenciam e tentam predominar no
seio de uma sociedade. Se não conseguem engendrar ou captu.
rar uma ideologia, permanecem meros interêsses partícula.
res, ou parciais, contidos nos limites da ordem social consti.
tuída. Se, pelo contrário, investem sua energia propulsora
numa idéia, que se imponha à consciência do meio, tendem
a prevalecer numa ordem nova, modelada por sua ascensão.
Rui Barbosa foi, entre nós, refletida ou espontâneamente,
o ideólogo de uma reforma da sociedade. Não de uma reforma
ocasionada pela brusca avulsão de certos valôres, pela eclosão
revolucionária de novas formas de vida, mas de uma reforma
iniciada difusamente nos últimos decênios da monarquia, que
mergulhava nos primórdios da nacionalidade suas terminações
radiculares, e que encontrou no advento do regime republi.
cano o momento essencial de sua fixação de rumo: essa reforma pode ser chamada, dentro de limites que indicarei, a
ascensão da classe média.
Bem sei que a classe média, tal como nos habituamos a
reconhecê-la entre outros povos, oferece características sociais
que em vão procuraremos em nosso meio. Ali, quase sempre
ela se apresenta como a camada estável por excelência e con.
servadora na sociedade. Formam-na os pequenos proprietários
rurais, o grupo mais ou menos numeroso dos rendeiros, isto
é, dos que vivem de pensões e rendimentos fixos, os pequenos
industriais e comerciantes que exploram negócios individuais
ou de família, os empregados de maior categoria, os intelectuais
e os funcionários. Seu comportamento como classe costuma ser
conservador no terreno econômico e radical no terreno político, onde se tornou o que poderíamos chamar a "rocha arma.
zenadora" do liberalismo primitivo.
De semelhante formação de classe média, é certo que não
podemos ainda encontrar testemunho entre nós.
A sociedade imperial era, como todos sabem, uma sociedade
composta de proprietários agrícolas, cuja vida repousava nos
preços dos produtos de exportação; de escravos, que em 1850
eram mais de 30% da população; e de homens livres não
proprietários, vivendo de ínfimos salários nas cidades, onde
freqüentemente se desocupavam. 1
1

Caio Prado Júnior, História Económica do Brasil, São Paulo, 1945,

p. 131 e segs.
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Entre êsses extremos sociais não havia uma classe produ.
tora, que enchesse o vazio, e que pela sua situação eoonômica
pudesse lançar no país os empreendimentos que o desenvolvimento dêste reclamava.
Governavam os agricultores proprietários, nobilitados pelo
Império; a economia que lhes convinha, e que a situação do
país lhes permitia praticar, era a do câmbio alto, mantido,
algumas vêzes, à custa de expedientes onerosos para o país. O
café viera assegurar ao balanço de comércio um excedente das
exportações sôbre as importações, reforçando, assim, no meado
do século, o tipo colonial da nossa economia e atrasando a
evolução natural para a diversificação econômica. Os artigos
de importação chegavam por baixo preço, mas a falta de poder
aquisitivo da população impedia que se exagerasse sua procura, e os governos, não podendo auferir, no interior de um
país sem atividades, renda fiscal que lhes assegurasse o pesado
custeio, recorriam ao empréstimo externo, reembolsável com
o excedente das exportações.
São conhecidas as causas que influíram para a desorganiza.
ção crescente e o artificialismo dessa economia, baseada na
concentração maciça da renda nacional nas mãos de algumas
famílias de proprietários.
No último decênio do. Império, terminado o desastre finan.
ceiro da Guerra do Paraguai, em meio à sociedade agrária e
escravocrata que se desorganiza, surgem sinais de uma nova
ordem de coisas, prenunciada no ciclo de prosperidade
de 1855-1864, dominado pela presença do Visconde de Mauá,
e interrompida durante os anos de guerra, e que parece lançar
de si novos rebentos, mais decisivos. Os preços de exportação
elevam-se, nesse período, de mais de 60% sôbre os anos ante.
riores, o câmbio de 18 passa a 25, capitais estrangeiros afluem
ao país, não apenas para a clássica cobertura dos deficits orçamentários, mas para alguns investimentos benéficos às condi.
ções de desenvolvimento geral. Um período de industrialização
incipiente se inicia sob o signo da iniciativa particular. 2
Observa-se nesses dois últimos decênios a expansão indus.
trial apontada pelos historiadores da nossa economia: de
cêrca de duzentos, nossos estabelecimentos fabris sobem a
seiscentos, repartidos entre a indústria têxtil (60%), as de alimentação (15%), as de madeiras, produtos químicos e farmacêuticos e artigos de vestuário.
2

Ibid., p. 206.
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A essa nova atividade, que reponta no quadro decadente
da economia do Império, uma importante modificação social,
ainda em esbôço, se acrescenta.
De um lado, as pequenas indüstrias que afloram, sem plano
que as concentre, sem iniciativa estatal ou bancária que as
promova, são a obra dispersa de indivíduos, que se estabelecem com recursos próprios, e não saem da classe rural dos
proprietários. Imigrantes estrangeiros, ou comerciantes que
começam com pequenos estabelecimentos, e os ampliam reaplicando lucros produzidos pelo próprio negócio, com êles se
inicia uma classe, que contrapõe sua mentalidade pequenoburguesa, seu espírito de precavida iniciativa, à mentalidade
quase feudal da grande classe agrária.
Mas êsse rudimento de burguesia não seria capaz de alterar
a estrutura da sociedade. A classe média nascente, a que se incorporam empregados e funcionários, vai buscar tôda a sua
composição numa nova fôrça: o Exército nacional.
Não se tem dado, a meu ver, o relêvo devido a êsse fato
capital da nossa história: a identificação do Exécito com a
classe média.
I
Se é verdade que entre nós a classe média não surge com a
estruturação econômica robusta, que lhe daria tanta influência no destino de outras sociedades, é também certo que essa
deficiência surge compensada pela concentração de fôrça política, proporcionada pelo surgimento de um verdadeiro poder
nôvo: o militar.
Foi a partir da Guerra do Paraguai que o Exército ganhou
a estabilidade e coesão interna, que dêle fariam, daí por
diante, um dos pontos de maior resistência do nosso organismo político. A monarquia agrária, impregnada de civilismo,
não quis ou não soube captar a nova fôrça, para a qual também não contribuíram os filhos da aristocracia produtora de
açúcar ou café. Na classe média nascente é que o Exército
vai escolher seus oficiais, alguns vindos de soldados, outro~
preparados nesse centro de estudo da classe média, que seria,
em contraste com as faculdades jurídicas da aristocracia agrária, desde 1874, a Escola Militar. 3
É natural que o Exécito venha desembocar, em poucos anos,
no movimento republicano, como era nat~ral que a formação
3 Primitivo Moacir, A lnstr!l{:ão e o Império, 3.o volume, São Paulo,
1938, p. 374.
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de suas elites procurasse uma estrutura doutrinária no positivismo, em oposição ao catolicismo da monarquia.
Sinto que, apressado como estou de chegar a Rui Barbosa,
não me seja possível tentar agora o exame do papel social
que essa nova fórça iria desempenhar no regime republicano.
Basta cotejarmos a situação política das várias repúblicas.
latino-americanas, para compreendermos o que em qualquer
delas tem representado a criação de um exército com quadros
permanentes e estrutura estável: enquanto perduram as for.
mações militares ocasionais ou irregulares, accessíveis ao pres.
tígio de chefes de fortuna, reina o pronunciamiento, a revolu.
ção de palácio; quando se alcança a etapa da institucionaliza.
ção do Exército, êste deixa de ser a estrutura, para pertencer à
subestrutura política, e sua autoridade assume l.!m caráter po.
tencial.
Voltemos, porém, ao surto da classe média. Essa nova cama.
da social, que se avoluma nos anos de ocaso da monarquia,
traz consigo um destino, um imperativo vital, que se levanta
contra as formas obsoletas da sociedade que a contém. Indus.
triais e negociantes - a classe média civil - ligados ao exér.
cito nacional- a classe média militar- podem ter entre si
discordâncias de idéias, antagonismos, mas estão ligados pelo
mesmo imperativo de alteração dos quadros vigentes, e
juntJOs se encaminham para a República.
Na nova ordem que se instaura, uma personalidade lhes
resume o espirita e encarna os métodos: o ministro da Fazenda
do Govêrno Provisório, Rui Barbosa.
Não tenho aqui a intenção de analisar -e se tivesse, não
teria autoridade - a obra do mais discutido administrador que
já tiveram nossas finanças. Não importa ao meu objetivo saber
se suas idéias económicas eram as melhores, ou em que me.
dida foram infelizes os resultados da grande experiência, a que
êle se lançou nos seus quatorze meses de govêrno, compreen.
dido no mais famoso período de especulação da nossa história
económica.
Quero, porém, salientar que nesses seus poucos meses de
ministro das Finanças, Rui Barbosa conduziu a única experiência de govêrno de sua longa vida pública no sentido das
medidas e reformas reclamadas pelo imperativo da ascensão
da classe média.
Homem da classe média, êle próprio, vindo de uma estirpe
provinciana, dada às profissões liberais, à magistratura e à po.
lítica, e descendendo do ramo que se conservou pobre, en.
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quanto os colaterais se aliavam à aristocracia agrária pelo
casamento. 4 Rui Barbosa havia de ser um aliado natural dos
homens industriosos, de quem se esperava o desenvolvimento
económico do país e a renovação de sua mentalidade, e para
quem desejava ver abertas as portas da oportunidade num
meio até então congelado pelos privilégios da classe proprie~
tária.
A êle se devia o texto da reforma eleitoral Saraiva, que, extinguindo a eleição em dois graus e alargando o censo, dimi.
nuíra o predomínio dos chefes locais e dos fazendeiros, em
favor de um maior pronunciamento popular. 5
Seus planos de ensino, sua preocupação com a criação de
um espírito técnico e artesanal no brasileiro já revelavam, sob
o antigo regime, para onde apontava seu espírito reformador. 6
Era um bacharel convencido da supremacia que deve assumir
a educação técnica em tôda sociedade voltada para o dever de
enriquecer. Era também um homem desligado, pela sua formação pessoal, tanto quanto por suas idéias, de vínculos com
os interêsses criados, com os privilégios económicos dos grandes
proprietários, ou com os compromissos estrangeiros de que
se alimentara a monarquia.
Sua política no Govêrno Provisório foi mais de reforma
social do que de reforma económica.
O primeiro ponto em tórno de que girou essa política foi,
como é sabido, a reforma monetária, praticada dentro da
linha que pouco tempo antes se traçara a monarquia. Esta,
sentindo a necessidade de atender à expansão de numerário
4 Rui Barbosa, Mocidade e Exílio, ed. organizada por Américo Jacobina
Lacombe, 3.a ed., São Paulo, p. 17 e segs.
5 Obra;s Completas Ide Rui Barbosa, vol. VII, 1880, t. 1. Rui Barbosa atribuiu a essa reforma eleitoral efeitos relevantes : "uma reforma que
constitui uma verdadeira declaração de direitos [.... ] reforma a que a oposição constitucionalista do Senado atribuiu as proporções de uma segunda
Carta e o prelúdio de uma revolução, que ela, pelo contrário, tende a
evitar" (p. 318).
A reforma estabeleceu a eleição direta, considerados eleitores todos os
que t·ivessem renda anual não inferior a Cr$ 200,00; estabeleceu a elegibilidade dos acatólicos; aumentou consideràvelmente o número de incompatibilidades. Diminuiu, em geral, o poder até então incontrastável dos proprietários rurais. Na primeira experiência foram derrotados dois ministros.
6 Obras Completas de Ruí Barbosa, vols. IX (tomo 1) e X (t. l a 4'
- Reforma do Ensino Secundário Superior e Primário. Veja-se, especialmente, o caráter técnico impresso ao ensino secundário (Imperial Liceu
D. Pedro II). Ainda <nhre a importância do ensino técnico como fundamento da organização industrial veja-se o discurso uo Liceu de Att('s e
Ofícios. (Obras Completas, Vol, II, p. 255.)

RUI BARBOSA -

E A RENOVAÇÃO DA SOCIEDADE

29

reclamada pelos novos salários e pelo volume maior das tran.
sações, deliberara voltar ao regime dos bancos emissores, que
trocara pelo das emissões do Tesouro depois da crise de 1864.
Admitira, porém, dois alvitres: ou a emissão baseada em títulos públicos, ou a emissão sôbre lastro metálico. Neste se haviam fundado as emissões do último Gabinete. Rui Barbosa,
porém, acreditava que êsse sistema acarretaria, pela liquidação
em ouro dos saldos passivos do balanço de comércio, a queda
do câmbio, a menos que se continuasse a protegê-lo com o expediente insustentável, usado pelos governos anteriores, de
tomar empréstimos à City para atender aos compromissos
externos do govêrno, que assim não concorria ao mercado de
cambiais. 7
"Em um país onde o equilíbrio do câmbio seja estável",
escre~·e êle na Exposição de Motivos de 18 de janeiro de 1890,
"denotando a compensação normal de suas despesas pelos seus
recursos naturais, a solução é racional e legítima, eficaz e criadora." (A nexos ao Relatório, p. 5.)
No caso brasileiro, porém, pelo motivo exposto, essa solu.
ção se lhe afigura inexeqüível, e, das duas alternativas que
estabelece a lei de 1888, adota a segunda -a circulação sôbre
títulos do Estado.
Recolher, segundo um plano progresivo, o papel-moeda
emitido pelo Tesouro, atender às necessidades da circulação
com bilhetes bancários vinculados a títulos do Estado, que se
resgatariam progressivamente, tal é, em sua linha geral, o
plano, para cuja execução o ministro da Fazenda confia a
dez bancos a função emissora.
É certo que, no breve período de sua administração, Rui
Barbosa cumpriu êsse programa financeiro com uma prudência que em vão lhe contestaram seus adversários. Os estudos
criteriosos a que procedeu o Sr. Oscar Bormann não deixam
persistir dúvida sôbre aquelas cautelas, que permitiram
reduzir, de 15 de novembro de 1889 a 31 de dezembro de
1891, o papel-moeda em circulação de 199.264:000$000 a
165.381:000$000, embora contemporâneamente se acrescesse o
meio circulante de 199.530:010$000 em bilhetes bancários. 8
É certo, porém, que essa brusca expansão do meio circulante, agravada depois da saída de Rui do Ministério pelas emissões reiteradas de bilhetes, que, em fins de 1891, já ascendiam
7 Rui Barbosa, Anexos ao Relatório do Ministro da Fazenda - A :
Emissão e Crédito, Rio, l89l.
s Oscar Bormann, Rui Barbosa - Ministro da Fazenda. Rio, 1949,
p. XL VI e segs.
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a mais de 350. 000:000$000, representou sôbre a nossa eco no.
mia uma pressão inflacionista, cujos efeitos sociais e financei.
l'os não podiam escapar à previsão do ministro.
Como justificou êle a ampliação do meio circulante, tomada
como ponto focal de sua reforma económica?
A situação do nosso mercado monetário foi a primeira e a mais
imperiosa das questões, que se me impuseram logo nos primeiros dias
da revolução. A tentativa de uma circulação conversível, ensaiada
sob os auspícios do contrato concluído pelo Ministério de 7 de
junho com o Banco Nacional, caíra, e malograra-se logo aos primeiros passos. O Câmbio precipitava-se por um declive abrupto,
sustido apenas à custa de sacrifícios, que não se poderiam prolongar
definitivamente. Os bancos de emissão metálica retraíam descoroçoados a sua circulação. Os auxílios de papel-moeda, autorizados pela
lei de 18 de julho, caíram sôbre o mercado ávido, como gôta d'água
indiferente, não obstante haver-se chegado a transpor o limite da
importância permitida. Um vasto afluxo de emprêsas e transações,
que a revolução surpreendera, corriam risco iminente de esboroar-se
em vasta catástrofe, assinalando com o mais funesto Krach a iniciação da República, sob a pressão de uma penúria invencível de meio
circulante.
Foi entre essas perplexidades e sob o aguilhão dêsses perigos,
que recorri à única salvação possível em semelhante conjuntura:
assentar, como os Estados Unidos tinham feito, em circunstâncias
análogas e sob a fôrça de iguais necessidades, a garantia do meio
circulante sôbre os títulos da dívida nacional. Indigitada pela malevolência e pela má-fé de uma reação furiosa e insensata como um
sistema de monopólios fatais à liberdade do trabalho e à indúst·ria
nacional, essa instituição não tardou em se recomendar, pela experiência imediata dos seus efeitos. às simpatias de tôdas as classes laboriosas, como o maior acelerador, que jamais se concebeu neste país,
da prosperidade do trabalho, como o maior difusor de crédito, o
mais enérgico propulsor do nosso movimento industrial, a que veio
imprimir inaudita atividade. (Relatório, p. 52.)

Vê-se por êsse tópico do seu Relatório, como por outras palavras que escreveu ou proferiu em defesa de sua atacada
administração das finanças, que Rui Barbosa concebeu a expansão do meio circulante como um recurso de financiamento à produção, especialmente às iniciativas industriais novas,
ou surtas nos anos anteriores.
Ao seu espírito progressista se impunha a necessidade de
fomentar as atividades produtora$, num meio que há cinqüenta anos vivia, como ainda hoje, à margem de suas possibilidades naturais, dentro dos limites de uma estrutura, cuja manutenção dependia de conservar-se o rendimento nacional
superconccntrado em mãos de uma minoria, cercada de uma
população de subconsumidores.
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A sociedade agrária e escravocrata se liquidara, introduzido
nas lavouras o trabalho pago, abolida a monarquia que lhe
assegurava os privilég1os, e no Brasil, como no resto do mundo,
se acelerara, na segunda metade do século, o crescimento da
populaçãco. Uma nova realidade social extravasara para sem.
pre dos quadros antigos, mas os caminhos da nova sociedadp
não estavam abertos, e para assegurá-los e desimpedi-los é que
se voltava a política financeira, talvez um pouco ingênua, do
Govêrno Provisório.
Que efeitos sociais decorriam da inflação de recursos, postos
à disposição do público através dos bancos emissores?
Muitos são os aspectos da inflação, e longínquas as suas
conseqüências no processo económico, mas, como tem sido
justamente observado, tôda expansão da produção, obtida
através de uma pressão inflacionária, socialmente significa o
sacrifício de uma classe em favor da acumulação de riqueza
em outros setores da sociedade. 9
É fácil explicar o processo, a que se tem chamado poupança
compulsória (forced savings), em que todo surto inflacionário se resolve.
Quando se introduz na circulação uma quantidade nova
de moeda, esta não se distribui imediatamente pelas diferentes
classes sociais, de um modo proporcional a seus antigos have.
res. Se assim sucedesse, o aumento seria inócuo, e não haveria
modificação real do poder de compra da população.
Sucede, porém, que o incremento monetário se efetua, começando por uma classe que o recebe, ou a título de finan.
ciamento para os seus negócios, ou de pagamento de despesas
públicas, ou a qualquer outro título. Êsse grupo emprega os
recursos recebidos na compra de artigos de consumo, ou em
salários, equipamentos e imobilizações; na procura daquilo
de que necessita, já exerce, porém, graças às no·vas di~ponibi
lidades, uma pressão maior, que conduz a uma primeira elevação de preços dos bens e serviços procurados. Os fornecedo.
res dêsses bens e serviços passam então a procurar outros, ele
que necessitam por sua vez, e a exercer sôbre uma terceira camada de prestadores de serviços e mercadorias a pressão de
procura, que sôbre êles se exercera. Nova majoração dos pre.
ços se assinala. E, ao cabo de algum tempo, os que venderem
já serão daquela camada ou setor da sociedade que precisará
aplicar os recursos percebidos em compras de produtos ofere.
cidos pelos que se beneficiaram anteriormente da passagem da
9 V. Eugênio Gudin, Princípios de Economia Mon.;tária, ed. Civilização
Brasileira, 1943, p. 247 e segs.
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nova corrente monetária. Ao procurarem os bens de que ne.
cessitam, já lhes encontrarão os preços majorados pelo rastro
da inflação; e assim, a dilatação de recursos terá operado seus
benefícios em favor das classes primeiro atingidas pela corrente monetária e em detrimento das atingidas em último lugar.
Suponhamos que a quantidade de mercadorias não se tenha
alterado durante a passagem do jato monetário pelo organismo social: que terá êle operado? Apenas um deslocamento
das fortunas, pois umas classes, as atingidas em primeiro
lugar, terão aumentado seu haver à custa das que já encontra.
ram os preços alteados quando a elas chegou o fluxo de recursos
para aquisição de novos bens.
Ê por isso que se compara o processo inflacionário a uma
"economia forçada", a que certas classes fôssem compelidas em
favor de outras classes da sociedade.
Assim, se a corrente se inicia por um financiamento à indústria e à agricultura, quase sempre a classe compelida à
privação pela propagação da alta dos preços é a dos rendeiros
e assalariados, cujas rendas e salários perdem poder aquisitivo,
sofrem um bloqueio indireto em favor da produção. Não foi
outro o caminho do reequipamento da indústria alemã
em 1920-1923.
Se, pelo contrário, a corrente monetária incide primeiro
sôbre salários ou sôbre vencimentos de funcionários, a privação compulsória recai sôbre as classes produtoras e, não raro,
se resolve em processo de descapitalização. 1 0
A corrente monetária que o ministro das Finanças do Govêrno Provisório lançou sôbre a economia brasileira teve um
papel social que merece ser pôsto em evidência, pelas suas repercussões posteriores na evolução brasileira.
Desde 1'888, a monarquia decretara a emissão bancária, mas
dirigira o fluxo monetário, de acôrdo com a sua instintiva
tendência social, para a agricultura. 86.000:000$000 foram garantidos aos fazendeiros pelo Ministério de 7 de junho para
que fizessem frente aos compromissos de salários e às dificuldades criadas pela Abolição sem indenização prévia. Rui
Barbosa, porém, não hesitaria em dar outro rumo à distribuição de recursos.
Verificada a inconveniência de semelhante sistema, a sua ineficácia, o seu caráter lesivo, quer em relação ao Tesouro, quer em relação à agricultura, deliberei suspender a execução dêsses convênios,
10 V. L. von l\Iiscs, Thcoric dcs Gcldes und der Umlaufsmittcl, cG..
Duncker, Humblod, 1924.
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rescindindo logo os que me foi possível. Em conseqüência, apenas se
entregaram aos bancos 47.250:000$000. Daí, para o erário nacional,
a economia de 39.000:000$000. (Relatório, p. 29.)

,~

Não é a agricultura, é a indústria nascente que se trata de
financiar. É sôb1·e esta que recai primeiro, através dos bancos
emissores, a onda dinamizadora da emissão, dando lugar àquele
processo de propagação do impulso monetário, a que aludi,
e à imposição da economia forçada à classe agrária.
Nenhuma política poderia tão nitidamente traduzir o propósito instintivo de redistribuição da riqueza, em favor das
fôrças vivas da nascente burguesia brasileira, como a que ensaiou, através do seu ministro das Finanças, o Govêrno Provisório.
Depende de maior estudo saber se o acréscimo do meio
circulante, ensejado pela reforma de Rui Barbosa, traria ou
não ao país um aumento efetivo dos seus investimentos repro.
dutivos. Nem sempre a emissão monetária tem os resultados
estéreis, que hoje se proclamam, talvez sob a impressão da
nossa experiência recente n em que a expansão do meio circulante foi principalmente aproveitada em favor do poder de
consumo e dos investimentos irreprodutivos.
:\Iuitas vêzes sucede que a classe, em cujas mãos se concen.
tra o benefício monetário, aplica suas novas disponibilidades
em bens de produção, e em casos tais o resultado do processo
inflacionário pode ser uma elevação ainda que transitória da
capacidade de investir. É difícil, porém, dizer até que ponto
êsse teria sido o objetivo da reforma Rui Barbosa., ou o seu
resultado, se sua marcha não tivesse sido prejudicada pelo
advento de administradores novos, que ficaram responsáveis
pelos exageros e descontrôles da fase final.
Rui Barbosa completou seu programa de defesa do parque
industrial incipiente, que se esboçava, com a política protecionista que voluntàriamente resultou da tarifa-ouro e involuntàriamente da queda do câmbio. na
A tarifa-ouro .servia no seu plano a um escopo financeiro,
pois dotaria o Estado de recursos para pagar no exterior seus
compromissos, sem ter de recorrer ao mercado de cambiais.
Era, porém, ao mesmo tempo, uma proteção pautal, que se
dispensava à produção brasileira, e essa proteção se acentuou
com a queda do câmbio, já que nossas pequenas indústrias,
fundadas nas matérias-primas do país, sobretudo no algodão,
receavam mais a concorrência dos produtos similares manun Observação feita em 1949.
lla
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Direitos de Importação em Ouro, Rio, 1891, p. 301.
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{aturados no estrangeiro, do que o encarecimento dos custos
nacionais pela elevação de preço de matérias-primas importadas ou de equipamentos.
Expandem-se as indústrias sob o Govêrno Provisório: 452
novas fábricas, com um capital declarado de 200.000:000$UUU,
vêm oferecer emprêgo e melhorar a condição econômica da
classe média, ainda que sem a estabilidade e a consistência
necessária, como a crise subseqüente viria revelar. É, porém,
o próprio Rui Barbosa quem indica um dos aspectos mais
desfavoráveis da conjuntura brasileira, nessa época: o numerário pôsto à disposição da iniciativa privada serviu em parte
substancial para a compra, por brasileiros, de negócios pertencentes a europeus, e êstes, repatriando suas inversões, avolumaram a corrente emigratória de capitais. 12
.ítste gravame de balanço de contas pareceu ao financeiro
da RetJública uma das mais vigorosas pressões baixistas sofridas pelo câmbio, cujas oscilações êle filiava exclusivamente ao
equilíbrio dos pagamentos externos, recusando influência ao
volume de moeda em circulação. Era natural: a influência do
valor da moeda sôbre o nível de câmbio fôra pressentida e
afirmada por economistas da escola liberal, Ricardo sobretudo,
mas só recentemente começou a ser reconhecido que a comparação entre duas moedas, para fixação do câmbio, depende
primordialmente do poder de compra de cada uma delas
dentro do seu próprio país.
Rui Barbosa não descurou, porém, como muitos pensam,
a defesa da exportação brasileira. Se é certo que suas refonnas
econômicas impunham sacrifícios e poupanças forçadas à classe
agrária em benefício da burguesia nascente, empenhada na
diversificação da economia do país, nem por isso desconheceu
êle a importância das exportações, sôbre que assentava, como
ainda hoje, a riqueza de um país sem mercado interno, e de.
pendendo, para o sustento de sua população, de compras substanciais no exterior.
12 "Ninguém iguora que o comércio, especialmente o grande comércio,
das nossas praças mais importantes reside, na sua maior parte, para não
dizer na sua quase totalidade, em mãos de estrangeiros. í,sses acumuladores
de riqueza reservam-na, em boa parte, para a pátria, onde concentram as
suas aspirações, e para onde retiram o capital adquirido, ou a renda. que,
até hoje, não foi convenientemente taxada, ao menos para salvarmos, a benefício do país, uma quota módica dessas fortunas amontoadas à custa dêle.
Essa tendência constitui um favor permanente de depauperação nacional.
invertendo contra nós a proporção real entre o ativo e o passivo das nossas
relações com o estrangeiro." (Ob. cit., p. 317.)
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Sua idéia foi dar à nossa exportação um segundo produto
de combate, que diminuísse o risco de nos reduzirmos à boa
<>u má fortuna do mercado de café.
O algodão brasileiro que aparecera nos mercados europeus,
em conseqüência do retraimento da produção norte-americana
em 1865, alimentando aqui a prosperidade inicial dos anos
setenta, fôra em 1877 expulso pelo seu grande concorrente; e
só nos últimos anos do Império se erguera, ao lado do café,
um produto cujo fastígio havia de ser fugaz: a borracha.
Rui Barbosa voltou-se para o açúcar. 13 í.sse produto, em
tômo de que girara a economia brasileira em certa fase da colônia, estava morto, como artigo de exportação, pelos preços
comparativos de outros países, menos onerados de fretes e com
menor custo de produção. O ministro da Fazenda do Govêrno
Provisório compreendeu que o tratado com os Estados Unidos
da América do Norte - necessário à novel república brasileira
sob tantos aspectos, quando se lhe fechava a City, numa interrogativa desconfiança e numa solidariedade compreensível com
os interêsses criados à sombra do poder imperial- poderia
ser a ocasião de abrir ao velho produto, arraigado em nossos
hábitos agrícolas, a oportunidade de ressurgimento.
Impunha-se obter que os Estados Unidos concedessem isenção aduaneira ao nosso açúcar, com o compromisso de não
estenderem igual benefício às lavouras cubanas e filipinas, de
que com vantagem de preço se abasteciam. A conjuntura era
favorável à pretensão brasileira, pois os Estados Unidos se empenhavam numa política que pusesse em crise as relações entre
os cubanos e a Espanha.
A intervenção de Rui Barbosa nas negociações a cargo do
nosso ministro em Washington abonam sua visão realista do
problema, e a compreensão que tinha das finalidades práticas
de uma diplomacia verdadeira.
Infelizmente, porém, já sem a intervenção de Rui Barbosa,
o tratado americano desfechou num compromisso ilusório, que
a variação de política dos Estados Unidos logo fêz desvanecer. 1 4
Foi êsse também o desfecho de outros planos, concebidos
pelo ministro das Finanças nos 14 meses de sua gestão. Come.
çados por êle, acabados por outros, tornaram-se na sua vida
pública um oneroso passivo, que sua constante pugnacidade,
sua incessante defesa, não conseguiram liquidar. Alguns seriam
13 Rui Barbosa, Finanças e Política da República (O Tratado Americano) , Rio, 1892, p. 403.
14 Ibid., p. 416.
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talvez planos felizes se as administrações posteriores os tivessem
compreendido, e respeitado. Outros seriam suceptíveis de rea.
justamentos e inflexões, se quem os concebeu houvesse podido
presidir à sua realização. 15
Mas no fragmento de estátua inacabada, que é a obra financeira de Rui Barbosa, é possível ler com perfeita clareza o sen.
tido social do seu programa, que seria, como tenho dito, libertar
as fôrças novas, que já pulsavam no seio da sociedade, e que
substituiriam a estrutura agrária e feudal do Império por uma
estrutura de maior diversificação econômica, em que se distribuísse e estabilizasse a incipiente classe média.
Não foi possível. Dirão outros: era cedo. O certo é qwe a
República voltou, pouco depois, a ser governada pela classe
agrária, que lhe impôs os seus homens representativos, como
Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, e na expansão
irresistível da economia cafeeira fundou-se a grandeza da praça
de Santos, lançaram-se as bases da verdadeira industrialização
brasileira, em tôrno dos mercados de energia elétrica, sobretudo
onde se acumulavam as disponibilidades deixadas pelo café,
isto é, em São Paulo.
A classe média, porém, seguiu seu caminho. Não logrou desenvolver no país uma economia pequeno-burguesa, que lhe
assegurasse organização e estabilidade. Manteve-se, pelo contrá.
rio, como classe essencialmente móvel, cujos elementos circulam
através da sociedade, atingindo, de um lado, as camadas superiores pelo sucesso profissional ou pela fortuna, e confluindo
constantemente, de outro lado, no proletariado.
Não há exagêro em dizer que está nessa ágil, plástica, e engenhosa classe média, o fermento mais ativo da nossa evolução social. É dela que surgem os homens de iniciativa, cujos
empreendimentos começam hoje a formar, nas maiores cidades,
essa primeira camada de grandes burgueses, cujo espírito capitalista é, entretanto, logo seduzido pelo contágio da antiga
constantemente, de outro lado, no proletariado.
Ramificada numa burguesia móvel, que se insinua em tôdas
as atividades econômicas - comércio, indústria, profissões liberais- e numa classe estável, vivendo de rendimentos fixos e
ocupada em problemas básicos da existência do país- a classe
militar- continua essa classe média a ser no nosso tempo o
que era quando da proclamação do regime: o núcleo de cres1;; Sôbre a administração financeira de Rui .Barbosa. em todos os seus
aspectos, além da obra já citada de Oscar Bormann, v. Humberto Bastos,
Rui Barbosa, Min,i.stro da Independência Econômica, Rio, 1949.
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cimento da sociedade, o ponto gerador de sua energia, e de sua
adaptação a esforços de complexidade superior.
Nada seria mais lógico do que, dentro dessa classe média,
alguns choques entre o seu ramo civil e o seu ramo militar.
A classe militar, pela importância que assume na sua formação
mental e no desenvolvimento do seu trabalho a consideração
muito imediata do interêsse público, tenderia ao nacionalis.
mo, ao liberalismo mitigado e à confiança preponderante na
iniciativa do Estado. A classe média civil cultivaria mais o espírito de iniciativa privada, desenvolveria o sentido do antagonismo entre os direitos do indivíduo e o poder, e permaneceria liberal em política e em economia, malgrado a herança
mercantilista, que a cada passo conduz os seus homens representativos à solicitação de proteção ou intervenção do Estado.
Dessa mentalidade, que procurou interpretar e veicular na
sua curta, porém intensa experiência de govêrno, e de que se
fizera, em longos anos de oposição política, a consciência viva,
era natural que Rui Barbosa se viesse a tornar o símbolo.
Tôdas as vicissitudes do seu destino estiveram ligadas aos
problemas vitais da classe, que melhor representava o povo
como coletividade política operante, e que êle encarnava. É
compreensível, pois, que a volta dos fazendeiros ao poder lhe
houvesse fechado as portas do govêrno, a que aspirava. A
classe média não tinha consistência que lhe assegurasse a conquista do poder. O café governou a chamada Primeira República, e quando a escolha do presidente escapou às mãos da
oligarquia partidária, na sucessão de Afonso Pena, produziuse a crise entre os dois ramos da classe média, que foi a epopéia do civilismo.
Ainda aí a casta agrária deu o pêso de sua influência à vitória do Marechal; o govêrno militar adquiriria, naquele instante, um sentido oposto ao que tivera no advento do regime:
o Exército já se tornara o poder subjacente, estabilizador das
instituições e fiscal do jôgo partidário, que as fôrças conserva.
doras do país podiam aplaudir sem temor.
Foi, porém, no correr da campanha civilista, que Rui Barbosa
se tornou o herói popular legendário, cujo culto continua vivo
no país.
Tudo na sua figura, no seu pensamento, no seu destino,
dêle faz o herói dessa burguesia nascente, que encheu o vazio
interno da sociedade de senhores e escravos, e que ainda hoje
não completou sua longa, difusa, mas constante ascensão.
Desde logo, é em tôrno dêle que se cria o culto social, bas.
tante significativo, do homem inteligente. O aprêço exagera.
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do pela inteligência, elevada ao primeiro grau na hierarquia
dos valôres, é característico dos povos ou das classes em luta
contra as resistências de um meio social já consolidado. Não
ocorre n,o seio das aristocracias; não ocorre na grande burguesia, nas gerações posteriores à sua estabilização; e é curioso
observar que não ocorre no proletariado, cuja ascensão depende de outros recursos de luta. Ocorre, porém, nas burguesias nascentes, onde a inteligência é o meio por excelência de
vencer, o valor a que se rendem eventualmente todos os outros
e que não consolida privilégios.
A legenda um pouco ingênua do homem mais inteligente
do país, soma-se neste herói da burguesia o sortilégio da grandeza do homem pequeno. É fácil imaginar o poder emocional
dêste contraste entre uma pequenez natural e a grandeza da
capacidade, que a supera; como que se exprime ali, no desti.
no de um só homem, o que uma classe em ascensão e luta
pensa e espera de si.
Todos os dons reais ou imaginários, que se reconheceram
ou que se atribuíram a Rui Barbosa- seu saber, supostamente
enciclopédico, seu preparo de poliglota, sua capacidade de trabalho, seus esforços mentais sem proporção com seu físico, seu
gênio verbal desmedido- carregariam de uma energia emocional indestrutível o vínculo eletivo que o prenderia à sociedade de que estava fadado a ser o ideal.
A isso acrescentemos a coincidência de sua vida e persona.
lidade com os padrões preferidos da cla\Sse que nêle se veio a
reconhecer e simbolizar. A vida de Rui Barbosa foi um repertório dessas virtudes, circunstâncias e episódios que moàelam
o ideal ético da classe média, e constituem os fatôres determinantes do seu comportamento social : não teve os favores
e as facilidades da existência dos filhos das classes privilegiadas; foi um produto do seu trabalho e do seu merecimento;
como filho, deu testemunho de uma pietas exemplar; foi
um homem de cuja vida amorosa não veio escândalo, e que
ofereceu à sociedade o exemplo da felicidade e do decôro no
casamento; como intelectual, é espantoso o grau de identificação de suas idéias gerais com o pensar mais corrente e aplaudido na sua época; na sua obra, sem juízos extravagantes, reflexões inacessíveis ou caminhos perigosos passeia-se como
num trangüilo e policiado· campo aberto; aquela inteligência, de que todos reconhecem o soberano poder de expressão,
de demonstração e de polêmica, não tem momentos de dúvida
ou recantos de mistério; os sentimentos que confessa, as descri-
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ções que nos oferece do seu próprio. ser moral são sempre edificantes e exemplares.
Que outro homem estaria predestinado, senão êsse, para
unir a sua figura à da classe e do povo, cujo advento social
êle profetizou ?
Ainda agora, quando refletimos na atualidade de sua presença, vemos que a lição de Rui Barbosa não reside apenas
nas idéias, que propagou em seus livros e discursos, nem
nas atitudes que assumiu por fidelidade aos valôres com que
compôs o seu credo doutrinário. Reside também nessa
confiança que êle depositou nas fôrças mais vivas do nosso
povo, capazes de construir uma sociedade nova, de vencer a
estagnação, o compromisso e o privilégio da sociedade antiga,
fadada a transformar-se.
É êsse Rui Barbosa criador e impetuoso, êsse reformador
social, êsse símbolo de uma classe cheia de futuro, que a meu
ver pode e deve ser considerado o estadista do progresso em
nosso meio, onde as maiores figuras de homens públicos antes
encarnam a prudência, a moderação, o espírito conservador.
Rui Barbosa teve uma passagem fugaz pelo poder, nos dias
críticos e decisivos do Govêrno Provisório. A êle não tornou,
nos trinta anos que ainda lhe durou a vida pública, mas essa
frustração no presente permitiu que se avantajasse o sentido
profético de sua vida, e que entre êle e as fôrças vivas do nosso
povo se estabelecesse a aliança que presenciamos.
Que quer dizer para êsse povo o nome Rui Barbosa ? Quer
dizer certamente a doutrina liberal e o culto do direito. Mas
também quer dizer o substrato social, que animou e vivificou
sua pregação de idéias: progresso económico, enriquecimento,
ampliação e diversificação do trabalho brasileiro, técnica, ini.
ciativa, renovação das classes dirigentes, reforma social.
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Quando o govêrno de Campos Sales confiou a Clóvis
Bevilacqua a grande tarefa do Código Civil, a sociedade bra.
sileira atravessava um dos períodos mais ricos de seiva do seu
desenvolvimento intelectual.
Um contraste singular reinava entre a economia e a inteli.
gência, entre a situação de debilidade material do país e a
fôrça com que irrompiam os sinais de uma nova mentalidade.
O regime republicano tivera a infelicidade de se instalar
quando se abria uma era de depressão econômica mundial,
que se estendeu nos Estados Unidos de 1890 a 1897, na Ingla.
terra de 1890 a 1895, e fêz sentir seus efeitos, entre nós, até os
primeiros anos do século seguinte. A depressão nos países com.
pradores arruinou, como sempre ocorre, os preços dos produ.
tos primários, e o govêrno de Prudente de Morais teve, assim,
de assistir impotente à queda vertical da taxa de câmbio e
dos preços do café.
Se pensarmos que a política financeira do Govêrno Provi.
sório se iniciara sob o signo da inflação e de uma industria.
lização incipiente e prematura, criadora de iniciativas pouco
sólidas, logo figuraremos o triste quadro a que deveríamos ter
chegado em 1898: falências em perspectiva, a classe rural re.
duzida à insolvência, o tesouro depauperado pelas lutas inter.
nas, que haviam feito crescer a dívida pública, e - sombras
formidáveis- o deficit orçamentário, o descrédito no exterior,
o desemprêgo.
Nos mesmos anos, entretanto, por um dêsses descompassas,
que maravilham o espectador, eleva-se a um nível, até então,
inatingido, a vida intelectual do país.
Dir.se-ia que tôda uma geração, captando os problemas agi.
tados pela cultura européia do seu tempo, lançava, entre nós,
no espaço de um decênio, as bases de um grande movimento
de idéias, sem diretriz comum definida, mas aberto à realidade
histórica e atual do país, tanto quanto às questões universais.
De 1895 a 1905 concentram-se os episódios e as obras mais
representativas dêsse singular momento histórico. Em 1895,
funda-se a Revista Brasileira, de que, dois anos depois, sairá
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a Academia. Machado de Assis atinge, nessa época, à plenitude
do seu gênio literário; em 1891 publicara Quincas Borba, em
1896, as Várias Histórias, em 1899 publicará D. Casmurro.
Também em 1895, Farias Brito publica o 1. 0 tomo da Finalidade do Mundo, que continuará em 1899 e concluirá
em 1905.
i. 1 W <'ti
Em 1893 e 1896, dois livros vêm marcar a consciência bra.
sileira, projetando nela grandes questões do tempo: A Ilusão
Americana de Eduardo Prado, e as Cartas de Inglaterra. Pouco
depois, duas outras obras assinalam o início da reflexão crítica
sôbre a nossa própria formação cultural: os Estudos de Literatura de José Veríssimo e os Ensaios de Sociologia e Literatura de Sílvio Romero, ambos editados em 1901.
1897 é o ano em que Joaquim Nabuco dá início à publicação de Um Estadista do Império; êsse livro, que seria daí por
diante o repositório clássico de temas dos nossos historiadores
e pensadores políticos, precede de três anos Minha Formação,
a autobiografia modelar, por onde nos é dado alcançar os
ideais, as limitações e os problemas formativos do homem bra.
sileiro de elite da grande época.
De 1888 a 1902 (Poesias), Olavo Bilac criou sua obra poética, talvez a que mais profundamente influenciou o gôsto
literário do tempo. Em 1898, o grande poeta Raimundo
Correia publica as Poesias. Em 1901, o advogado Edmundo
Bittencourt funda o Correio da Manhã. Em 1902 já aparece
Canaã de Graça Aranha. Nesse mesmo ano, surge o livro que
voltaria a inteiigência brasileira para a compreensão do meio
físico, e marcaria um dos eixos permanentes de nossa vida cultural: Euclides da Cunha pubhca Os Sertões.
É nesse clima de germinação de idéias e de desastre ecoJ,ô.
mico, de frustração administrativa e de temor da bancarrota,
que se inicia em 1899 o govêrno de Campos Sales. Nêle se
iriam refletir as condições contraditórias do meio brasileiro,
a um tempo oprimido pela crise material que avassalava o
país, e imbuído, no domínio do pensamento, de vastas aspi.
rações universais. Dois estados de espírito distintos, o realis.
mo imediatista e o desejo enfático das grandes coisas, inspiram
a política que se instaura. Dessa inspiração nasce, através do
ardente ministro da Justiça, Epitácio Pessoa, o plano do Código Civil, reclamado pela cultura intelectual do país mais
imperiosamente do que pelas exigências do desenvolvimento
económico, e já frustrado em quatw tentativas, que o envolviam na suspeita de inviabilidade.
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Não era fácil a Epitácio Pessoa escolher no Rio, entre os
expoentes do fôro ou da academia, o projetista do futuro Código Civil. Assim como as letras atravessavam uma era de
grandes aflorações, a ciência jurídica se projetava em nomes
de reputação equivalente, cercados de autoridade.
Ê pena que a vida económica da época não desse ao fôro
brasileiro ocasião para uma advocacia de interêsses mais com.
plexos, em que se pusesse a inteira prova o engenho dos juristas do tempo. Ê também pena que aquela geração de jurisconsultos não tenha chegado a engendrar uma grande obra
doutrinária, em que se espelhasse o seu íntimo domínio do
direito. Pois o que resulta da leitura dos seus trabalhos forenses e pareceres é a convicção de que saíam de uma elite
dotada de excepcionais qualidades: um real conhecimento do
direito positivo; uma argumentação concisa, livre de prolixidade acadêmica; uma intuição do caso, ainda não falseada
pelo gôsto das teorias; e uma robusta visão do direito como
arte, prevalecendo sôbre a do dirci.to como ciência.
Um nome apenas se erguia acima da plêiade dos grandes
juristas da época: o de Lafayette, que vinha da geração de
Freitas e Nabuco, e se erguera pelo prestígio dos seus livros
à autoridade de um oráculo. Coelho Rodrigues, Carlos de
Cazvalho, Ferreira Viana, Silva Costa, o Conselhei.w Barradas
e Rui Barbosa são os consultores a que mais amiúde a prática
vai solicitar esclarecimentos e opiniões. Na advocacia do tempo,
além dêles e de outros, que a ingrata tradição do fôro reteve
menos, já avultam profissionais que irão afirmar sua autori.
dade na fase histórica seguinte: J. X. Carvalho de Mendonça,
Alfredo Bernardes. A tradição doutrinária de Lafayette en.
contra um continuador em Lacerda de Almeida. E na magistratura federal pesa a autoridade de alguns grandes veteranos:
Aquino e Castro, Anfilófio, Lúcio de Mendonça, João Barbalho.
Para tôda essa geração de juristas, a elaboração do Código
Civil como que se tornara um desafio. O Projeto de Coelho
Rodrigues, rejeitado pelo parecer da Comissão encarregada de
revê-lo, datava de 1893, e viera acrescentar um elo à cadeia
de insucessos, em que só hoje, com o recuo de meio século,
podemos ver o longo processo de amadurecimento da nossa
cultura para a obra da codificação.
No espírito do govêrno de Campos Sales não podia caber o
simples desejo de reabrir o debate interminável, nomeando um
projetista cujo trabalho viesse .a discussão nos quadriênios se.
guintes. Com o mesmo desassombro executivo e sentimento da
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limitação do tempo com que se dispôs a resistir, por uma deflação implacável, à crise que arruinava nossa economia e nossas
finanças, com o mesmo realismo, às vêzes estreito, com que fortificou o poder público e organizou o govêrno da oligarquia
partidária, cortando tôdas as vazas da demagogia, Campos Sales
e o seu ministro da Justiça planejaram a aventura do Código
Civil. Primeiro ponto: era indispensável que a obra estivesse
concluída no quadriénio. Elaboração do projeto, revisão por
um conselho de jurisperitos, discussão e votação nas duas casas
do Congresso, tudo devia transcorrer de 1899 a 1902, ao compasso acelerado das realizações governamentais.
É compreensível, portanto, que Epitácio Pessoa tivesse ido
buscar num talento provinciano o autor do futuro Código Civil.
Sem ter de elaborar um projeto à altura de uma glória já
adquirida, como seria o caso de Lafayette, tendo antes a oportunidade de fundar no trabalho que apresentasse, o seu renome, o professor do Recife estava em condições, mais do que
qualquer outro jurista, de apreender e encarnar o espírito em
que o govêrno concebia a tarefa.
Ora, êsse espírito encontraria no ânimo de Rui Barbosa uma
total e veemente oposição. Todo o govêrno de Campo Sales,
com a sua política econômica de reajustamento à escala pobre,
com a sua política partidária de um pragmatismo não raro
antidemocrático e utilitário, viria a ferir, cedo ou tarde, os
princípios políticos e econômicos em que o espírito de Rui
Barbosa se moldara - a preservação da ordem democrdtica e
o sentido progressista- e, assim, a concepção governamental do
trabalho de codificação desde logo lhe pareceu amesquinhar e
comprometer a magnitude do empreendimento. Um código na
medida de um quadriénio, um código com muita urgência -e
pouco apuro, ou, como êle próprio repetiria tantas vêzes, "um
código quanto antes", "um código já e já", parecia-lhe raiar
pelo extremo da leviandade política.
A repugnância pela urgência e pelo improviso era ampliada
pela excelsitude, que o seu espírito de devoto da cultura emprestava a um código. Para a obra a se empreender queria
"a longevidade secular". No pensamento do govêrno, o código
era um grande problema a resolver; no de Rui Barbosa, um
produto extremo da nossa cultura, a destilar e cristalizar lentamente, com a preocupação única de obter uma obra pura
e durável, que desse testemunho da geração que a elaborou.
:Muito se tem dito e escrito da atitude que, a partir do pri.
meiro instante, êle assumiu perante o código. Seu ataque ao
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govêrno apressado, suas restrições veementes à escolha do projetista, desde os primeiros artigos n'A lrrl,pmnsa em 14 e 15 de
março de 1889, o golpe fatal que desfechou no Projeto quando
êste chegou à Comissão Especial do Senado, a demora em concluir ali o trabalho, que permitiria o retôrno da futura lei à
outra casa do Congresso, levaram muitos contemporâneos e críticos posteriores a erigir Rui Barbosa no inimigo do Código
Civil, no adversário sistemático do Projeto e do seu autor. Ao
lado disso, um fato singular, o de haver Rui Barbosa, no Parecer lido em 3 de abril de 1902 perante a Comissão do Senado,
esmiuçado tôda a linguagem do Projeto, sem mover uma objeção sequer ao fundo jurídico, tem maravilhado a mais de um
escritor. Dir-se-ia aue, no relator do Senado, a suscetibilidade
da consciência Iite'rária obumbrara a consciência jurídica, ou
que, contente do descrédito lançado sôbre o Projeto, não sentira a necessidade de ir além.
Ora, entre .os documentos inéditos que a Casa de Rui Bar.
bosa conserva sob os cuidados do ilustrehistoriador e homem de
letras que a dirige, o Sr. Américo Laoombe, figura o ms. inacabado de um parecer jurídico sôbre o Código Civil. tsse do.
cumento, de que os historiadores da codificação civil não dão
grande notícia, foi lido pelo Senador Rui Barbosa em 1905 aos
seus colegas de Comissão. É um fragmento que apenas cobre os
primeiros vinte artigos da Parte Geral, mas sem a sua análise
nada é possível concluir sôbre a participação que Rui Barbosa
pretendeu ter na elaboração do Código Civil.
Desde logo convenhamos que a existência do parecer jurídico agrava o enigma, em vez de esclarecê-lo. Se podia parecer
extraordinário que o relator do Senado se contentasse com o
estudo da forma, sem examinar o fundo do Projeto, mais extraordinário ainda será que tenha começado por apresentar
emendas à redação de quase todos os artigos, quando ainda
tinha em· mente modificá-los no fundo, pleiteando a supressão
ou a alteração de dispositivos, que êle próprio reescrevera. Dis.
positivos que, muitas vêzes, ao serem abandonados, já lhe teriam
custado o esfôrço polêmico da Réplica ao Professor Carneiro.
Como explicar que Rui Barbosa tenha começado pela lin.
guagem para acabar pela técnica legislativa e pela doutrina do
Projeto?
A resposta que logo ocorre a quem põe a mente na rudeza
dos ataques desferidos em 1899, é que o autor da Répüca, atra.
vés do parecer jurídico, quereria refazer o Projeto de Códi.
go Civil.
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Êsse pensamento, explícito ou implícito, já vem sob a pena
de muitos que têm escrito sôbre a elaboração do Código, e
embora não se articule a suspeita com firmeza, muitos acredi.
tam que êle tenha ambicionado para si a autoria de uma obra
tão à altura do seu preparo jurídico, de sua inteligência cria.
dora, e da capacidade ciclópica de trabalho, posta à prova em
outras tarefas legislativas.
Se verdadeira a hipótese, o Parecer de 1902 teria sido a emprêsa demolitória, que .pusera abaixo o plano do govêmo
Campos Sales e desacreditara o Projeto Bevilacqua; o Parecer
iniciado em 1905 viria a ser, de fato, o Projeto Rui Barbosa,
que o Congresso converteria em lei definitiva.
Ora, se o historiador ainda podia, fundado nas aparências,
sufragar essa hipótese improvável, hoje possuímos no texto do
Parecer jurídico o elemento que nos autoriza a repeli-la. A
análise do Parecer e o estudo das vicissitudes por que passou
o Projeto no Senado permitem recompor- tanto quanto é
possível ler os intuitos humanos nos documentos que nos
deixam- como se formou e como evoluiu a atitude de Rui
Barbosa perante o Projeto de Código Civil.
Em vez de uma atitude preconcebida e obstinada, gerada
por um sentimento pessoal, deparamos uma atitude objetiva,
que evoluiu da oposição para a cooperação, e que só não se
traduziu em atos mais consideráveis porque o seu destino de
homem público, a partir de 1905, tolheu a Rui Barbosa a possibilidade de concluir, no plano em que êle a concebera, sua
colaboração ao Código Civil.
Distingo na evolução de sua atitude duas fases: a primeira
é dominada pela radical oposição ao intento do govêmo de
concluir o código no quadriénio; ao seu espírito repugnava
a pressa na confecção de um corpo de leis que, por sua natureza, não deve responder às necessidades de um momento histórico, senão reger uma época. Não vem ao caso saber até que
ponto hoje se considera exata essa superestimação dos códigos:
ela correspondia ao sentir dos meios cultos no século XIX,
que foi o das codificações nacionais, e culminava no último
quartel daquele século, quando o pensamento jurídico estava
polarizado pela obra lenta e gigantesca da elaboração do código alemão.
Tôda a primeira etapa da intervenção de Rui Barbosa na
elaboração do Código é assinalada pelo antagonismo entre a
sua maneira de compreendê-lo e a do govêrno. Não que
Epitácio Pessoa ou Campos Sales tivessem em pequena conta
a codificação do direito civil; muito ao contrário: a porfia
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que ambos puseram em terminá-la, a ênfase que lhe deram
nos trabalhos legislativos, convertendo-a em tema principal,
objeto exclusivo de prioridade no parlamento, mostram que
êles a estimavam à altura em que a colocava Rui Barbosa.
Apenas variava, entre êste e aquêles, o que temiam: o govêrno temia a protelação do trabalho tantas vêzes recomeçado, e
punha a serviço de sua conclusão o senso da responsabilidade,
a capacidade realizadora, que sentia em si próprio, e, se algo
receava, era não cumprir sua tarefa; Rui Barbosa temia o
apressuramento, justificado numa lei de emergência para solução de um problema do dia, mas intolerável numa lei estrutural da sociedade, em que se deve recolher a experiência,
desgastar a originalidade, e vazar o espírito não de um homem,
mas de uma época.
Êsse antagonismo, êsse choque de concepções contrárias,
uma clamando pela conclusão, outra pela maturação da obra,
representaria o primeiro e talvez o maior dos serviços de Rui
Barbosa ao Código Civil. Foi êle que, contrapondo à celeridade do govêrno a consciência da magnitude do empreendimento, conduziu a opinião pública e o Congresso a assumirem,
em tôda amplitude, o sentimento da responsabilidade histórica
que a elaboração de um código atrai sôbre a geração que a
empreende. Todo o trabalho da codificação se desenvolve, para
o espectador que hoje percorre os anais do tempo, como um
diálogo entre o govêrno e Rui Barbosa. Na definição do conteúdo da obra legislativa pesam outras vozes: a de Clóvis
Bevilacqua, sobretudo, que se ergueria ao nível dos primeiros
juristas do seu tempo, realizando como legislador uma obra
superior a qualquer dos seus trabalhos doutrinários. Mas na
estimativa da codificação em si mesma, o diálogo é entre o
govêrno e Rui Barbosa.
Sua posição está tomada nos dois artigos d'A Imprensa,
com que recebe o plano governamental. No primeiro dêles faz
o retrospecto histórico da codificação alemã, salienta a urgência que tinha a Alemanha de um código civil, as habilitações
culturais sem paralelo que ali facilitavam a emprêsa, e o largo
tempo (23 anos) que, não obstante, nesta se teve de empregar.
Tanto durou a gestação laboriosa do código civil na Alemanha,
não obstante dizer o mundo inteiro que ali se acha, em nossos dias,
a alma mater do direito civil; não obstante se admirar, em tôda a
parte, como prodigiosa e incomparável, a cultura jurídica daquela
terra; não obst;ante apresentar a assombrosa flora intelectual das suas
universidades um viveiro inesgotável de mestres e sábios na ci~ncia
da legislação; não obstante reunir a sua jurisprudência a mais opulenta das literaturas; não obstante se haver confiado a tarefa a cele-
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bridades, acêrca de cuja competência ninguém ousaria uma frase
dubitativa; não obstante se acharem sublimadas, naquele povo, ao
mais alto requinte as virtudes do trabalho: a paciência, a segurança,
o escrúpulo, o método, a tenacidade, a agudeza, a invenção, o entusiasmo.

No artigo seguinte -"0 Código Civil"- faz Rui Barbosa um
sarcástico paralelo entre a lentidão precavida com que se gerou
a lei germânica, e o açodamento, a leviandade, com que, a
seu ver, punham-se mãos à nossa. O desejo expresso do govêrno de iniciar e concluir o Código, nos limites da gestão presidencial, parece-lhe ambição de uma vanglória que ofende os
interêsses superiores da sociedade nacional; teme que o jurista
escolhido para a emprêsa trabalhe sob a influência deprimente
da secretaria de Estado; prevê o fracasso da obra nos quadros
em que a desejam realizar:
Nesse empreendimento, o mais elevado a que pode mirar a civilização jurídica de uma raça, culmina, em síntese, em substratum, a
ciência social. Acometer, portanto, uma criação destas, sem ter disponível, com o mármore e o escopro, o tempo, é renovar o êrro de
1890, mas renová-lo com a agravante do desprêzo pela experiência, e
isso numa tenta~iva infinitamente mais delicada. Forçosamente sairá
tôsca, indigesta, aleijada a edificação. Teremos então de melhorá-la,
ou piorá-la, pelo jeito do nosso barracão lírico, a remendos. Em vez
de ser o padrão da cultura de uma época, ficará sendo o da sua incapacidade e da sua mania de criar embaraços às gerações vindouras.

Severo é êle, também, com a escolha do projetista, por lhe
parecer ainda imaturo o seu talento jurídico, sobretudo pôsto
em cotejo com os grandes mestres da época.
Pelo seu talento, pela sua vocação científica, pelos seus escritos,
está fadado provàvelmente o Sr. Clóvis Bevilacqua a emparelhar com
êles. Mas dizer que os rivaliza, ou se lhes aproxima, fôra magoar com
lisonjarias a consciência, que deve ser qualidade inata ao mérito
real. Seus livros ainda não são, como alguém disse, monumentos.
São ensaios notáveis: entremos~ram o brilhante antes da cristalização
definitiva. Esboçam-se nêles os predicados, que hão de constituir a
gema: dar-lhe a pureza, a luminosidade, a solidez. Mas o que apresentam, por ora, é um formoso cristal, aparentemente da melhor
água, ainda em lapidação.
Aqui está porque, ao nosso ver, a sua escolha para codificar as
nossas leis civis foi> um rasgo do coração, não da cabeça. Com tôdas as
suas prendas de jurisconsulto, lente e expositor, não reúne todos os
atributos, entretanto, para essa missão entre tôdas melindrosa.
Falta-lhe a consagração dos anos. Falta-lhe a evidência da autoridade.
Falta-lhe um requisito primário, essencial, soberano para mis obras:
a ciência da sua língua, a vernaculidade, a casta correção do escrever.

Dessa posição não se arreda, drante os anos em que o govêrno deita mãos à obra intentada. Epitácio Pessoa, porém,
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sentia em si próprio a fôrça de realizá-la e, com precisão resoluta, move, nesse rumo, a máquina legislativa do país.
Em janeiro de 1899 fôra dirigido o convite a Clóvis Bevilacqua e em outubro dêsse mesmo ano o Projeto estava entregue. A princípio tomaram-se sôbre êle as opiniões isoladas de
alguns doutos, mas em março de 1900 instala-se, sob a presidência do ministro da Justiça, a famosa Comissão Revisora,
de cujos trabalhos resultou, em novembro do mesmo ano, o
texto conhecido sob o nome de Projeto Revisto, o qual seria
encaminhado pelo govêrno à consideração do Legislativo.
É interessante repetir aqui as palavras de Rui Barbosa sôbre
a Comissão Revisora:
A Comissão Revisora contava no seu seio: o decano da nossa
magistratura, que preside ao Supremo Tribunal Federal, um dos
anciãos do nosso fôro; o Conselheiro Barradas, experimentado na
administração pública sob o antigo regímen, e sob o atual, na magistratura suprema da União; Anfilófio Botelho, em cuja pessoa o
grande tribunal republicano contribuía com mais um dos seus antigos e dos seus mais eminentes membros para aquela junta, profissional de rara cultura jurídica, e consciência excepcionalmente austera;
os Drs. Lacerda de Almeida e Bulhões Carvalho, enfim, altas sumida·
des no direito civil brasileiro, consumados práticos e temperamentos
notàvelmente ponderados. (Fl. 374 do Ms.)

Quinze dias depois de concluída a revisão, uma curta menespecial introduzia na Câmara o Projeto do Código
Civil. O que foi a elaboração da futura lei nessa casa do Congresso, e na sua Comissão Especial, todos conhecem. Foi esta,
sem dúvida, a fase do trabalho legislativo mais interessante,
quanto ao choque das idéias morais e políticas, que se transfundem num código civil. Foi também aquela em que se defrontaram a inovação e a tradição, o autor do Projeto e
Andrade Figueira.
O ano de 1901 e a sua sessão parlamentar terminaram, contudo, sem que ficasse votado o diploma pela Câmara. A Comissão Especial, de 27 de julho dêsse ano até 18 de janeiro
do ano seguinte, reuniu-se sessenta vêzes e afinal apresentou
um terceiro texto (o chamado Projeto da Câmara) para ser
submetido ao plenário.
Nesse mesmo ano terminava o quadriênio. Devendo o Projeto passar ainda pelo Senado, e tornar à Câmara com as
emendas que ali colhesse, não hesita o govêrno em convocar
o Congresso nas férias parlamentares, para o fim especial e
exclusivo de discutir e votar o Código Civil. Dura a sessão
extraordinária de 25 de fevereiro - dia em que solenemente
foi aberta com a leitura da mensagem presidencial- até 3 de
~>agem
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maio, dia em que se encerra, ao mesmo tempo que é aberta
a sessão ordinária, última da legislatura. No plenário do Se.
nado não repercute, durante a sessão extraordinária, o assunto
para que ela fôra convocada; até o fim de março, a Câmara
está discutindo e votando o Projeto; os senadores pouco se
reúnem, e a oposição acusa o govêrno de não dar número às
sessões, com o intuito de evitar que o Senado se ocupe de outro
assunto, a não ser a votação, já talvez a aclamação, do Projeto
de Código Civil.
O govêrno vê em perigo a conclusão da tarefa na última
sessão legislativa do quadriênio. Seu intérprete junto ao Sena.
do é Leopoldo de Bulhões, que a 22 de março ocupa a tribuna
para encarecer a aprovação rápida do Código, e obtém do plenário as normas regimentais necessárias para acelerar as vota.
ções. I Para receber o Projeto da Câmara, constitui-se a Co.
missão Especial do Senado, sob a presidência de Rui Barbosa. 2
Chegado ao fim de uma intensa jornada parlamentar, dir.
se-ia que nada podia conter o Projeto em marcha para a
promulgação. Sessões extraordinárias, normas regimentais especiais, tudo se fizera para que a etapa final fôsse vencida nos
limites da gestão presidencial de Campos Sales, e a consciência
parlamentar parecia satisfeita do grau a que se chegara no
apuro do Código Civil.
Rui Barbosa, porém, continuava inabalável na sua convicção de que a incorruptibilidade e, portanto, a perenidade da
obra legislativa exigiam preparação mais dilatada.
Sua experiência jurídica atingira nesses anos a plena maturidade, e com ela a forma intectual, que se manteria inal.
terada, impregnando do seu difícil exemplo tôda a mentalidade
jurídica do país.
Em vez do raciocínio conciso, mas áspero, dos jurisconsultos
da época, entre os quais somente o Conselheiro Lafayette sobressaía pelo lavor literário, uma nova forma mentis irmana
a lógica à eloqüência, substitui o jargão pesado do fôro pelo
fraseado elegante do escritor, e em lugar de trilhar os caminhos
seguros, mas estreitos, do casuísmo, eleva-se ao espaço das
grandes teorias, e aos riscos do pensamento dedutivo. O jurista
Anais do Senado, 1902, I, p. 46.
A Comissão do Senado, em 1902': Rui Barbosa, presidente; Gomes de
Castro, Gonçalves Chaves, Coelho e Campos, Feliciano Pena, Bernardino
de Campos, Bernardo de Mendonça Sobrinho, Metelo, Martins Tôrres, Martinho Garcez, Joaquim de l)ousa, Leopoldo de Bulhões, Antônio Azercdu,
Ferreira Chaves e Segismundo Gonçalves. (Anais do Senado, 1902, I,
p. 48 e 55.)
1

2
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F não se contenta de procurar em face do direito positivo a
solução certa, ainda que obscura; sua ciência aspira, cada vez
mais, à inteligibilidade e à racionalidade das soluções. Daí a
irrupção da especulação doutrinária nos trabalhos do fôro, a
discussão acadêmica de teses jurídicas nos julgados, a impor·
tância da fonte literária ombreando com a da fonte positiva,
o valor nôvo que adquirem os recursos verbais do advogado.
Tôda essa transformação intelectual do jurista, pela incor.
poração dos atributos do homem de letras, irradia do modêlo,
que foi para os homens do princípio dêste século, o advogado
Rui Barbosa. Não era essa ainda a forma dos seus primeiros
trabalhos jurídicos, embora já nêles se anunciasse; seria a da
madureza. A obra expressiva dêsse stil nuovo será, talvez, A
Posse dos Direitos Pessoais, modêlo de racionalismo jurídico e
da eloqüência demonstrativa do advogado.
É curioso que, entre os reformadores, existam os que vio.
lentam o gôsto e os hábitos mentais do seu meio, sofrendo
durante um tempo mais ou menos longo a nota de extrava.
gantes ou de revolucionários, e existam também os que exaltam
e transpõem para um registro nôvo o que a sua época estava
preparada para admirar. Do arcaico para o clássico, do dás.
sico para o amaneirado, é dêste último modo que se fazem as
reformas, às vêzes sob a influência de um único artista, de um
só pensador.
Desta natureza foi também a transformação profunda, que
sob a influência de Rui Barbosa se cumpriu em nosso meio
jurídico. fJe exaltou o que o espírito da época já continha
e não sabia praticar. A obra jurídica comum do tempo aparecia tôsca e desajeitada diante do acabamento de sua forma, e
do vigor irresistível que êle emprestava ao raciocínio. Era na.
tural, estava na lógica das coisas, que o seu espírito tivesse o
que reivindicar no futuro Código Civil, não por motivos
pessoais, como pensaria um crítico acanhado, mas pela expan.
são natural da nova mentalidade, que êle criara, e de que os
melhores juristas da geração seguinte iriam ser continuadores.
Como, porém, deter a marcha impetuosa do Projeto, a ca.
minho da aprovação? Jamais constituiria uma arma do pole.
mista excelso, que o ia enfrentar no Senado, amortalhar o
Projeto nos escaninhos de uma comissão. Pelo contrário, Rui
Barbosa não ignorava que o futuro código fruía, naquele ins.
tante, de um renome geral, e o seu problema era alarmar a
opinião, despertá-Ia para o risco que a codificação corria, con.
cebida com a celeridade que desde o primeiro dia fôra posta
em relêvo pelo seu maior fautor.
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Uma crítica aos fundamentos jurídicos, ao plano da obra ou
a seus dispositivos principais, não teria a fôrça de comover o
prestígio do Projeto, a não ser perante um número limitado de
entendidos. A matéria jurídica, por sua natureza, ou é de acesso
difícil a quem lhe não possua a chave gramatical, ou é de tal
maneira opinativa, que uma opinião vale a outra, aos olhos de
quem não tenha, sôbre o ponto em exame, uma experiência
pessoal.
1 •;
Lavrar sôbre o Projeto um parecer jurídico seria, muito
provàvelmente, naquele fim de govêrno, o mesmo que lavrar
um voto vencido. Ora, não era a sua responsabilidade científi.
ca, era o interêsse do país, naquilo que lhe podia ser mais caro,
que Rui Barbosa se propunha acautelar. Daí, o Parecer literário.
Era a época, não o esqueçamos, em que as letras brasileiras
atravessavam aquêle intenso período de criação intelectual e
de refinamento literário a que, linhas acima, aludi. Numa so.
ciedade econômicamente deprimida, sem iniciativas privadas
em perspectiva ou em desenvolvimento, sem tarefas adminis.
trativas possíveis diante da austeridade forçada pela míngua
orçamentária, eram as letras o ponto alto, e nelas se concen.
trava o labor da elite, tanto quanto a atenção das classe intermediárias.
Um país subdesenvolvido e pobre, governado pela oligar.
quia e nutrido por uma vida intelectual pujante e vária- tal
era o Brasil de Campos Sales, à véspera das primeiras realizações materiais do govêrno de Rodrigues Alves.
Naquela sociedade em que a literatura era a única forma
superior de viver, um ataque, como o que Rui Barbosa des.
feriu no Projeto do Código Civil, era de molde a aniquilar
todo o esfôrço aprobatório que se comunicara à máquina parlamentar.
Não era a economia brasileira, estacionária e incaracterística, que reclamava o Código Civil; não era tampouco uma
transformação estrutural da sociedade, como a que precedera
o Código de Napoleão; nem era mesmo a necessidade de uni.
ficar a ordem jurídica, como sucedera na Alemanha; era a
cultura intelectual do país que pedia o Código Civil, era a
intelligentsia que reclamava uma suma da ciência social, em
substituição à congérie de leis e regulamentos, acumulados
sôbre o fundo de normas quinhentistas, que nos servia de
lei civil.
Para essa inteligência o Parecer do Senado, em 1902, cons.
tituiu precisamente o sinal de alarme que ela estava mais apta
a ouvir. A massa das corrigendas, a autoridade do corretor, e
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essa indefinida sensação de indecência que se desprende da
evidenciação dos erros de linguagem, puderam o que a opinião
política não poderia: derrotar o govêrno na última trincheira
que teria de atravessar o Código Civil.
Essa, a meu ver, a decifração do enigma da prioridade concedida à forma sôbre o fundo, no exame do Projeto pelo
Senador Rui Barbosa.
Estava o Projeto devolvido ao estaleiro parlamentar, onde,
com as delongas requeridas pela magnitude da emprêsa, poderia ter início o trabalho de aprimoramento da codificação.
É sabido que o assalto de Rui Barbosa à linguagem do Pro.
jeto teve o mérito, comum a outros lances de sua vida pública,
de gerar um movimento autónomo, cuja importância na vida
cultural do país emparelha com a do próprio Código. O Parecer, e a Réplica ao Professor Carneiro fundam, a bem dizer,
a moderna filologia brasileira. O culto da língua, a correção
no escrever, a fixação das normas sintáticas e morfológicas mal.
baratadas pelos escritores do segundo reinado, tudo isso que
a geração literária do fim do século começara a praticar, assume,
a partir da polêmica com Carneiro Ribeiro, a natureza e o
relêvo da investigação científica. Dois anos depois Heráclito
Graça publica Fatos de Linguagem, e a filologia portuguêsa
constitui o seu ramo brasileiro, em que alguns dos nossos mais
significativos homens de letras se iriam distinguir.
O ano seguinte, comêço de um nôvo govêrno, de uma nova
legislatura, assinala um esmorecimento indiscutível nos trabalhos do Código Civil. Publica-se e divulga-se a Réplica, a que
o Professor Carneiro daria ainda uma resposta, e as energias
animadas pelo esfôrço legislativo do ano anterior fazem chegar
ao Senado, de vez em quando, os rebates da sua impaciência.
A 4 de maio, o presidente Pinheiro Machado, no relatório
dos trabalhos da sessão anterior, lamenta as delongas que antevê
na promulgação do Código, sorte essa também de outros países;
até aquêle instante acham-se apresentados "importante e volumoso trabalho de crítica à redação do Projeto" e os estudos
parciais dos senadores Manuel de Queirós e Bernardino de
Campos, o primeiro sôbre os artigos 679 a 813 do Projeto, e o
segundo sôbre os artigos 491 a 529. s
Nesse ano, das quinze vêzes que falou em plenário, só em
uma tratou Rui Barbosa do Código Civil : a 14 de outubro,
para repelir e condenar a pressa, justificando o seu pedido de
dispensa de membro da Comissão Especial, pois não estava
3

Anais do Senado, 1903, I, p. 37.
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habilitado a dar um Código "quanto antes", conforme se desejava. O pedido, pôsto a votos pelo Presidente (Afonso Pena),
foi unânimemente rejeitado. 4 No mesmo sentido volta êle a
falar ao Senado em 31 de agôsto de 1904. Desta vez a acusação
de morosidade vinha de "um dos grandes órgãos de publicida.
de da capital" e, respondendo às censuras, Rui Barbosa reedita os argumentos em que de outras vêzes se louvara, tirados
sobretudo da experiência dos demais povos. 5
Em 1905, nem uma só vez o Código Civil ocupa a atenção
do plenário; mas no seio da Comissão Especial surge pela primeira vez, lido em caráter reservado, o esbôço do Parecer Ju.
rídico, que Rui Barbosa redigia sôbre a Parte Geral.
Nesse ano Rui Barbosa comparece tarde ao Senado, e os
primeiros meses são em grande parte dedicados, em Petrópolis,
a êsse trabalho, que devia ficar mais de quarenta anos inédito,
com tão grave prejuízo da justa compreensão do papel do
seu autor no magno empreendimento legislativo. Pois a elaboração do Parecer Jurídico, que pela pequenez do fragmento
apenas podemos adivinhar, representa a segunda atitude de
Rui Barbosa em face do Projeto, a qual, ao que suponho, terá
começado a se esboçar durante a elaboração do Parecer Literário, e sobretudo da Réplica, quando se criou uma intimidade mais completa entre êle e o texto, que analisava.
Dessa atitude, no que diz respeito à obra do projetista
atacado em 1899, já nos dá notícia um passo da Réplica:
Mais tarde concluída pelo Dr. Clóvis a sua tarefa e ultimada a
revisão dela quer pela Comissão dos Cinco sob a presidência do Ministro da Justiça, quer pela dos Vinte e Um na Câmara dos Deputados, as palavras em que me exprimi acêrca daquele jurista, sua obra
inicial e sua colaboração posterior, foram de homenagem sem reservas à importância dos seus serviços. 6

Ao juízo severo, porém justo, com que êle considerava as
obras da inteligência alheia, não escapou o conjunto excepcional de qualidades, que exornavam, com surprêsa de muitos,
o trabalho de Bevilacqua. A economia bem travada do Projeto,
a concisão das soluções, a inteligibilidade, o ecletismo doutrinário, a justa compensação do antigo e do nôvo, deviam agradar a quem também era, no campo da ciência do direito privado, um eclético, um progressista moderado, e, salvo em
4
5
ti

Anais do Senado, 1903, II, p. 715 e 721.
Anais do Senado, 1904, II, p. 316.
Réplica, III, § 26.

l

I

j

1

RUI BARBOSA -

E O CÓDIGO CIVIL

57

algumas teses arrojadas de advogado, um partidário das noções
recebidas pela maioria dos sistemas modernos, apuradas através do direito comparado.
Não havia, assim, entre o autor do Projeto e o relator do
Senado, diversidade essencial de convicções ou de métodos
científicos. Dentro dos seus respectivos temperamentos e das
particularidades de suas inteligências, podem êles ser consi.
derados juristas da mesma família, ia dizer, da mesma geração.
Muito mais profundas as diferenças entre qualquer dêles e os
grandes civilistas anteriores, Teixeira de Freitas ou o próprio
Lafayette. Muito mais prováveis seriam as divergências de Rui
com um tradicionalista hostil aos exemplos estrangeiros como
Andrade Figueira, ou com um racionalista fechado em conceitos muito inflexíveis, oOIIIlo Lacerda de Almeida.
Foi uma fatalidade para o nosso direito civil codificado
que não se houvesse concluído o Parecer Jurídico, através do
qual o espírito de Rui Barbosa, formado no mesmo registro
ideológico do Projeto, iria vazar neste a sua contribuição crítica.
Infelizmente no ano de 1906 a política o impeliu à vicepresidência do Senado, o que regimentalmente o impedia de
participar da Comissão Especial; 7 no ano seguinte, 1907, está
o seu labor absorvido pelo grande acontecimento da Conferência de Haia; em 1908 continua a vice-presidência do Sena.
do, 8 e é então que o nôvo presidente da Comissão Especial, o
Senador Feliciano Pena, lhe solicita o Parecer incompleto de
1905 como subsídio para os trabalhos legislativos. Rui recusa
o trabalho em esbôço, numa importante carta, em que reedita
uma vez mais o seu pensamento sôbre o Código. Mas o Senado
prefere, convicto de que sem o seu auxílio não se deveria
concluir a tarefa, modificar o próprio Regimento para que ::>
vice-presidente tornasse à Comissão Especial. Trocam-se consultas, Rui Barbosa insistindo pelas condições de tempo que

.,
7 Em 1905 findara a legislatura, e o art. 49 do Regimento Interno do
Senado dispunha que nesse momento se extinguissem as comissões especiais
nomeadas no decurso dela. Em 1906 não se reconstituiu a Comissão do
Código Civil. A 22 de outubro, em substituição a Joaquim Murtinho, subiu
Rui Barbosa à vice-presidência do Senado, o que o impediria, por fôrça
do art. 55 do mesmo Regimento, de tomar parte em qualquer comissão
especial.
8 Coube a Rui Barbosa, na qualidade de vice-presidente do Senado,
nomear a Comissão Especial em 1908. Dela faziam parte: Gomes de Castro,
Feliciano Pena, Francisco Glicério, Oliveira Figueiredo, Martinho Garcez,
Meira e Sá, Coelho e Campos, A. Azeredo, Coelho Lisboa, Sá Peixoto, Urbano Santos, Siqueira Lima, Moniz Freire, Gonçalves Ferreira, Metelo, .Joaquim de Sousa e Joaquim Murtinho. (Anais do Senado, 1908, I, p. 231.)
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.o seu trabalho requer, mas afinal, nos últimos dias da legislatura, volve à Comissão, sem limite de prazo para a conclusão
da obra. 9
A 30 de agôsto de 1909, reúne-se pela primeira vez a Comissão na nova legislatura e reconduz o relator de seus trabalhos.
Mas é tarde. Desde 22 de agôsto, pelo voto da Convenção Nacional reunida no Teatro Lírico, Rui Barbosa era o candidato
do civilismo.
Daí por diante, até os fins de 1910, a sua existência está
absorvida naquela ação política, que foi talvez o momento
culminante de sua carreira de homem público. Ao retomar,
em dezembro dêsse ano, suas atividades no Congresso, no clima
9 Ao saber do intento, Rui Barbosa escreve, a 26 de junho de 1908;
uma longa carta a Antônio Azeredo, em que enumera as razões que o impedem de voltar à Comissão Especial. A primeira é a divergência entre êle e
o Senado quanto à urgência com que se quer concluir o Código. A segunda
é a precedência, que a seu ver devia ser dada, no trabalho legislativo, à
elaboração da lei preliminar e da parte geral. As outras duas dizem respeito
a dificuldades acrescidas à conclusão do trabalho, e ao fato de haver querido afastá-lo a maioria, quando, em 1906, ao se reconstituir a Comissão
Especial, não fêz a alteração regimental agora imaginada por Érico Coelho.

"A idéia, pois, de se reconhecer necessária agora a minha assistência na Comissão Especial já viria tarde, para o Senado e para mim.
E para quê ? Para ceder ao meu programa na elaboração do Código,
a perfeição acima da ligeireza? Não parece verossímil, à vista das
circunstâncias recentes. Para me converterem ao adotado programa
da ligeireza acima da perfeição? Mas nisto não entraria eu com a
minha responsabilidade.
"Todo o mal com que nessa emprêsa lidamos vem da fraqueza
em nos rendermos ao clamor dos incompetentes. Numa obra de
técnica jurídica tão delicada, a mais séria que as ciências sociais
conhecem, Govêrno e Congresso deviam saber resistir à vozeria frí.
vola que desde o princípio nos azoina com essas exigências de presteza. É uma falsa agitação, em que a opinião pública não tem parte
nenhuma, bem que alguns órgãos da imprensa tenham representado
nela um papel lastimável. Nessa propaganda malfazeja há um fundo
inconsciente e turvíssimo de confusão, erros e simplicidades quanto
à urgência da codificação, à sua ação específica, ao seu miraculoso
talismã de exterminar incertezas, fixar o direito, automatizar a jurisprudência, acabar com as variações dos tribunais, estabelecer no reino
da justiça, a infalibilidade mecânica das aplicações, a unidade geral
dos arestos, sonho fútil, que daria matéria a um curioso capítulo
sôbre as superstições da publicidade em nossa terra.
"Quem sabe se ainda me não prepararei a escrevê-lo ? Infelizmente
essa alucinação venceu. Os podêres competentes entregaram-se à
corrente. Vamos água abaixo. Seja: mas não com o meu concurso.
Desejo aos meus colegas o êxito mais cabal. Para os acompanhar,
porém, me fôra mister um sacdfkiv ue que não disponho, o da
minha consciência de patriota e jurista. - Seu amigo Rui Barbosa."
(Anait5 do Senado, 1911, III, p. 118 e seg.)
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da oposição causticante que faria ao govêrno do Marechal, seu
primeiro gesto é renunciar à incumbência, que o Senado lhe
devolveria, mas que as suscetibilidades incessantes criadas pela
luta política não lhe permitiriam sequer reencetar. A última
destas, a atribuição dada pelo ministro da Justiça, Rivadávia
Correia, a Inglês de Sousa, de projetar o nôvo Código Comercial, nêle incluindo a unificação do direito privado, gerou a
crise definitiva, que separou Rui Barbosa do Projeto de Có.
digo Civil. tste se converteria em lei poucos anos mais tarde,
trazendo de sua intervenção apenas o admirável subsídio
das reformas de linguagem. 1o
Ainda insiste nesse modo de ver em duas cartas, a primeira, de 30 de
junho, ao mesmo destinatário (Anais do Senado, 1911, III, p. 120 e 121)',
a segunda, de 5 de julho, a Feliciano Pena (Anais do Senado, 1911, III,
p. 121 e 122), em que salienta os sacrifícios a que a incumbência o sujei·
taria, forçando-o a se afastar do escritório e do Senado, e consumindo-lhe
, um largo tempo, pois não podia assumir compromissos com a pressa, em
obra de tanto vulto.
Pensou a Comissão Especial em mandar, então, ao plenário o Projeto
sem parecer, mas dando de mão a essa idéia, voltou ao intento de reformar
o Regimento Interno para atribuir a Rui Barbosa as funções de relator, o
que se consumou a 23 de setembro de 1908 (Anais do Senado, 1908, V,
p: 233), sendo Rui Barbosa designado nestes têrmos:
"Nomeio para substituir na Comissão Especial do Código Civil o
nobre Senador pelo Espírito Santo, interpretando os sentimentos do
Senado e do país, o Sr. Senador Rui Barbosa." (Anais do Senado,
1908, V, p. 238.)
Ainda se escusa o nomeado da incumbência, em carta de 1.0 de novembro (Anais do Senado, 1911, III, p. 123), mas em outra de 6 dêsse mesmo
mês, Feliciano Pena insiste e levanta qualquer prazo, o que vence afinal
a recusa sistemática do vice-presidente e dêle faz novamente o relator.
10 Em dezembro de 1910, Rui Barbosa retoma suas atividades no Senado e dirige ao 1.0 Secretário uma carta, em que renuncia à Comissão
Especial; a 2 de dezembro, o Senado recusa a demissão (Anais do Senado,
1910, VI, p. 5), do que lhe dá ciência por ofício do dia 3.
Em 1911, a 2 de agôsto, João Luís Alves apresenta um projeto de lei
mandando adotar, como código civil, o Projeto aprovado pela Câmara, até
que o Congresso delibere de modo definitivo sôbre o assunto. (Anais do Se·
nado, 1911, III, p. 14.)
A proposta (Projeto 17 de 1911) é combatida severamente por Francisco
Glicério, mas Rui Barbosa, vendo nela uma acusação e um repto, apresenta
ao Senado uma exposi~;ão minuciosa, em que historia sua participação e
responsabilidade nos trabalhos do Código Civil. Eis a conclusão do do·
cumento, publicado em Anais do Senado, 1911, III, p. 128 :
"Como quer que seja, porém, se o Senado, na sua alta compreen·
são dos interêsses públicos, assim o deliberar, aceite desde já os meus
agradecimentos, por me ter, enfim atendido, libertando-me de tama·
nha responsabilidade.
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Vale a pena, porém, indagar se o Parecer jurídico, condenado à inconclusão e depois ao ineditismo, era, como pensam
alguns, o veículo de um nôvo Projeto, verdadeiro substitutivo
ao elaborado por Bevilacqua, ou um trabalho fundado na
adoção dêste, fiel ao seu plano de matérias e ao conteúdo de
seus dispositivos, concebido, portanto, não para anmar, mas
para valorizar o trabalho que aditava.
Não é o Parecer jurídico um documento que permita ava.
liar o que viria a ser a contribuição de Rui Barbosa à técnica
ou ao conteúdo do Projeto. Cobre êle apenas os dispositivos
pertinentes às pessoas físicas e os do capítulo geral sôbre as
"Ao deixá-la, entretanto, cumpre não esquecer o tempo, durante
o qual ela, realmente, estêve sôbre meus ombros.
"A minha Réplica, último trabalho meu estampado sôbre o Có·
digo Civil, concluída em 31 de dezembro de 1902, só foi apre;,entada
em 1903, dilatando a impressão até 1904.
"O que me estava então encarregado, era uma parte nos trabalhos
da codificação: a primeira parte do Código Civil, a sua parte geral.
"Só em 1905, creio eu, foi que a Comissão Especial me ampliou
o encargo, estendendo-o ao Projeto em tôdas as suas partes. Mas,
expirando nesse mesmo ano a legislatura, com ela cessou de existir
a Comissão Especial, que só se reconstituiu em 1908, último ano da
legislatura seguinte. Foi em novembro dêste ano que a nova Comissão Especial me confiou a revisão total do Projeto do Código Civil.
A minha incumbência, pois, acabara em dezembro de 1905, recomeçando e findando nos dois meses terminais de 1908, com quase três
anos entre êles de interrupção.
"Em dezembro de 1908 se ultimava a nossa legislatura, e com a
terminação desta, extinguindo-se a Comissão Especial, ipso-facto,
acabava a minha missão.
"Esta missão renovou-a o Senado em 31 de agôsto de 1909, mas,
já então, se travava a campanha civilista, que, prosseguindo sem
cessar, êstes dois anos, suscitou e mantém até agora, um obstáculo de
fôrça maior ao desempenho por mim dêsse cargo.
"Resumindo, pois, 'temos que a revisão total do Projeto do Código
Civil só estêve nas minhas mãos aLguns meses em 1905, os dois meses
últimos de 1908, e os dois anos de agôsto de 1909 a agôsto de 1911.
"Descontados êstes dois anos, que a atual crise política do país
absorveu, restam à minha conta, desde que se me confiou a revisão
total do Projeto, parte do ano de 1905 e os dois derradeiros meses
de 1908.
"Faça agora a política o que lhe aprouver. Mas, ao menos, não
turve a razão do Senado, para negar o trabalho consciencioso, que,
em obediência à porfia dessa Câmara, tanto da sua vida consumiu
neste serviço, e não quis iludir a sua egrégia constituinte com um
trabalho mal-amanhado, a compensação da justiça elementar, que o
testemunho dessas datas lhe assegura, em havendo ânimos desapaixonados, para o julgar. - O Senador Rui Barbosa."
Não aceitou, porém, o Senado a renúncia do relatOT insubstituível. Feliciano Pena foi, c:m pc:ssoa, à casa da Rua São Clemente repor-lhe nas mãos
a emprêsa, garantindo que seria oficialmente concedido um prazo suficiente
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pessoas jurídicas. Mas a atitude do relator do Senado, aquilo
que se poderia denominar sua posição intelectual em face do
Projeto, já deixa poucas dúvidas ao leitor.
Longe de condenar a obra no conjunto, ou de arruinar um
após outro seus dispositivos, para erguer no terreno vazio os
andaimes de um nôvo edifício, o relator segue a matéria regulada para lhe trazer emendas e raramente ampliações. A
obra não tem, é certo, aquilo que êle próprio costumava
chamar tantas vêzes "trabalho de lima", e, no estado fragmentário em que se acha, padece de grandes desproporções, com
a explanação incidente de temas secundários, e a simples referência a outros, necessitados de maior desenvolvimento.
para a sua conclusão. Rui Barbosa queria dois anos, Feliciano Pena propunha um, mas concedia ano e meio, e o assunto ficou suspenso por alguns
dias, enquanto deliberava o relator. Afinal a 16 de agôsto, respondeu Rui
Barbosa declinando da incumbência (Correspondência, coligida, revista e
anotada por Homero Pires, ed. 1933, p. 231), por não querer comprometer
com limitações de tempo a sua boa execução :
"Acho eu que, quando se trata de obra tamanha como um Código
Civil, não é lícito regatear meia dúzia de meses a quem com tanta
insistência se crê ser pessoa capaz de o fazer como se deve. Nisto
acredito que convirão comigo os meus honrados colegas.
"Mas, se nesta suposição estou em êrro, queiram perdoar-me.
A consciência me não permite comprometer-me a concluir uma tarefa
desta natureza em prazo menor. Invejo os que para tanto se sentirem com fôrças. Se eu me reconhecesse com tal capacidade, tendo
sôbre a seriedade e as dificuldades da elaboração de um bom Código
Civil as idéias que tenho, Deus é testemunha de que não recusaria
à minha Pátria um serviço, para lhe prestar o qual já me não considero pouco temerário em me sujeitar ao limite do tempo que proponho.
"Muito sinceramente seu col'ega e amigo - Rui Barbosa."
A 31 de agôsto Feliciano Pena deu leitura desta car~a à Comissão Especial. O Senado já aprovara, na sessão de 9 em La discussão, o projeto n.O 17,
remetendo-o à Comissão de Legislação na forma do regimento (Anais do
Senado, 1911, III, p. 110), mas João Luís Alves não duvidou em retirá--lo
diante de um compromisso para a conclusão em prazo certo.
"Verifico, porém, com sincero prazer - escreve êle na declaração
lida à Comissão Especial - que o trabalho confiado à alta mentalidade e à indiscutível competência do nosso relator, vai ser concluído
em breve tempo, dado o seu solene compromisso com a adoção de um
Código definitivo, quer dizer, de um Códi:go 'que não envelhece
depressa'. O prazo em que o seu trabalho nos é prometido nos dá
direito de esperar a adoção do Código Civil em época relativamente
próxima, permitindo que o Govêrno atual realize êsse ponto do seu
progtama. Sou, pois, o primeiro a declarar que não deve ter andamento o projeto que apresentei, e o faço com a satisfação e a segura
expectativa de ver aprovado sem muita demora o nosso Código
Civil, expurgados os naturais defeitos do respec~ivo Projeto pela alta
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Percebe-se, porém, em que espírito Rui Barbosa tencionava
abordar o Projeto da Câmara. Imbuído das lições da técnica
legislativa alemã, sua primeira preocupação era expungir o
Projeto das disposições meramente acadêmicas, sem eficácia
normativa, mais adequadas à escola do que ao fôro, e nocivas
à própria doutrina pelos entraves que opõem à livre elabo.
ração dos conceitos científicos.
A primeira disposição contra que se insurge é a Disposição
Preliminar, que circunscreve o conteúdo do Código, e veio a
ser, com a redação ruiana do Senado, o atual artigo 1. 0 do
Código Civil :
Todo o intuito, pois, dêsse artigo, sublimado a tamanha altura
e tão preciosamente limado, consiste em sintetizar na súmula de um
artigo a vasta matéria do Código Civil, e inscrever êsse capricho de
condensação epigráfica no xisto da grande construção. Em que
e reconhecida competência do nosso relator-geral e dos membros desta
Comissão, da qual só eu não devia fazer parte." (Jornal do Comércio, 1-9-1911.)
Aprovou-se, então, o nôvo prazo, e em carta do mesmo dia, Feliciano
Pena participou a Rui Barbosa a renovação da incumbência. Era certo,
porém, que as circunstâncias não haviam de permitir que ela se cumprisse.
Queria Rui Barbosa trabalhar com a liberdade e a calma do técnico a
cuja autoridade se confia a lucubração de uma tal obra legislativa, mas
traria em si, como era natural, as desconfianças do oposicionista, que teme
as ciladas da maioria parlamentar. Seria difícil, impossível até, que durante
o longo prazo de 18 meses. algo não lhe viesse ferir as suscetibilidades sempre acesas, máxime quando se desincumbia de um mandato vindo do govêrno, que êle não cessava de atacar. A ocasião do dissídio veio cedo, e
tanto o Senado como o Senador tiveram de reconhecer o desacêrto da insistência.
Subiu Rivadávia Correia à pasta da Justiça, em substituição a Esmeraldino Bandeira, e cometendo a Inglês de Sousa o encargo de organizar o
Projeto do Código Comercial, julgou mais acert·ado pedir ao jurista um
plano de unificação do direito privado. O Congresso Nacional poderia,
assim, resolver "se devemos continuar com a dupla legislação, ou se é chegado o momento de seguir a diretriz, que a unidade de jurisdição e de
processos já nos está indicando". Não pareceu a Rui Barbosa que êste nôvo
intento fôsse conciliável com a revisão paralela do Projeto de Código Civil,
pois "desde que o Govêrno é quem suscita o problema da unificação do
direito privado, temos nesta questão uma preliminar, antes de resolvida a
qual já não será lícito darmos um passo na codificação do direito civil".
A carta que a 16 de setembro de 1911 enviou a Feliciano Pena é um doeu·
mento particularmente interessante, pois contém a sua opinião sôbre o problema da unificação legislativa do nosso direito privado. (Correspondência,
p. 234 e segs.)
Respondeu-lhe Pena que o convite feito a Inglês de Sousa Iôra auterior
à renovação do encargo cometido ao relator do Senado, e acrescentou :
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·.nonte na realidade a vantagem da inovação não percebemos. Bem
de louvar será que o codificador, antes de meter mãos ao seu cometimento, meça e abalize com cuidado no seu espírito o terreno, onde
tem de operar. Des~arte se absterá com mais segurança de invadir
esfera alheia. Para o aplicador, porém, da lei, o edifício legislativo
está demarcado pela extensão que ocupa. Não há que inscrever na
frontaria as confrontações.
Proceda assim o lente ao inaugurar do seu curso, o expositor ao
preambular do seu tratado. Convém que o aluno, o curioso, antes
de se familiarizar analiticamente com os elementos e partes de uma
disciplina, lhe abarque num relance d'olhos, quanto ser possa, a
noção geral. Essa razão d'ordem tem ali seu proveito inegável. Não
assim nos códigos, a cuja natureza mal se casam as generalidades abstTatas. (Fls. 7 e 8 do Ms.) 11

O mesmo destino, a supressão por desnecessidade, é o que
pleiteia para o artigo 2. 0 1 2 A afirmação da capacidade de
direito como atributo universal do homem parece uma dema.
sia ao relator, que preferiria abrir o Código, a exemplo do
legislador alemão, pela norma sôbre o início da personalida.
de civil.
Já o artigo 3.o, que afirma a indiscriminação de tratamen.
to jurídico entre nacionais e estrangeiros quanto à aquisição
e o gôzo dos direitos civis, prefere igualmente suprimi-lo,
mas por uma razão diferente: nêle se repete a norma do art.
72 da Constituição Republicana, e assim como as garantias
constitucionais não podem ser diminuídas pela lei civil, tam.
"Dando mesmo que depois da aceitação do convite feito ao meu amigo,
ainda continuasse a comissão dada ao Dr. Inglês de Sousa, o que me parece
não sucederá, pouco importaria isso ao Senado, que apenas aceitará o
projeto cuja elaboração confiou à alta competência do meu amigo, com
quem neste assunto o Senado é solidário. Peço, pois, ao meu amigo que
reconsidere a sua deliberação, estando autorizado para lhe dirigir êste pedido e lhe apresentar essas considerações por alguns Senadores, capazes de
assumir a responsabilidade dos seus compromissos." (Correspondência,
p. 240, nota 1.)
Sa~isfez-se Rui Barbosa com essas razões, e a 9 de outubro declarou-se
pronto a cumprir a tarefa "para não incorrer na censura de recusar serviços
à minha terra, ou de obedecer ao espírito de sistemático antagonismo à
política atual, esquecendo interêsses do país". (Correspondência, p. 233 e
234.) Três dias depois, entretanto, o Diário Oficial publicava uma decla·
ração .do govêrno, confirmando a incumbência dada a Inglês de Sousa, e,
ruindo assim a ressalva do Senado, Rui Barbosa renunciou à revisão do
Código, sem que os seus colegas lhe pudessem opor nova insistência. (Correspondtlncia, p. 240.)
11 Art. l - t.ste Código regnla os direitos e obrigações de ordem privada,
concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações.
12 Art. 2 - Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil.
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bém não devem ser reimpressas nela, o que não lhes aumentaria o vigor e lhes reduziria a solenidade. ~a
Outro artigo a suprimir seria o 7. 0 , ociosa remissão à parte
especial para explicar a não inclusão, no capítulo das pessoas
naturais, das regras relativas à proteção dos incapazes. 14
Do mesmo modo o 13. 0 , artigo acadêmico, em que se diz,
sem o menor interêsse normativo, que as pessoas jurídicas ou
são de direito público, externo e interno, ou são de direito
privado. 1 5
Dos artigos sôbre as pessoas físicas, o que êle mais detidamente reelabora é o 5.0 , onde se encontra a enumeração dos
absolutamente incapazes. 16 Reclama o relator do Senado contra
13 Art. 3 - A lei não distingue entre nacionais e estrangeiros quanto à
aquisição e ao gôzo dos direitos civis.
A Constituição Federal de 1891, em seu art. 72, dispunha : "A Consti·
tuição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabili·
dade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à pro·
priedade nos têrmos seguintes."
14 Art. 7. 0 - Supre-se a incapacidade, absoluta, ou relativa, pelo modo
instituído neste Código, Parte Especial.
15 Art. 13.0 - As pessoas jurídicas são de direito público, interno, ou
externo, e de direito privado.
16 O Projeto primi~ivo dispunha, em seu art. 4.0:
"São absolutamente incapazes de exercer por si os atos da vida civil:
I .O) - Os nascituros;
2.0 ) - Os menores de catorze anos de ambos os sexos;
3. 0 ) - Os alienados de qualquer espécie;
4.0) - Us surdos-mudos, não tendo recebido educação que os habilite
a fazer conhecida a sua vontade;
5.0 ) - Os ausentes declarados tais em juízo."

O Projeto revisto modificou o texto dêste modo:
"Art. 5. 0 - São absolutamente incapazes de exercer por si os atos da
vida civil:
l.0 - Os menores de catorze anos, de ambos os sexos;
2. 0 - Os loucos de todo o gênero;
3.0 - Os surdos-mudos, sem educação que os habilite a fazer conhecida sua vontade;
4.o- Os ausentes declarados tais em juízo."
No texto da Câmara, aparecia o dispositivo com insignificantes alterações:
Art. 5. 0 - São absolut·amente incapazes de exercer por si os atos da vida
civil :
I - Os menores de catorze anos;
II - Os loucos de todo gênero;
III- Os surdos-mudos, que forem inibidos de fazer conhecida a sua
vonta<lP;
IV- Os ausentes declarados tais em juízo."
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a falta da distinção, que fazem os códigos modernos, como o
então Projeto Suíço, entre os atos que o menor pratica inope.
rantemente e os que produzem efeitos patrimoniais: os atos de
aquisição meramente lucrativa e os que não envolvam bens
do menor.
Também lhe agradaria ver discriminadas na lei a incapacidade natural, que opera a nulidade dos atos independentemente de reconhecimento prévio, como a do menor, e a incapacidade
jurídica, que depende de interdição. E encarece a importância
prática do dispositivo, porque os atos do louco não interditado
são nulos por falta de declaração da vontade, apurada em cada
caso, enquanto uma nulidade, por assim dizer prévia, torna
írrita a atividade do interditado.
Onde, porém, sua crítica ao art. 5. 0 antecipa problemas que
o legislador brasileiro só encararia e resolveria 30 anos depois,
é no que respeita à responsabilidade civil dos alienados. Não
lhe escapou a frouxidão da fórmula "loucos de todo gênero".
que queria substituir pelo conceito de enfermidade mental, com
as características complementares de: não ser passageira, privar
o paciente do discernimento intelectual ou da livre determinação de sua vontade, impedindo"o de curar seus interêsses utilmente; e a essa incapacidade absoluta (ou geral) como preferia)
acrescentou uma incapacidade relativa: a dos
enfermos de anomalia ou moléstia mental, cuja gravidade não baste
a justificar a interdição.

Propunha, assim, Rui Barbosa que se abrisse no Código
Civil uma discriminação indispensável, tanto em defesa da sociedade, como dos psicopatas, a qual só conquistaria um pôsto
em nosso direito positivo com a Lei de 3 de julho de 1934.
Também examinou com lucidez a situação legal dos surdos-mudos. Abandonando a nossa tradição jurídica, que os
As emendas a êsse texto, propostas no Parecer jurídico, são as seguintes:
Ao n." I do artigo propõe adicionar :
"Desta regra se excetuam os atos de mera aquisição lucrativa e os
puramente liberatórios, que não envolverem bens do menor."
Ao n.o II, subs~itui :
"Os indivíduos, que, por enfermidade mental, não passageira de sua
natureza, não tiverem o discernimento dos seus atos, ou a livre disposição de sua vontade, para curar utilmente dos próprios interêsses."
:tste dispositivo se completa com o inciso adicionado ao art. 6.0 , onde se
enumeram os :relativamente incapazes :
"Os enfermos de anomalia ou moléstia mental, cuja gravidade não
baste a justificar a interdição."
Quanto ao n. 0 III do artigo, propõe que se transfira, com nova redação,
para o art. 6.0 , e quanto ao n.0 IV, que se suprima.
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incluía, como o Projeto, na categoria dos absolutamente incapazes, procura a lição da legislação comparada, a própria lógica
do Projeto, que prevê a graduação de sua curatela (art. 457,
atual 451) e propõe a capitulação dêles entre os atingidos por
incapacidade relativa.
Com lógica irrespondível acompanha os que censuram a
absurda inclusão do ausente entre os incapazes.
E voltando à pureza do Projeto Bevilacqua, censura o da Câmara pela reposição do caso de prodigalidade entre as incapacidades menores.
É para a opinião do Sr. Clóvis, tão eruditamente defendida, que
propendemos. Se houvéssemos redigido o Projeto, não o faríamos de
omro modo, neste ponto. (FI. 156 do Ms.)

Igualmente aceita a defesa de Bevilacqua para exclusão dos
cegos.
Estamos, portanto, com o autor do Projeto. Nesta parte não convém aditá-lo. (Fl. 187 do Ms.)
É digno de menção, que a incapacidade da mulher casada,
tão discutida em geral pelo comentadores do Código, e que
parece colidir com o sistema de vênias conjugais recíprocas,
adotado nêle, não tenha merecido, neste primeiro jato do seu
trabalho, qualquer referência do relator. 17
17 No Projeto primitivo os artigos sôbre os relativamente incapazes
tinham a seguinte redação:
"Art. 5. 0 - São incapazes relativamente a certos atos ou ao modo
de exercê-los:
Os maiores de catorze anos, enquanto não completarem vinte e
um anos.
Art. 6.0 - As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade
conjugal, sob a direção de seus maridos, sofrerão na sua capacidade
jurídica, as restrições constantes do livro I da parte especial, tí~ulo II,
capítulo III."

O Projeto revisto dispôs:
"Art. 6.0 - São incapazes, relativamente a certos a tos, ou ao modo
de exercê-los:
1.0 - Os maiores de catorze anos, enquanto não completarem
vinte e um;
2.0 - As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal, com as restrições constantes do livro I da parte especial, título II,
capítulo III."
No texto da Câmara figurava:
"Art. 6. 0 - São iucapale> 1dalivamcnlc a certos atos, ou ao modo
de exercê-los :
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Outro ponto da disciplina das pessoas físicas, que sofreu
os seus reparos, foi o famoso art. 4. 0 sôbre o início da perso.
nalidade.
Rui Barbosa já tivera de sustentar a discussão sôbre vital e
viável, um dos tópicos mais -conhecidos da crítica literária do
Projeto. Aqui propõe novas emendas, que podem ser consideradas redacionais, e recapitula a questão que dividiu a nossa
tradição jurídica: Teixeira de Freitas, o Senador Nabuco e o
Projeto Bevilacqua colocando no momento da concepção o início
da personalidade, a tradição romana e o Projeto Revisto preferindo o momento do nascimento. Sua conclusão acompanha
esta última solução, a que empresta argumentos, mas- único
ponto em que o Parecer jurídico destoa do sentido progressista do seu autor- retorna à obsoleta questão da vitalidade,
para negar personalidade aos informes. 1 8
A história natural do homem regista essas aberrações. Tôdas elas
são fatalmente condenadas a um próximo aniquilamento, desde
que cessa o contato placentário, e se rompe o cordão umb~lical. Seria
razão que entrassem na categoria das pessoas civis essas efêmeras
anomalias, a que a natureza recusou visivelmente as condições ele·
mentares da vida? Não. "A capacidade jurídica se associa, decerto,
I - os maiores de catorze anos, enquanto não completarem vinte
e um;
I I - as mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal;
III - os pródigos."
Texto proposto por Rui Barbosa:
"São incapazes, relativamente aos atos declarados nêste Código
ou fixados na sentença de inabilitação:
I - Os 111aiores de catorze anos, enquanto menores de vinte e um.
I I - As mulheres casadas, durante a sociedade conjugal.
III- Os enfermos de anomalia ou moléstia mental, cuja gravidade
não justifique a interdição.
IV- Os surdo-mudos que não souberem exprimir de modo inequívoco a sua vontade.
V - Aquêles que, pela sua prodigalidade habitual e irreprimível se
expuserem a si, ou a sua família, ao risco de cair em necessidade."
18 Art. 4.o do Código Civil:
"A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida;
mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro."

O texto proposto no Parecer Jurídico seria:
"A personalidade civil do homem começa acabado o nascimento, se a
criança fôr vital.
1. Considera-se não vital, se padecer de monstruosidade orgânica,
incompatível com a duração da vida.
2. Na dúvida, se presume que a criança nasceu viva, e, constando a
vida, se lhe presume a vitalidade. O ônus da prova incumbe a
quem contestar a vida, ou a vitalidade."
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à existência do indivíduo, seja qual fôr a duração, ainda que bre·
víssima, dêsse existir. Supõe-se então, porém, que se truncou de
súbito uma existência chegada a ser perfeita. Bem diversamente
sucede, quando a um indivíduo, que nasceu vivo, falecem absoluta·
mente os requisitos necessários para que a sua existência se logre prolongar. Esta então não se poderá dizer perfeita. Não há, portanto,
verdadeiramente, uma pessoa, que, por brevíssimo tempo sequer,
seja capaz de direitos." São entes "nascidos para morrerem". A personalidade assenta na hipótese, razoàvelmente possível da vida.
Quando essa hipótese de todo em todo cede à impossibilidade cer~a
da existência, começada para expirar com uma brevidade fatal. êsses
instantes improrrogáveis de sobrevivência ao nascimento não firmam
o título de capacidade civil. (FI. 76 do Ms.)

Excelente é, porém, sua doutrina sôbre a emancipação dos
menores, em que, uma vez mais, condena o Projeto para voltar
à lição primitiva de Clóvis Bevilacqua.
A emancipação do menor por colação de grau, assunção
de emprêgo público ou estabelecimento com economia autô.
noma, vem dos escritores brasileiros que, como Teixeira de
Freitas e o Conselheiro Lafayette, admitiam a continuação
do pátrio poder além dos 21 anos do filho-família. Era aos
maiores de 21, nunca aos menores, que aquela tripla condição
assegurava a cessação do poder paterno.
Quanto à emancipação por outorga paterna, Rui Barbosa
pleiteia a exigência da concordância do filho e da homologa.
ção judicial. 19
19

Diz o COdigo Civil no art. 9.0 :
"Art. 9. 0 - Aos vinte e um anos completos acaba a menoridade,
ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil.
§ único - Cessará, para os menores, a incapacidade :
I - Por concessão do pai, ou, se fôr morto, da mãe, e por sentença
do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito anos cum·
pridos.
II -Pelo casamento.
III - Pelo exercício de emprêgo público e(etivo.
IV- Pela colação de grau científico em curso de ensino superior.
V- Pel'o e&tabelecimento civil ou comercial, com economia própria.•

O Projeto da Câmara dizia :
"Art. 9. 0 - Aos vinte e um anos completos termina a menoridade
e a pessoa fica habilitada para o exercício de todos os atos da vida
civil.
§ único - Também cessará a incapacidade:
I - Por concessão do pai, ou da mãe, se fôr aquêle falecido e por
sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor estiver sob tutela,
para os menores que tiverem completado dezoito anos.
II - PeJO casamento.
III - Pelo exercício de emprêgo público efetívo.
IV- Pdo 1eu:uiweuto de g1<tU cientifico doo <-ursos superiores.
V- Pelo estabelecimento civil ou comercial, com economia própria."
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Preocupou-o, de nôvo, o texto do art. II sôbre morte si.
multânea, ao qual oferecera emendas de redação no Parecer

Literário.

~

A emenda, que propõe, tem por fim definir a quem com.
pete o ônus da prova, em caso de dúvida sôbre a simultanei.
dade ou sucessividade das mortes. O texto do Projeto (hoje
incorporado ao Código) fala em averiguar, de modo inde.
terminado, deixando à elaboração doutrinária o que Rui
Barbosa preferia ver resolvido pelo legislador. 2o
Em seguida ao capítulo das pessoas naturaiS, o Projeto
Bevilacqua continha um outro, destinado a regular o registro
civil dessas pessoas. A Comissão dos Cinco o conservara, mas a
Câmara desejou relegar tôda a matéria a uma lei especial,
retendo apenas o preceito geral que mandava inscrever em
registro público os nascimentos, casamentos, óbitos, emanei.
pações, interdições e declarações de ausência.
Rui Barbosa preferia, com razão, o partido adotado por
Bevilacqua, pois embora a matéria dos registras seja, em suas
minúcias e regras de execução, de natureza processual e admi.
nistrativa, nos princípios fundamentais pertence ao direito civil
e completa a disciplina das pessoas.
Temos por certo, de acôrdo com a Comissão extraparlamentar,
que não assenta a um código civil dispor sôbre solenidades, formas e
Rui Barbosa propunha a eliminação dos n.os III, IV e V; e assim redigia, em artigo à parte, as normas sôbre a emancipação:
"Art. - Pela declaração da maioridade adquire o menor todos os
direitos do maior.
§- Opera-se a declaração da maioridade, tendo o menor dezoito
anos completos:
I -Por outorga do pai, ou sendo morto, da mãe, com aquiescência
expressa do filho e homologação do juízo.
II - Por sentença do juízo, a requerimento do menor sob tutela,
ouvido o tutor.
§ -Equipara-se à declaração de maioridade, com tôdas as suas
conseqüências, o fato do casamento, celebrado na idade legal (ar~.
187, n.0 XIII) e com a autorização necessária, ou o seu supximento.
(Axt. 184, n. 0 III, e 187, n.o XI.)"
20 Art. 11 do Código Civil :
"Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião não se
podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros,
presumir-se-ão simultâneamente mortos."
Texto proposto no Parecer:
"Se morrerem duas ou mais pessoas, não constando se tôdas pere·
ceram ao mesmo tempo, quem quer que alegue, em apoio de um
direito, a precedência de um falecimento aos outros, cumprirá que
a prove."
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dimensões dos livros de registro, sôbre o seu sistema de escrituração
e o horário de serviço do pessoal, a quem se confiarem. óbvio nos
parece, igualmente, como à Comissão da Câmara, deverem eliminar-se do Projeto as disposições concernentes ao registo civil, que
forem de caráter regulamentar, bem como as de natureza política,
administrativa, ou processual. As demais, porém, importa que se mantenham. Ambas as Comissões o reconheu:ram, declarando a primeira
que a codificação Coelho Rodrigues se devia ter limi~ado às disposições primárias e fundamentais, excluindo a outra da censura de exorbitantes os capítulos 1.0 e 3.0 , não notando aos outros senão o excesso
do seu desenvolvimento, invocando, enfim, como exemplos, o código
italiano e o espanhol, por só encerrarem "regras" e "disposições
gerais". Não se harmoniza, pois, com êsses dois autorizados votos, o
da Câmara dos Deputados, ante a qual nem a sobriedade extrema,
com que se houve o Sr. Clóvi's, pareceu bastante. Nem sabemos porque, ·encarado o assunto a êste restritíssimo aspecto, se haveria de
salvar o unico artigo poupado. Se tudo o que entende com o registo
civil, seu sistema, sua autoridade, seus efeitos, se deve entregar ao
arbítrio de leis especiais, onde o motivo de não lhes confiar igual·
mente a delimitação do seu objeto? Ou neste únicamente se virá,
porventura, a cifrar todo o interêsse do Código Civil ? (Fls. 274 e
275 do Ms.)

Baseado no exemplo do Projeto Suíço, que consagrava ao
registro mais de trinta artigos, pleiteia o restabelecimento do
capítulo II do Projeto Bevilacqua, para o qual redige as se.
guintes disposições :

A rt. -No registro civil se inscreverão :
I- Os
II- Os
III- As
IV- Os
V- Os
VI- As
VII- As
VIII- As
IX- Os
X- As

nascimentos.
casamentos.
anulações de casamento.
desquites.
óbitos.
declarações de maioridade.
sentenças de interdição e inabilitação.
sentenças declaratórias de ausêncià.
reconhecimentos de filhos.
adoções.

Art.- Os atos do registo, além das indicações que a cada
um, segundo a sua espécie, forem determinadas por lei, enun.
ciarão todos:
1.1'- A circunscrição civil, a casa, o ano, mês e dia em que se
lavrarem;
2.o- Os nomes, apelidos, naturalidade, idade, estado, profissão das pessoas indicadas como partes, ou declarantes, e
testemunhas;

~
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A assinatura do oficial que os lavra, bem assim as dos
comparecentes e testemunhas.
§-Do assento, antes de se assinar, fará leitura o oficial
aos que houverem de o subscrever, mencionando expres.
samente esta solenidade.
§- O oficial do registo só consignará no assento as men.
ções a que a lei o obriga e as declarações que ela exige dol
comparecentes.
Tôdas as demais se considerarão como não existentes.

Art.- São nulos de pleno direito os assentos:
1. 0 -Se as declarações das partes, ou dos declarantes nã.o forem
recebidas por um oficial do registo civil.
2. 0 - Se não forem inscritas no registo a elas destinado.
3. 0 - Se o assento não fôr datado e assinado pelo oficial que
o lavrar.
§ 1. 0 - Em cada um dêsses casos as partes interessadas po.
derão proceder contra o culpado. Se a sentença estabelecer a existência do fato litigioso, inscrever.se.á no registo,
suprindo o assento nulo.
§ 2. 0 - Se o assento se ressentir de qualquer outra irregularidade, não será nulo, mas sujeito a retificação. Esta,
notada à margem do assento, lhe emendará os erros e [a.
cunas, mediante sentença em justificação promovida pela
parte, com citação do oficial do registo e do ministério
público. (Fls. 280 a 282 do Ms.)
Art.- A falta dos assentos, por se não terem lavrado, ou
não existirem os livros, se poderá justificar do mesmo modo
que no caso do art. anterior, § 2.0 , conjuntamente com o fato
cujo assento se trate de suprir.
Art. - O registo civil é público. Os oficiais do registo
certificarão, a quem lho requerer, o teor dos assentos aponta.
dos, ou fornecerão, quando êstes não existam, as certidões ne.
gativas.
§-Os assentos inscritos nos registos e as certidões, que
dêles se extraírem, farão prova plena, assim, do que o
oficial, nos limites da lei, atestou haver feito, visto e ouvido, como do que as partes ou os declarantes afirmaram,
enquanto se não mostrar, por ação competente, que êstes
ou aquêles faltaram à verdade.
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Art.- O oficial que lavrar assento concernente a pessoa
domiciliada noutro distrito, imediatamente o comunicard, de
ofício, ao oficial do registo do domicilio da parte, se fôr co.
nhecido, consignando no assento nota dessa expedição.
Em falta dela, o transcreverá no registo do domicílio das
partes o oficial competente, à vista da certidão autêntica, por
elas apresentada. (Fls. 285 e 286 do Ms.)
Não menos significativa é a sua contribuição à doutrina
geral das pessoas jurídicas. Tanto a Clóvis Bevilacqua como
às Comissões que lhe reviram o trabalho, a dos Cinco e a dos
Vinte e Um, não parecera possível reconhecer outras pessoas
de direito público além da União, dos Estados e dos Municípios. Concebia-se mal a criação de entidades territoriais menores, com autonomia jurídica, e não se fazia sentir a noção
de autarquia, isto é, da parcela do organismo político que
desgravita do seu centro para operar como um sujeito de direitos e obrigações.
É admirável que Rui Barbosa, na sua crítica ao art. 14,
atinja pelo rigor do seu dedutivismo jurídico à clara e inequívoca postulação daquela necessidade.
Nem sempre, escreve êle, a personificação jurídica nos entes de
direito público, se alia, política ou administrativamente, a uma juris·
dição territorial. Não é o império, mais ou menos autónomo, mais
ou menos subordinado, sôbre um território, o que discrimina essas
pessoas jurídicas, às vêzes qualificadas com o nome de administrativas. Para estabelecer essa disHnção, o que releva, é "verificar se a
instituição funciona, de algum modo, por uma delegação de podêres
públicos", ou se se limita a ser um conjunto de fôrças individuais
associadas. "Nisso exclusivamente consiste a razão determinante", a
saber, em que seja "um modo de ação da autoridade pública". (F1.
298 do M~.)

E logo adiante :
A cada uma daquelas grandes pessoas morais, o Estado, a província, a comuna, "incumbe organizar e pôr em movimento os serviços todos, que interessem a coletividade humana abrangida na circunscrição de cada uma".
Na sua tarefa, porém, as "ajudam certos órgãos especiais: os
estabelecimentos públicos. :ltstes estabelecimentos se instituem, para
assegurar as funções de serviços determinados, sempre de ordem geral,
em benefício daqueles agrupamentos: a assistência dos indigentes, a
hospitalização dos velhos e enfermos, o ensino público, os cultos.
::ltsses serviços se desprendem do acervo das funções do Estado, departamento, ou comuna, confiando-se cada qual a uma pessoa jurídica
distinta, especialmente investida na wÍ>>ão de satisfazer a cenas nt:·
cessidades sociais", como as de saúde pública, as da instrução popu-

,
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lar, as da caridade comum, as da crença nacional, onde esta não
houver cortado os vínculos com o poder humano. (Fls. 299 e 300
do Ms.)

~

Ao propor que se classificassem, em artigo à parte, as pessoas
de direito público externo, figura com nitidez quase perfeita
os organismos internacionais. 21
Estudando o artigo 16, em que se enumeram as pessoas de
direito privado, censura a especificação que acompanha a ex.
pressão sociedades civis, e ainda aí pende para o Projeto primitivo abandonando a versão da Câmara. 22

~

Duas alterações sofreu aqui o Projeto primitivo, que, aos nossos
olhos, estão longe de o melhorar. A primeira é a promiscuidade, a
que se reduziram num só texto as fundações com êsses dois outros
grupos de entes jurídicos, tão distintos, a que os nossos codificadores
atuais chamam associações e sociedades. Não examinaremos os motivos, que teve o Projeto, omitindo a distinção tradicional das corporações, observada em três dos quatro projetos anteriores. Opiniões
das mais sábias a preferem, ainda hoje, à de sociedades, adorada no
Projeto. Mas ou as conheçamos por um ou por outro nome, o certo
é que essas entidades se não podem reunir em um só conceito comum
21

Textos propostos no Parecer Jurídico:
"Art. 14- São pessoas jurídicas de direito público interno:
I-A União;
II - O Estado;
III- O Município;
IV- A subdivisão, ou circunscrição, estadual, ou municipal, dotada
de administração e rendas suas;
V- A instituição pública, estabelecida por lei com património e
administração próprias.
~ único- são pessoas jurídicas de direito público externo :
I - Os Estados e soberanos estrangeiros;
II -As pessoas de direito público instituídas nos Estados estrangeiros;
III- A Santa Sé;
IV- As Igrejas na pessoa dos seus órgãos supremos."

~

~

Projeto da Câmara :
Ar~. 14- São pessoas jurídicas de direito público interno:
I - A federação dos Estados do Brasil;
II - Cada um dos Estados componentes da federação brasileira e o
Distrito Federal;
III- Cada um dos Municípios constitucionalmente organizados no
território brasileiro."

22

Projeto da Câmara :
"Art. 16- São pessoas jurídicas de direito privado:
I -As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações, contanto que tenham património;
II- As sociedades mercantis."
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com as fundações. Estas diferem daquelas profundamente na cstru·
tura jurídica. O Projeto o reconheceu, reservando às sociedades civis
a seção III do capí~ulo que às pessoas jurídicas apropriou, e consignando às fundações exclusivamente a seção imediata. No art. 16,
porém, as amalgama com as associações e as sociedades.
Que van~agem leva esta combinação à do Projeto Clóvis? ~ste
classificava em três averbações distintas e sucessivas as sociedades
civis, organizadas conforme ao Código Civil, as sociedades comerciais
constituídas segundo as leis comerciais, as fundações instituídas segundo as disposições que lhes são peculiares. Parece-nos evidentemente
mais segura, mais natural, mais precisa a discriminação. Sintetizar
não é confundir. Nos corpos morais de ordem civil as duas caracterizações realmente distintas são essas. Em uma delas, a das corpora·
ções, chamem-se embora colégios, entes coletivos, associações, sociedades, a entidade moral se constitui pela união de um número maior
ou menor de indivíduos, em cujo complexo reside o sujeito dos direitos exercidos em nome da comunidade mediante os seus órgãos.
A pessoa jurídica desta natureza tem o seu substrato nos entes natu·
rais que a compõem. Para as outras, a personificação jurídica, a en·
tidade onde se enfeixam os direitos civis, reside fora da pessoa humana, em uma soma de bens consignados a um destino especial.
Ou guardar, pois, essa diferenciação, reduzindo a síntese das
pessoas jurídicas de direito privado a essas duas noções fundamentais, bastante amplas na sua generalidade para envolverem tôdas as
espécies, ou proceder por enumeração, como fêz Teixeira de Freitas,
depois Nabuco de Araujo, mais tarde Felício dos Santos, e ultimamente Carlos de Carvalho, com uma precisão e uma exatidão que
se não encontram nos seus antecessores. A não se haver como êstes,
miudeando, espécie a espécie, tôdas as que o direito privado contempla, a fórmula perfeita era a indicação exarada no Projeto CMvis,
que num só conceito reúne tôdas as formas possíveis dos corpos cole·
tivos civis. (Fls. 337 a 339 do Ms.)

~
~

No art. 17, que veio a ser o 19 da Introdução ao Código
Civil, censura o laconismo da fórmula de reconhecimento das
pessoas jurídicas estrangeiras e propõe que se firme o critério
de sua nacionalidade. O estudo que faz da nacionalidade das
pessoas jurídicas se incorporará, quando publicado, ao que de
Projeto Bevilacqua:
"Art. 20- São pessoas jurídicas de direito privado:
a) as sociedades civis organizadas de acôrdo com êste Código;
b) as sociedades comerciais organizadas de acôrdo com as prescrições
das leis comerciais;
c) as fundações instituídas de acôrdo com o disposto na seção III
dêste capítulo."
Texto proposto no Parecer jurídico:
I -As sociedades civis organizadas conforme o disposto neste
código. As sociedades civis só se constituem por escrito;
II- As fundações instituídas segundo o prescrito neste capítulo,
seção III;
III -As sociedaues wmetd,üs, con:;tituídas segnndn as leis que as
regerem."
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melhor possuímos sôbre êsse problema de tão constante atualidade. Rui Barbosa pendia para a solução suíça: a nacionalidade decorre da sede da administração, funcionando como
critério supletivo o do lugar de constituição. Os efeitos da capacidade, atribuídos pela lei estrangeira, não poderiam ser
maiores, no território brasileiro, que os reconhecidos pela
nossa própria lei. 23
Outro artigo, afinal, recebe a contribuição do seu estudo:
o 18 da Parte Geral, depois 20 da Introdução ao Código. A
norma estritamente nacionalista, que a Câmara substituiu à
de Clóvis Bevilacqua, 24 e que proíbe aos Estados estrangeiros
não só possuir, mas também adquirir no Brasil bens imóveis
ou quaisquer outros suscetíveis de desapropriação, recebe sua
crítica implacável, não só à luz da política interna, mas tam.
bém do costume internacional. Aponta a confusão propositada
entre domínio e soberania. Exprime, na linguagem que todos
lhe conhecem, seu horror da xenofobia.
23

Projeto da Câmara:
"Art. 17- São reconhecidas as peswas jurídicas estrangeiras."

Texto proposto no Parecer Jurídico:
"Art. - As pessoas jurídicas de caráter privado gozam de todos
os direitos civis não peculiares à condição física e social do indivíduo
humano.
§ 1. 0 - As pessoas jurídicas de caráter privado, porém. só se considerarão capazes de exercer os direitos civis, quando tiverem
administração organizada segundo as leis e os es~atutos, ou os
atos de instituição.
§ 2.0 - As pessoas jurídicas estrangeiras de direito privado têm a
capacidade, que lhes atribuir a sua lei nacional, enquanto
não exceda a que as leis do pais reconhecerem às pessoas
jurídicas estrangeiras da mesma qualidade.
§ 3.0 - A nacionalidade das sociedades é a do território onde estiver
a sede pincipal de sua administração, exceto se a lei social
optar pelo país, ou por um dos países, onde elas exercerem as
suas operações.
§ 4. 0 - Se a lei social não se pronunciou por uma nacionalidade, e a
sociedade obedecer a vários centros de administração equi·
valentes, a sua nacionalidade é a do território, onde se firma·
ram os estatutos, ou o contrato social.
§ 5. 0 - A nacionalidade das fundações, se o ato de instituição não
lhes der a do país ou a de um dos países, onde houverem de
operar, é a daquele onde tiverem o centro geral da sua admi·
nistração."
24 Projeto da Câmara, art. 18:
"As pessoas jurídicas estrangeiras de direito público não podem
adquirir ou possuir, por qualquer título, propriedade imóvel no
Brasil, nem direitos suscetíveis de desapropriação.
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Fôra êsse um ponto em que, contra os extremos do jacobinismo de pouco siso, contara o nacionalismo justo e equilibrado com a defesa de uma das maiores vozes da Câmara:
Andrade Figueira. A êle coube responder aos eternos receios
dos que vêem na cooperação estrangeira um constante perigo,
e fazem, voluntária ou ínvoluntàriamente, da mais vulnerável
das fraquezas, que é o atraso econômico, o único anteparo a
que confiam a preservação da independência nacional.
T ôdas as gerações têm conhecido, em face dos seus problemas de momento, a afloração daquele estado de espírito, que
a discussão do art. 18 do Projeto suscitava. Foi, então, o Conselheiro Duarte de Azeved'o o intérprete do jacobinismo (Trabalhos, II, p. 15). São essas as idéias, exclama Andrade Figueira, com as quais
o Brasil nunca passará de um mangue, nunca
capitais, comércio. Isto é patriotismo, é certo, mas é
que se alimenta na miséria. O brasileiro quer o
seu solo, a riqueza e a civilização, mas não vtver de
dessa ordem, em uma toca, como caranguejos.

terá população,
um patriotismo
povoamento do
um patriotismo

A essas idéias empresta Rui Barbosa o aplauso mais decidido:
Suas opiniões são as nossas. Nós o reproduzimos, comentamos
e desenvolvemos lance a lance, porque a autoridade insuspeua do
mais extremado entre os conservadores nos alenta no defender, contra
republicanos extremados, noções comezinhas de senso liberal e poli·
tica americana.
Ninguém bradou tão alto quanto nós contra as cobiças estrangei·
ras, que podem ameaçar a nossa integridade. Por longo tempo, na
imprensa, nos cansamos a despertar entre os nossos conterrâneos o
zêlo dêsses interêsses nacionais, que o rápido enfraquecimento da
nossa nacionalidade vai sacrificando. É pelas fendas que a anarquia
política, administrativa e legislativa abre todos os dias na estru&ura
"Carecem de aprovação do Govêrno Federal os estatutos ou com·
promissos das sociedades e demais pessoas jurídicas estrangeiras de
direito privado, para que possam funcionar no Brasil por si, por
sucursal, agência ou estabelecimento, que as represente, sujeitando-se
às leis e aos tribunais do país."
Projeto Bevilacqua, art. $:
"í.ste código reconhece as pessoas jurídicas estrangeiras; mas as
de direito público não poderão possuir imóveis no Brasil, sem prévia
autorização do Govêrno Federal. As de direito privado serão, em
tudo, equiparadas às nacionais, desde que se submetam às leis e aos
tribunais do país, condição esta necessária para que possam ter, no
Brasil, sucursal, agê-ncia ou estabelecimento que as represente legalmente."
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moral do país; é pelo vazio de princípios e escrúpulos que se vai
dilatando nos cos~umes oficiais e nos sentimentos das classes dirigen·
tes; é pela solapa com que a abdicação da legalidade e a ruína das
boas tradições brasileiras nos está minando interna e externamente;
é por essas portas abertas às surprêsas da ambição e da fôrça, que se
poderia verificar o dano das mfiltrações perigosas, cujo receio se
agitou, na Comissão parlamentar, contra esta_ inofensiva medida. As
nações pequenas se fazem respeitar das grandes, exercendo o caráter,
que lhes aumenta em pêso e energia, o que lhes míngua no poder ma·
rerial do volume e da riqueza. Praticando a ordem, a temperança, a
legali'dade, a economia, a hospitalidade generosa para com o estrangeiro, é que as repúblicas americanas despirão essa nomeada fatal
de incompetência, que as subalterna às humilhações da política in·
ternacional. (Fls. 385 a 387 do Ms.)

Sua emenda retoma, ainda uma vez, à solução do Projeto
Bevilacqua, ampliando sua sistematização com o fim de abran.
ger outras pessoas de direito público externo. 2 5
Ainda comentando o art. 18, na parte que se refere à necessidade de uma autorização do govêrno para o funciona.
mento das sociedades estrangeiras no Brasil, reedita a doutrina
que sustentara na Preservação de uma Obra Pia, e considera
a exigência inquinada de inconstitucionalidade, à luz da garantia ampla de igual tratamento, que o art. 72 dava aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. 2 6
25

Texto proposto no Parecer ]uridico :
"Art. 18- Não podem possuir imóveis no Brasil:
I - Os Estados estrangeiros e a Santa Sé, sem prévio assen~imento,
diplomàticamente concedido, pelo govêrno brasileiro.
II - As demais pessoas estrangeiras de direito público, sem prévia
autorização do Govêrno Federal.
§ 1.0 - Quando se trate de aquisições por doação ou testamento. a
recusa do assen~imento ou autorização obrigará o adquirente
a alienar os imóvei'> ;.dquiridos.
§ 2.o- Seja qual fôr a natureza ou o título da aquisição, só se con·
sentirá ou autorizará mediante a cláusula de que não des·
tine a criar ou explorar serviços de caráter público."
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Lê-se no Parecer ]urldico:
"De acôrdo com estas idéias e aceitando a do Projeto Clóvis, rejeitada pelo da Câmara, adicionaremos a êste artigo, tal qual o redigimos na primeira parte, concernente às pessoas estrangeiras de direito
público, a seguinte disposição, relativa às de direito privado:
§ 3.o -As pessoas jurídicas estrangeiras de caráter privado, capazes
na forma do artigo antecedente, § i2.0 , não poderão, todavia,
funcionar no país, estabelecendo-se nêle, ou nêle criando
agência filial, estabelecimento, ou exploração de qualquer
naeureza, enquanto se não submeterem, pelos seus estatutos,
às leis brasileiras, e não se inscreverem no registro competente."
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Tais são, em seus rasgos mais característicos, as emendas
que Rui Barbosa chegou a formular ao fundo jurídico do Pro.
jeto de Código Civil.
Por elas não é possível' prever a extensão, a magnitude do
trabalho que êle teria realizado no Senado, se os grandes lances
da sua vida públic:!t e os pequenos incidentes da existência par·
tidária o não houvessem afastado da tarefa que êle tanto exal.
tou, e tão ardorosamente defendeu de qualquer tratamento
leviano.
Por elas é possível, entretanto, não só medir o sentido prá.
tico e progressista com que êle modelaria mais de uma dis.
posição do futuro Código, como afirmar a colaboração em
verdade complementar, que êle daria à obra do nosso maior
civilista.
A lenda da oposição irredutível de Rui Barbosa ao Projeto
de Clóvis Bevilacqua não resiste à leitura do Parecer Jurídico.
O que êste revela, para nossa satisfação moral, mas também
para nosso desapontamento, é que se Rui Barbosa o houvesse
concluído, teríamos tido um Código mais moderno em algu.
mas soluções, mais rico de pensamento, e mais próximo da
pureza do Projeto primitivo, que a Câmara abandonou, sem
vantagem, tantas vêzes.
O advogado ciceroniano, cujo advento assinalou uma nova
etapa da nossa cultura, e o professor exímio, que mais se apro.
ximou, entre nós, da perfeição e do equilíbrio, estavam fadados
não a rivalizar em tôrno do Código, mas a elaborá.lo de mãos
juntas.
Dessa colaboração possível, muito pouco se consumou. Mas,
ainda assim, se quisermos inscrever o Código Civil à sombra
de dois nomes que o tenham marcado com os sinais dos seus
espíritos raros, creio que Clóvis Bevilacqua, realizando o Pro.
jeto, defendendo.o, impulsionando-o até o sucesso final, e Rui
Barbosa combatendo-o, reescrevendo-o e reclamando para êle
a perfeição e a grandeza, que o tornaram um monumento
tabular da sociedade republicana, são os nomes a indicar.

A Faculdade Nacional de Direito não podia faltar às ho.
menagens que a nação vem tributando a Clóvis Bevilacqua,
ao comemorar-se o seu centenário.
Bastaria que êle fôsse o autor do projeto do Código Civil,
em que os cultores do direito reconhecem o maior dos nossos
monumentos legislatiVios, para que a interpretação do seu
pensamento e a definição do seu papel na cultura brasileira se
impusessem à nossa academia, mas além disso nêle temos
uma das mais altas expressões do magistério jurídico, que
exerceu na Faculdade do Recife, ao tempo em que culminava
o prestígio i!ltelectual daquele centro de estudos.
Além de legislador e de mestre, Clóvis Bevilacqua proje.
tou.se como escritor e jurisconsulto. Seus livros ainda hoje
gozam de primazia, como compêndios didáticos ou adminí.
culos forenses, e seus pareceres alcançaram excepcional auto.
ridade, sendo, muitas vêzes, modelos de limpidez e concisão.
À sua formação de jurista faltou apenas o conhecimento
vivo da aplicação do direito, que só se adquire inteiramente
no exercício da judicatura ou na banca de advogado.
Seu espírito abrangeu a vastidão panorâmica dos conhe.
cimentos jurídicos. Guardou, porém, a atitude e a perspectiva
do sábio, que absorve e filtra as idéias, numa procura direta
da verdade, em vez de servir-se delas como de instrumento de
luta, para obter ou fazer justiça, a exemplo dos juízes e advo.
gados.
Essa posição, no quadro da cultura jurídica brasileira, é
·bastante rara. Os nossos juristas, mesmo os maiores, ou foram
homem públicos, que puseram seu saber a serviço da comuni.
dade, disputando e ocupando funções legislativas ou postos de
govérno, ou foram grandes práticos, que se consagraram nas
lides forenses e no labor diuturno da magistratura, ou foram
uma e outra coisa, alternada e mesmo conjuntamente.
Teixeira de Freitas e Rui Barbosa, para citar apenas os
maiores, foram ambos, acima de tudo, advogados, acrescentan.
do o segundo a essa investidura a de homem público, que lhe
conferiu, mais do que a condição de homem de ciência, a de
paladino.
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Bevilacqua passou pelo magistério, de 1889 a 1899, quando
se transferiu para o Rio, para dar desempenho à tarefa, que o
iria absorver totalmente nos anos seguintes, de redigir, e
depois defender, o Projeto de Código Civil. Em 1906 tornou-se
consultor jurídico do Itamarati, e daí até o têrmo de sua
existência foi o jurisconsulto a quem, ora o govêrno, ora os
advogados, iam pedir subsídios ou apoio em suas dificuldades
e questões.
A essa abstenção profissional, que lhe foi imposta, em parte
pelas circunstâncias da carreira, em parte pelas inclinações do
temperamento, deveu Bevilacqua certas limitações e também
certas vantagens. As limitações se fizeram sentir na elaboração
do Código onde algumas vêzes o didatismo do professor prevalece, com prejuízo do realismo mais empírico, que a prática
forense lhe poderia ter, porventura, comunicado, e também
surgem em certos paraceres, onde a solução dada se deixa
guiar por um raciocínio dedutivo irrepreensível, mas sem se
dar conta de alguns aspectos práticos, que poderiam sugerir
outras soluções.
As vantagens são, porém, mais importantes que as limitações. Por estarem apegados a problemas de suas bancas de
advogado, homens como o próprio Rui Barbosa muitas vêzes
enveredaram por teses e opiniões que não lhes teriam parecido
tão inatacáveis, se houvessem podido considerá-las com inteira isenção científica. Clóvis Bevilãcqua teve, em todos os momentos, os benefícios incomparáveis dessa isenção. Entre a sua
inteligência e o universo das regras e conceitos jurídicos, nada
se interpunha que pudesse toldar a transparência do raciocínio ou comprometer a objetividade das convicções.
É certo que, entretanto, nem por ser a mais límpida, era a
sua lente a mais poderosa. O jurista que entre nós conseguiu
ver mais profundamente no universo do direito, e descobrir,
tanto conceitos técnicos como soluções normativas, não foi o
Professor Bevilacqua, foi o advogado Teixeira de Freitas. :tste
possuía, no grau mais elevado, a faculdade de criação, que
permite a certas inteligências procurarem e encontrarem soluções novas, onde outras não conseguem romper o círculo das
soluções conhecidas, dominando as cOlfltradições dialéticas e
impondo-lhes a fôrça irresistível da síntese.
Assim era o espírillo poderoso e desigual de Teixeira de
Freitas. E a essa faculdade criadora acrescentava a de visua.
lizar os conceitos científicos, reformando-os e reestruturando
incessantemente o sistema em que êles se contêm.
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Que traços peculiares permitiram que o professor de Pernambuco assumisse na elaboração do Código Civil papel tão
decisivo, e marcasse de maneira tão conlltrutiva e durável o
pensamento jurídico do nosso país ?
O primeiro dêsses traços foi, a meu ver, a coerência intelectual, que ligou constantemente as suas idéias jurídicas às correntes dominantes do pensamento filosófico do seu tempo.
Nos anos que viveu como estudante, no Recife, e depois. como
professor, seu espírito desenvolveu, em escala desusada, a capacidade de assimilar, com método e objetividade, as idéias
da época, primeiro no campo filosófico e sociológico, depois,
com o amadurecimento de seus estudos, no campo do direito.
Seu espírito recolhia, sem deformá-las, as doutrinas dos
grandes pensadores do século XIX, apreendia o cerne de cada
uma, e era capaz de filtrá-las com incomparável pureza, graças
à diafaneidade de sua inteligência e aos pendores naturais de
sua índole de professor.
Clóvis Bevilacqua fêz-se, assim, durante os anos de forma.
ção, que ocupam a primeira fase de sua existência, um espelho
fiel, e excepcionalmente completo, da cultura jurídica do
seu tempo:
O seu próprio testemunho nos ajuda a acompanhar o curso
de suas leituras. O gôsto literário se lhe formara, a princípio,
no romantismo. Levou do Ceará, e guardou por tôda a vida,
o culto de José de Alencar, mas deu-lhe cedo companheiros de
outras línguas, e não tardou que sôbre seu espírito se fizessem
sentir as influências do naturalismo- .Flaubert, e sobretudo
Zola - e do Parnaso poético: Sully Prudhomme, Leconte
de Lisle.
Já o pensamento filosófico teve estímulos, que precisamos
meditar. Tobias Barreto, que se agigantava no cenário intelectual de Pernambuco, foi o homem de quem Bevilacqua re.
cebeu o coup de foudre. É sabido que Tobias a êle se referiu
com cruel desapreço numa carta particular. É fácil, entretanto, compreender a atração de um, a repulsa do outro, nesse
breve encontro entre a natureza impetuosa, injusta, de Tobias,
o dionisíaco, e o espírito plácido, compreensivo, do apolíneo
Bevilacqua.
Na profunda diversidade de seus espíritos e temperamentos,
Tobias Barreto e Clóvis Bevilacqua foram, entretanto, "inte.
lectuais na moda", isto é, pensadores que se abriram, e se entregaram, ao curso da cultura do seu tempo. Cada um à sua maneira, ambos recolheram das novas correntes de idéias o du.
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rável e o efêmero, trazendo para o patrimônio da nossa cultura
um impulso generoso de renovação, mas, também, muitos conceitos e atitudes que os progressos da ciência e da filosofia
iriam ràpidamente suplantar.
Bevilacqua embebeu profundamente o seu espírito nas duas
correntes vitoriosas do pensamento da época: o positivismo
e o evolucionismo. Com o positivismo travara oonhecimento,
no Rio, pelos escritos de Miguel Lemos; mas foi no Recife que
verdadeiramente o assimilou, através da obra de Littré. Embora suas leituras se tivessem ampliado às obras do próprio
Comte, não se tornou um positivista, mas um homem de formação positivista, isto é, em cuja mente perdura, de forma incoativa, uma concepção geral, que não chega a completar.se. Sua
posição de equilíbrio, Bevilacqua iria encontrá-la no evolucio.
nismo. As obras de Haeckel parecem ter sido daquelas que
freqüentou com assiduidade. Nelas adquiriu a compreensão
do ev9lucionismo no mundo da natureza, que se completaria
com a concepção evolucionista do universo e da ordem social,
apresentada por outro de seus autores preferidos: Herbert
Spencer.
Foi talvez no evolucionismo spenceriano, com que se familiarizou antes da fase jurídica de seus estudos, que Bevilacqua
formou a sua concepção do progresso como resultado de uma
ação seletiva, regida por leis naturais, e encontrou as raízes
do liberalismo, de que se impregnaria como homem e como
jurista.
Suponho que o evolucionismo teve um papel decis:rvo na
firmeza e coerência de sua formação científica. Desde que,
através de Tobias, Bevilacqua compreendeu que o mundo das
leis e dos conceitos jurídicos não era um universo formal e
abstrato, mas se achava sob a regência das mesmas leis naturais,
que operam sua incessante transformação e seu irresistível
aperfeiçoamento, um nexo de coerência e continuidade ligou
de ponta a ponta suas convicções, dando-lhe reservas inesgo.
táveis de fôrças para a execução de qualquer tarefa intelectual.
A descoberta de Jhering, apresentando, através de um raciocínio de assombrosa vitalidade, essas mesmas convicções, e
unindo as generalidades do sociólogo e do filósofo à precisão
do historiador e do dogmatista, acabaria de moldar, segundo
o que de melhor existia no figurino do seu tempo, o espírito
do futuro jurisconsulto e codificador.
É inenarrável o acúmulo de fôrças intelectuais, que se ve.
rifica, quando as concepções particulares, de que dispomos

CI!NaA

E CoNSCI!NCIA -

UM

EsTUDo

SôBRE

CLÓVIs BEVILACQUA

85

para expl'orar um setor dos conhecimentos - por exemplo, o
setor doo conhecimentos jurídicos - se fundem, numa unidade harmoniosa, na concepção geral que temos do universo.
A era evolucionista foi a última que gozJOu do benefício incomparável dessa unidade. Os juristas de hoje, que exploram
os recantos da ciência à luz do chamado método técnico-jurídico, e que vêem florescer, em tôrno, uma concepção física e
nuclear dOI universo, sem a mellior interligação com os conceitos que inventam e aplicam, mal podem imaginar o que
foi o clima cultural da geração evolucionista, que via uma
só lei - a da evolução, ou do progresso - comandar o mundo
natural e o mundo social, e descobria uma aplicação do mesmo
princípio de seleção natural e de adaptação progressiva nas
modificações da forma de um inseto, no movimento dos corpos
celestes, na criação do homem, na formação do Estado, nas
transformações do domínio ou nas simplificações da hipoteca.
O efeito dessa unidade da concepção e da interpretação do
mundo não pode deixar de ser uma "acumulação de fôrças".
No esfôrço coletivo de uma geração ela produz um incalculável aumento de rendimentos, como o que se verificou, no cam.
po da ciência jurídica, desde a época das obras de Jhering até
aproximadamente 1910. No labor espiritual isolado de um
jurista ela se traduz em produtividade e confiança. O espírito
perde, talvez, em capacidade de especular e descobrir, por isso
mesmo que acredita, em vez de duvidar; perde muito de sua
aptidão problemática, de sua sensibilidade às formas de renovação vindas do exterior; mas alcança um elevado grau de
confiança no objeto de que trata, de respeito pelas verdades
relativas com que trabalha, de fé no sentido e na utilidade de
sua obra.
Clóvis Bevilacqua teve, em sua formação intelectual, os
benefícios dessa unidade. Suas convicções jurídicas correspon.
diam às suas convicções cosmológicas, os conceitos científicos
não lhe pareciam esquemas arbitrários, nem as normas jurídicas lhe pareciam formadas ao sabor de motivações políticas
ou de argumentos estritamente racionais. A sociedade, na sua
concepção do universo, era, como a natureza, um campo onde
as instituições se transformam conduzidas pelas fôrças seletivas
da experiência e da razão. Nada de arbitrário existe, assim,
no labor do cientista, que descobre, interpreta e aprimora,
guiado por uma realidade que o transcende, e sôbre a qual
são limitadas suas possibilidades de intervir.
Senhor do pensamento filosófico dominante no seu tem.
po, adotando-lhe a linha geral sem exageros e hipérboles,
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Bevilacqua voltou-se para os estudos jurídicos, principalmente
depois de nomeado, já na República, professor de Legislação
Comparada sôbre o Direito Privado, cátedra criada, como a
de História do Direito Pátrio, pela reforma Benjamim Constant.
Até então, sua vida girara em tôrno da Faculdade, que era o
fanai da cultura de Pernambuco e de todo o Nordeste do país.
Bibliotecário durante cinco anos, escreveu nos vagares do Con.
vento do Carmo a maior parte dos Estudos de Direito e Eco.
nomia Política (1886), a biografia do Desembargador Freitas
(1888), a tradução do livro de Soury sôbre Jesus e os Evange.
lhos ( 1888) e as Épocas e Individualidades (1889). Daí passou
à docência de Filosofia no curso anexo, e afinal à de Legislação
Comparada.
Clóvis Bevilacqua não foi um comparatista, no sentido que
essa expressão viria a ter posteriormente, quando se reconhe.
ceram à ciência do direito comparado método e objeto formal
próprios. Ainda não se havia realizado o Congresso de Paris,
de 1900, em que se iniciaram debates de nível superior sôbre
o conceito da nova ciência, com a colaboração de um Saleilles,
um Edouard Lambert, um Pollock.
A necessidade de explicar o direito privado de outras nações
a seus alunos deu, porém, a Bevilacqua a oportunidade, que
lhe faltava, para completar o preparo, que iria ser pôstc;> à
prova, oito anos mais tarde, na redação do Projeto de Código
Civil. Tornou-se, então, por dever de ofício, um conhecedor
minucioso dos códigos civis e comerciais modernos, ao mesmo
tempo que se aprofundava no estudo dos antecedentes do di.
reito pátrio, através de Coelho da Rocha, no seu entender "o
mais completo discípulo de Melo Freire", e de Teixeira de
Freitas, "o maior de nossos jurisconsultos".
A Legislação Comparada, principalmente estudada à ma.
neira do século passado, como confronto de textos legislativos,
pode ter contribuído para acentuar no futuro codificador o
traço de ecletismo, que lhe apontam- alguns com censura,
outros com louvor.
Não era, entretanto, bem um eclético o jurista que se de.
finira tão firmemente em relação a tão grande número de
questões de princípio, sôbre que passa, sem chegar a ter cons.
ciência delas, a maioria dos cultores do direito. O que a muitos
terá parecido ecletismo há de ser o feitio moderado, a tendên.
cia para as soluções intermédias, o gôsto pela transação dou.
trinária, de que Bevibcqua deu provas na elaboração do
Código e na redação de seus livros.
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A fase do magistério e da formação cultural em Pernambu.
co é assinalada pela publicação de quase tôda a sua obra dou.
trinária, sob a forma de compêndios destinados ao ensino. Em
1893, vêm à luz as Lições de Legislação Comparada Sôbre o
Direito Privado; em 1896, o Direito de Família.
A obra que versava com maior autoridade, entre nós, esta
parte do direito civil, era então a de Lafayette, escrita quando
as relações de família, notadamente as matrimoniais, se regiam
pelo direito canônico, cuja vigência só com a separação da
Igreja e do Estado viria a terminar. Bevilacqua expôs o direito
da família à luz da sua nova disciplina civil, e sobretudonum terreno onde a norma jurídica cinge tão de perto o fato
social, e condivide o campo normativo com as regras éticas
e religiosas - deu largas aos seus próprios pendores de filósofo
e sociólogo.
Para o evolucionista de tipo jheringiano, que via no direito
um pvoduto da sociedade, elaborado sob a influência de um
processo de aprimoramento natural, o direito de família não
podia deixar de ser o domínio eletivo de suas primeiras lucubra.
ções. Como disse Lacerda de Almeida Aí sente-se que o autor está no seu elemento - wie fisch in
Wasser- como diria um alemão que o lesse. É êste o assunto talhado
para o seu gênio de homem de ciência especulativa, inves~igador das
origens lógicas ou históricas : a sociologia, a paleontologia jurídica
abre-lhe campo, onde farta messe vem servir às exigências do assunto.
O elemento ético do direito domina o assunto do livro; aqui o
elemento económico é quase fato imponderável; a raça, a história,
os costumes, as crenças, são tudo para a explicação dos arranjos, das
combinações várias e multiformes por que foi passando a família e
instituoos correlatos até chegar à mais exata e completa expressão
das idéias e sentimentos humanos na sua estrutura atual.

No mesmo ano vem a lume o Direito das Obrigações. Não é
possível ver nessa obra, escrita num só tomo de quatrocentas
e poucas páginas, senão uma síntese, às vêzes mofina, de um
tema que pediria mais largo desenvolvimento, mas ainda assim
lá está marcada a preocupação constante do jurista-sociólogo
de trarer, para as páginas do compêndio, a interpretação social
das transformações do direito', buscada nos seus autores prediletos: Cogliolo, Cimbali, o Tarde das Transformations du
Droit. Como exposição concentrada da parte geral e da parte
especial das obrigações, a obra revela o didatismo do professor
do Recife, e sua capacidade de fixar-se no essencial de um
tema, deixando de lado os desenvolvimentos complementares.
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Em 1899 surge, vazado no mesmo espírito, o Direito das
Sucessões.
A literatura nacional dispunha, na época, para o ensino e
a prática forenses, de um livro de boa classe, porém extremamente desordenado: o Tratado dos Testamentos e Sucessões,
de Antônio Joaquim Gouveia Pinto, revisto e "acomodado ao
fôro do Brasil" por Teixeira de Freitas. A obra de Bevilacqua
trouxe ao tema a sistematização moderna, e imprimiu-lhe, como
era do seu gôsto, o tratamento da legislação comparada, confrontando, a propósito dos principais assuntos, as soluções
dadas nos diferentes sistemas civis.
São também dessa época algumas coletâneas (Juristas Filósofos, 1897, Esboços e Fragmentos, 1899) que atestam a atividade e a meditação intensa do escritor.
Ao sobrevir o ano de 1899, que seria decisivo em sua existência, Bevilacqua havia atingido àquele ponto ideal e transitório de equilíbrio, em que as energias físicas e espirituais da
mocidade estão intactas, e o espírito já alcançou o amadurecimento definitivo. Tinha 39 anos; publicara grande parte de
sua obra; dominava os idiomas necessários ao estudo de nível
superior; cristalizara suas opiniões científicas, numa coerência
interna indestrutível, integrado na corrente dominante da cultura de seu tempo; não extravasara do quadro modesto da
vida acadêmica para os sucessos do fôro ou da política, deixando assim de atrair a malquerença, dos invejosos; tinha saúde;
esposara a mulher que amaria estremecidamente até a velhice,
e que lhe retribuía êsse afeto com as dádivas incomparáveis
da solidariedade e da compreensão.
Quando, portanto, nêle recaiu a escolha do govêrno de
Campos Sales para a elaboração do projeto do Código Civil,
nada lhe foi preciso ir procurar para colocar-se à altura da
tarefa. Sua resposta, aceitando o convite, é tranqüila e imediata.
Três meses depois chegava ao Rio de Janeiro, com seus livros,
e seis meses mais tarde entregava ao govêrno o texto concluído
do Anteprojeto.
A obra que apresentava não podia deixar de ter a marca
das mãos de que saía. Era um projeto de professor, e de
professor de Legislação Comparada, com o bom e o mau a que
dá ensejo essa perspectiva. A experiência antiga e recente de
outros povos era trazida à colação com rigor seletivo, de modo
que o Projeto pôde haurir os benefícios da cultura e da legislação civil do fim do século passado, cuja maior concretização
era o Projeto de Código Civil Alemão, em suas duas redações.
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Por outro lado, Clóvis Bevilacqua não quis fazer, como
Freitas, uma obra original e revolucionária. Sua preocupação
foi selecionar nos projetas anteriores as soluções mais felizes,
preservar o direito vigente onde êle continuava a dar satisfa.
ção às exigências da doutrina moderna, somar a essas sugestões
as dos códigos estrangeiros e tudo unir na clareza e simplici.
dade de um sistema, que tornasse a obra coerente e inteligível.
Na excelente obra que consagrou às fontes do Código Civil,
observa o Dr. Pontes de Miranda que a contribuição especí.
fica de Bevilacqua à nova lei, ou tem em mira a ordenação da
matéria, mais do que a criação de regras novas, ou consiste em
conceitos e definições, ou firma princípios técnicos de direito.
De fato, sua preocupação foi, de um lado, escolher e escolher
bem, entre as soluções de caráter normativo oferecidas pelo
direito vigente, pelo direito comparado ou pela doutrina mo.
derna: e, de outro lado, dar unidade e estrutura a êsse imenso
corpo de normas, que nos vinha das Ordenações, leis extrava.
gantes e leis especiais, num fragmentarismo tumultuado, sôbre
o qual apenas se exercera a ação disciplinadora, mas insuficiente, da Consolidação de Freitas, já antiga de quase 50 anos,
e o esfôrço dos expositores.
:D'e;emos ver nessa maneira de entender e realizar a codificação a marca daquela formação jurídica as,sinalada páginas
atrás. Bevilacqua não via nas normas jurídicas o produto da
inventividade de um estudioso, mas uma realidade formada
sob a ação de fatôres sociais, que o legislador tinha antes a
missão de identificar e recolher do que a liberdade de modificar arbitràriamente. A isso se deve, talvez, em grande parte,
uma qualidade do Código Civil, que o volver dos tempos tem
pôsto em maior realce: o seu caráter impessoal, a sua capaci.
dade de condensar e irradiar o que havia de melhor na cultura
jurídica da época em que foi elaborado o Projeto.
Volvidos sessenta anos, o Código Civil não pode deixar de
exigir uma revisão, em muitos pontos profunda. É interessante,
porém, assinalar que ao empreender o estudo do Direito das
Obrigações para vazar numa lei unificada a matéria que hoje
se divide entre o Código Civil e as leis comerciais, uma comissão integrada por grandes civilistas pátrios, entre os quais os
professôres Filadelfo Azevedo e Hahnemann Guimarães e o
Ministro Orosimbo Nonato, muitas vêzes sentiu a necessidade
de reformar o Código Civil voltando à pureza das soluções
contidas no Projeto de Clóvis Bevilacqua.
Bevilacqua comunicou ou tentou comunicar ao Código, além
das peculiaridades do seu espírito científico, certos traços da
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formação moral e filosófica que o distinguia. Nas relações de
família a sua tendência constante era para elevar a posição
jurídica e social da mulher, eliminando os vestígios de sua
inferioridade na sociedade conjugal, e sendo um defensor da
família, de sua estabilidade e de seu recato, não deixava por
isso de ser, e com preponderância, o defensor dos filhos ilegítimos contra as resistências do egoísmo familial.
Apesar de já despontarem os sinais de uma nova compreensão social das relações de trabalho, o Código Civil não se
mostrou sensível a essa realidade, e deu à locação de serviços
um tratamento liberal, inteiramente desatento às necessidades
de proteção do trabalhador. De 1848 a 1891, entretanto, da publicação do Manifesto Comunista à encíclica Rerum Novarum,
as questões sociais haviam começado a aflorar no terreno da
legislação especial, chegando a ganhar corpo no Congresso de
Direito Industrial, realizado em Berlim em 1890.
Bevilae;qua não incorporara, por certo, ao Projeto primitivo soluções que pudessem representar a nova concepção jurídica das relações de trabalho, a exemplo do que fêz o Código
Civil alemão ao distinguir a locação de serviços do contrato de
trabalho (§ 631), mas o seu tratamento da matéria era bem
mais adiantado do que o resultante das alterações feitas no
curso da revisão. Entre as normas por êle propostas, e excluidas do Código, figuravam o direito à percepção do salário no
caso de impedimento transitório de trabalhar por motivo de
doença (art. 1369), ou o dever de assistência médica no traba.
lho doméstico (art. 137), a proibição do trabalho industrial
ou nas minas aos menores de 12 anos (art. 1381), a limitação
a seis horas do tempo de trabalho dos menores de 16 anos
(art. 1382), o dever do empregador de eliminar as condições de
insalubridade sob pena de responder por suas conseqüências
(art. 1383).
Assim como no tocante às relações de trabalho, em outros
pontos evidenciou-se o espírito modernizador de Bevilacqua.
É sabido que êsse foi o sentido dominante de sua luta, nos
anos gastos na revisão e elaboração legislativa do Código,
durante os quais saiu a campo contra o Projeto o conservantismo sob tôdas as suas formas, advogando a perpetuação de
instituições obsoletas e de formalismos ultrapassados. Não foi
apenas no Congresso que se fizeram ouvir as vozes da resistência. Uma parcela de responsabilidades, não pequena, cabe
a congregações de faculdades.
·
A fôrça intelectual, que impulsionou para um nôvo es.
tágio a nossa velha legislação civil, foi, sem dúvida alguma,
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o autor do Projeto. Bevilacqua fôra acolhido com reservas
na capital federal, quando sôbre êle recaiu a escolha do go.
vêmo para a elaboração do futuro Código Civil. Ao terminar
o trabalho legislativo sua autoridade era, porém, reconhecida
e proclamada por todos, sem restrições, e o mais severo dos
seus críticos, Rui Barbosa, era o primeiro a escrever numa
passagem da Réplica :
Mais tarde concluída pelo Dr. Clóvis a sua tarefa e ultimada a revisão dela quer pela Comissão dos Cinco sob a presidência do ministro da Justiça, quer pela dos Vinte e Um na Câmara dos Deputados,
as palavras em que me exprimi acêrca daquele jurista, sua obra
inicial e sua colaboração posterior, foram de homenagem sem reservas à importância dos seus serviços.

A obra cientifica de Bevilacqua, iniciada no Recife, iria
completar-se, depois do Código Civil, com a publicação de
cinco livros, de grande expressão prática e doutrinária.
O primeiro foi em 1906, Princípz~os Elementares de Direito
Internacional Privado, a que se seguiria, dois anos depois, a
Teoria Geral d!o Direito Civil. tste livro procede, em suas
fontes literárias, da mesma origem intelectual em que se
haviam formado os livros sôbre partes especiais do Direito
Civil, publicados em Pernambuco. As idéias de Post, filósofo
do direito em que Bevilacqua via uma concordância harmônica com o pensamento de Jhering, aliam-se às definições e
conceitos de alguns pandectistas, como Windscheid e Dernburg,
e dos manuais e tratados reputados de Kõhler e Endemann.
O que é, como sempre, notável no livro é a concisão, com
que o autor consegue despir, sem mutilar, conceitos e doutrinas de sabida complexidade.
Em 1911, ainda não terminara a elaboração legislativa do
Código, e Bevilacqua publica o Direito Público Internacional,
livro que refletia sua preocupação com uma nova província
do direito, a que era convocado pela escolha de Rio Branco
para a Consultoria do ltamarati.
Em 1916, pôsto em vigor o Código, inicia-se a publicação
da obra com que Bevilacqua mais influenciaria a prática fo.
rense do país, o Código Civil ComJentado, vasto e ao mesmo
tempo conciso digesto, em que, a propósito de cada artigo, são
rememoradas as fontes, a legislação comparada, a bibliografia
especial, o direito anterior, e é ao mesmo tempo desenvolvido,
em comentários lapidares, com simplicidade acessível ao leigo,
o sentido de cada disposição legal. O Código Comentado de
Bevilacqua chegou a alcançar no fôro brasileiro a autoridade
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intelectual da Glossa, servindo para remover obscuridades e
dúvidas, e contribuindo para a aplicação pronta do nôvo instrumento normativo.
É êsse, porventura, o livro em que o espírito de Bevilacqua
melhor revela sua nobre simplicidade, exprimindo-se sem o
aparelhamento dos conceitos técnicos, como se não tivesse outro
propósito senão o de explicar e divulgar. Nessa atitude despretensiosa, voluntàriamente humilde, o límpido cristal de
sua inteligência emite, talvez, seus sons mais puros e de mais
demorada vibração.
Daí por diante, os marcos a assinalar são a História da Faculdade do Recife (1927), algumas coletâneas como Linhas e
Perfis Jurídicos (1930), Revivendo o Passado (1937), Opús.
cwlos (1939-41), até que, em 1941-1942, se clausura sua obra
doutrinária, com a publicação do Direito das Coisas. Bevilacqua encerra sua longa meditação sôbre o direito civil, como a
iniciara mais de 50 anos antes: fiel aos mesmos mestres, con.
victo das mesmas idéias, que eram as que se publicavam na
Europa ao tempo em que êle estudava em Pernambuco. Sua
coerência intelectual não teve discrepâncias. A concepção evo.
lucionista do direito, com o otimismo liberal que dela proma.
na, nêle perdurou incólume, durante os anos do positivismo
jurídico e do formalismo relativista, que procediam a uma
revisão sistemática dos fundamentos da nossa ciência e procuravam fazer do direito uma técnica social, destituída de
sentido ético, posta a serviço da política e da economia.
Clóvis Bevilacqua manteve, assim, de princípio a fim, a fir.
meza de sua posição doutrinária. Formado quando o direito
natural cedia lugar ao evolucionismo, adotou a nova posição
e não a abandonou, quando outras lhe vieram disputar o
pôsto. Manteve as convicções filosóficas que lhe permitiram
tratar com inabalável confiança as questões científicas, e pôde
assim imprimir à cultura da época a sua marca pessoal, discreta e durável.
É indispensável, porém, acrescentar a essas breves reflexões
sôbre a personalidade intelectual de Bevilacqua algumas con.
siderações sôbre a autoridade de jurisconsulto, que êle gran.
jeou e manteve, até os últimos anos de vida, a um nível
excepcional.
A leitura de seus pareceres (Soluções Práticas de Direito,
1923-45) atesta que êles eram de valor desigual. Muitos são
primorosos de clareza e de síntese, impondo irresistivelmente
suas conclusões, num despojamento completo de malabarismos
verbais. Outros são mais débeis, no sentido de que parecem
deslizar sôbre o problema sem absorver suas dificuldades. De
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todos êles provinha, entretanto, um eflúvio de autenticidade,
que os tornava preciosos para o amparo de um direito ou a
orientação de um profissional.
Essa autoridade provinha de uma fonte, que muitas vêzes
não é analisada pelos que escrevem sôbre o direito e os seus
grandes mestr.es, com a atenção e o cuidado que o tema requer.
Essa fonte é a pureza da consciência.
Pode um jurisconsulto possuir as maiores reservas de conhecimentos, e ser dotado de excepcional poder de raciocínio,
que suas conclusões ficam, ao menos em parte, frustradas, se não
coexistir para sustentá-las a inteireza da consciência moral. O
que opina sob a influência do interêsse, ou sob a simples sedução da vaidade científica, não alcança no espírito público
um crédito sem reservas, seja qual fôr o valor intrínseco, a
qualidade técnica de sua opinião.
É essa uma característica da obra científica do jurista,
graças à qual ela se diferencia entre os ramos do conhecimen.
to, e se avantaja, pois sendo o direito a ciência do justo, não
é possível esvaziar do seu conteúdo ético essencial o labor de
quem a ela se consagra.
A capacidade intelectual do jurisconsulto, quando não lança
alicerces numa consciência moral límpida e isenta, assume,
muitas vêzes, um caráter perigoso, e alarma em vez de tran.
qüilizar. O público não sabe até que ponto a habilidade do
jurista, nesses casos, pode estar a serviço de uma deformação
da realidade.
Pois Clóvis Bevilacqua era dos jurisconsultos que tranqüi.
lizam, e não dos que alarmam. Sua consciência se mantinha
indene, em meio às paixões, e não era ameaçada, nem pelas
seduções do interêsse material, nem pelas competições da vai.
dade. Seu despojamento material, sua renúncia ou desatenção
a cuidados que chegam . a fazer parte do decôro da vida, lhe
valeram censuras justificadas, mas é inegável que contribuíram
para dar fulgor de evidência à pureza de sua vida moral.
Dêle era possível repetir o que Valéry dizia de Mallarmé:
son dénuement avilissait le\5 avantages des autres.

Na elevação moral a que o conduziu o seu despojamento
de tudo, Bevilacqua encontrou a fórmula, que sua existência
nos revela, da união entre a ciência e a consciência, entre a
inteligência que cria e o senso moral que legitima.
Creio que essa lição, a mais bela de sua vida, é a que deve.
mos, nesta Faculdade, oferecer aos nossos alunos.

A crítica literária, e a própria crítica das idéias gerais, alcançaram, em nosso tempo, um domínio dos seus respectivos
objet~s, de que a crítica das idéias jurídicas não se pode sequer
aproximar. Julgamos freqüentemente os autores jurídicos e
seus livros, mas é raro que êsse julgamento vá além de um
fim utilitário, qual seja o exame do préstimo atual, que êles
nos oferecem como obras didáticas, fontes doutrinárias ou
adminículos forenses.
Por isso, talvez, já se queixava Savigny que os jurisconsultos antigos, os Ulpianos, os Papinianos, os Paulos e Celsos,
fôssem tratados como "quantidades fungíveis", isto é, como
fontes impessoais e equivalentes de lições, sem que atrás dêsses
nomes distinguíssemos a índole intelectual, o traço humano, a
nota da personalidade.
É verdade que a crítica moderna logrou iluminar a cinzenta
uniformidade, que confundia os traços dos jurisconsultos
antigos. Chegamos a distinguir, como observa Bonfante, "naquela nebulosa de um brilho uniforme, os espíritos verdadeiramente criadores, como Labeo, Julianus, os talentos sistemáticos, como Quintus Mucius e Sabinus, o gênio mais livre e
refletido de Papinianus, o espírito didático de Pomponius e
Gaius, o espírito prático e sóbrio de Sevola, a tendência crítica
e intelectualista de Paulo, a pmsa fácil de Ulpianus" (Histoire
du Dmit Romain, ed. Sirey, 1928, I, pág. 422).
Também logramos, especialmente graças a Savigny (Storia
del Diritto Romano nel Medioe~JO, ed. V. Batelli e compagni,
1844), discernir as contribuições e as tendências dos jurisconsultos que, a partir de lrnério, vieram comentando, modernizando e adaptando os textos herdados dos romanos.
São escassas, porém, as indagações que visam restaurar na
integridade do pensamento vivo, nas vicissitudes da existência
e nas peculiaridades do ser moral, a obra escrita dos jurisconsultos modernos. Como se o pensamento jurídico traduzisse
um conhecimento objetivo e impessoal, como se êle não fôsse
plasmado nas fôrças morais, na emotividade e no destino in.
dividual do jurista, contentamo-nos com a leitura dos livros e
quando nos voltamos para a personalidade do autor, não é
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para compreendê-la e diferenciá-la, mas para celebrá-la com
o uniforme panegírico, adaptado, com ligeiras variantes, a
tôdas as consagrações. De modo que, enquanto a crítica literária rebusca na personalidade e na vida dos escritores o sentido de sua obra, a crítica jurídica ainda mal se aventura a
perquirir o fundo pessoal sôbre que assentam as opiniões, as
idéias, os produtos da elaboração cultural, recolhidos nos livros,
nas leis ou nos julgados.
Ora, o pensamento jurídico, ao contrário de um conhecimento estritamente técnico, é o complexo produto de influências científicas colhidas no acervo intelectual da época,
de exigências práticas impostas pelo meio e veiculadas ao
jurista pelas suas atividades de ordem profissional, de ideai3
doutrinários implantados por sua formação filosófica e reli.
giosa, e de reações específicas de sua personalidade ante os
problemas do seu tempo. Nenhum conhecimento crítico da
obra de um jurista e do seu legado à cultura das gerações
posteriores poderá, portanto, prescindir do esfôrço para penetrar no recesso de sua personalidade e diferenciá-lo de outros
juristas que, antes dêle ou com êle, fizeram sentir sua influência sôbre o direito.
Lacerda de Almeida floresceu de 1887, quando publicou
o seu primeiro trabalho doutrinário sôbre Terras Indivisas,
a 1934, quando publicou o seu último livro: Dos Efeitos das
Obrigações.
Sua formação de estudante se fizera no Recife em 1872, mas
não parece que o ambiente da Faculdade, então já animado
pelo surto filosófico polêmico, que lhe daria a sua época de
maior irradiação intelectual, tenha marcado a preparação ju.
rídica do estudante e constituído um ponto de referência de·
sua formação intelectual. A vida, que posteriormente foi a sua,
de magistrado provinciano e advogado - primeiro na peque.
na comarca de Encruzilhada (Rio Grande do Sul) e mais tarde
em Pôrto Alegre- deu.lhe vagares para uma formação solitária e concentrada, em que não pesaram correntes vitoriosas de
idéias, nem se fêz sentir a influência de personalidades
exemplares.
Viveu com seus livros, saturando-se dêles e avantajando-se,
talvez, pelo número e cuidado de sua leituras, a todos os civi.
listas do seu tempo. E por isso mesmo que sua vida intelectual
não se processava num grande centro, entre os atritos das cor.
rentes de opinião e os curtos prazos de decadência da moda,
desenvolveu-se nêle uma originalidade confiante, um apêgo
a idéias próprias, um sentido afirmativo, que muitas vêzes en-
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trou em choque com o sentir geral de sua época, e nem
sempre lhe deu, em vida, a primazia correspondente ao seu
extraordinário merecimento de jurista.
Se é certo que as Terras Indivisas iniciam seus escritos, foi,
entretanto, com o livro sôbre Obrigações, publicado em 1897,
aos 47 anos de idade, que começou sua produção sistemática,
na qual iria repensar, com tanta originalidade e com investi.
gação tão minuciosa, cada uma das províncias do direito civil.
Era aquêle o momento em que a ciência do direito privado,
entr.e nós, estava dominada pela autoridade e pelo modêlo in.
telectual de Lafayette. Era natural que êss:e modêlo fizesse
sentir sua influência sôbre a primeira obra de Lacerda, como
anos mais tarde sôbre o maior de seus trabalhos o Direito
das Coisas, que encontrava, em livro de igual assunto da autoria do jurista mineiro, um antecedente e têrmo de comparação inevitável.
É, porém, no confronto com as obras de Lafayette, que as
de Lacerda deixam ver melhor a contribuição e a marca de
sua personalidade. Lafayette pertencia ainda, malgrado a mo.
dernidade do seu espírito, à geração de juristas aforismáticos
e concisos, cuja preocupação última era desentranhar, da con.
gérie de leis e regulamentos confusamente em vigor, o direito
positivo, e enunciá-lo com precisão técnica, sem grande aparato demonstrativo e com limitada especulação doutrinária.
Lafayette trouxe a êsse método, que era o de Freitas, o de
Borges Carneiro, o de Correia Teles, a perfeição do seu espírito sistemático, e a perfeição, talvez ainda mais valiosa, da
sua capacidade de escritor. Suas definições soam como afo.
rismos, recortadas numa língua cristalina, em tudo diversa
do verbo pesado e incorreto de tantos escritores mais antigos,
inclusive o maior dêles - Teixeira de Freitas. Os capítulos e
parágrafos de seus livros constituem divisões e subdivisões
de assuntos, que daí por diante se incorporariam à nossa ciência
do direito civil.
Nas obras de Lacerda de Almeida vamos encontrar muito
dessa sistematização, mas ó método e a natureza do tratamento
são outros, e para êles não encontraremos antecedente nacio.
nal. Em vez das definições lapidares, da enunciação sintética
do direito positivo, o que vemos é já o raciocínio cerrado, o
exame dos conceitos, a primeira e segura elaboração de uma
dogmática. Lacerda a apreendera nos pandectistas alemães, de
que se nutrira nos seus lentos anos de leitura e de aprendizagem. Se não lhe faltava .o conhecimento das fontes positivas e
literárias nacionais e reinícolas, se não lhe escasseava o estudo
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do direito francês e de seus comentaristas, especialmente De.
molombe, Mourlon, Laurent, Aubry et Rau, sem falar em
Pothier, o centro de seu pensamento era constituído pelos
escritores do direito comum, sobretudo Savigny, Windscheid,
Keller, Puchta, Arndt, Glück e Dernburg.
Dêsses pandectistas lhe adveio o sentido conceptualista e
dogmático com que reexaminou conceitos como o de posse,
o de domínio, o de enfiteuse, o de solidariedade, o de cessão
de direitos. O poder de abstração e a dedutividade do raciocí.
nio, patenteados em seus escritos, dêle fazem o primeiro dos
nossos dogmatistas. Faltava-lhe, é certo, a concisão e a elegân.
cia literária de Lafayette, mas a crítica moderna não descobre
nos seus escritos a nebulosidade de que foi acusado algumas
vêzes por contemporâneos. O que podia parecer nebulosidade,
era a densidade de um raciocínio incansável, que já não se
contentava com lançar definições e regras positivas, mas queria
unificá-las e sistematizá-las através de noções e princípios
gerais.
Não foi, porém, a dogmática jurídica o único traço que
marcou e diferenciou Lacerda de Almeida entre os juristas do
seu tempo. Outro traço foi o que podemos chamar· indiferen.
temente o seu arcaísmo ou o seu modernismo, conforme o
ponto de vista que tomemos para julgá-lo.
Foi Lacerda um dos juristas brasileiros menos sensíveis à
influência do direito romano. Não que o desconhecesse, pois
seus livros dão-nos conta de que possuía sólidos conhecimentos
das instituições antigas. tsses conhecimentos lhe vieram, pro.
vàvelmente, mais da leitura de escritores de direito comum direito romano atual - como Savigny e os pandectistas, do
que de estudos propriamente romanísticos. Seus autores, em
direito romano, são geralmente poucos, ainda que de boa
autoridade: Jhering, Sohn, e, mais freqüentemente, Maynz,
Makeldey. A essa menor atenção ao direito romano, somavamse nêle o interêsse e o gôsto pelo direito canônico e pela grande
obra de evolução e adaptação do direito romano, realizada, a
partir do século XII, pelos glossadores, pós-glossadores e comentaristas.
De sorte que a tendência doutrinária dominante no século XIX para voltar à tradição romana, em grande número
de matérias, já para favorecer as reivindicações do liberalismo
econômico, já para atender às inclinações do positivismo jurídico, nêle encontrava oposição irredutível. Lacerda de Almeida via no romanismo um retrocesso, uma abdicação de
conquistas técnicas alcançadas em séculos de evolução sob a
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influência do direito medieval, e sua defesa da tradição me.
dieval e canônica, apontada por muitos como arcaísmo, nada
mais era do que a defesa de conceitos por êle considerados
mais modernos do que os que outros pretendiam restaurar.
O exemplo culminante dessa atitude ocorreu no tocante à
debatida questão da posse dos direitos pessoais. Lacerda abor.
dou.a no seu Direito das Coisas, de onde excluiu o capítulo
da posse, e voltou a ela em estudos que constituem trabalhos
dos melhores que lhe devemos.
A doutrina da posse que se procurava vazar nos códigos do
século XIX, raciocinava êle, era fruto dos estudos de Savigny,
e mais tarde de Jhering, sôbre a natureza dêsse instituto e o
fundamento de sua proteção. Ora, nem Savigny, nem Jhering,
se haviam proposto a estudar a posse no direito vigente, a posse
moderna, com o grau de espiritualização a que atingira ao
longo de uma transformação milenar. Ambos se haviam pro.
posto um problema histórico, ou, na expressão por êle repetida
mais de uma vez, um problema de arqueologia jurídica, qual
o de determinar o critério diferenciador entre os casos tratados
nas fontes romanas como possessio e os tratados como detentio.
Na investigação dêsse problema histórico, Savigny e mais tarde
Jhering formularam as teorias e conceitos que lhes pareciam
subjacentes nos textos romanos, mas jamais tiveram em mira
analisar a noção moderna de posse, e ainda menos propor
critérios para a sua disciplina legislativa.
Daí parecer-lhe insensata a doutrina moderna que retorna
ao conceito de posse de coisa, quando a posse já se transfor.
mara, sob a influência do direito intermédio, em exercício de
qualquer direito de ação reiterada, podendo a proteção posses.
sória ser invocada contra as vias de fato que perturbassem
tais situações. Seu pensamento ia, assim, por um caminho
essencialmente dogmático, encontrar-se com o de Rui Barbosa,
expresso no opúsculo tão louvado por Lacerda sôbre a posse
dos direitos pessoais.
:ltsse "modernismo", que aos olhos do romanismo do tempo
não podia deixar de parecer arcaizante, trabalhou continua.
mente as idéias de Lacerda de Almeida. É sabido que a sua
meditação era tão intensa, que lhe sucedia mudar de conceitos
no mesmo livro, enquanto o redigia, apesar da aturada maturação de todos êles. Entre a redação do primeiro e a do se.
gundo volume do Direito das Coisas, o seu modernismo o levou
a mudar a conceituação da enfiteuse, abandonando a formula.
ção romana e moderna do direito real in alieno, para adotar
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a medieval de domínio hieràrquicamente subordinado ao se.
nhorio direto.
Há nessa investigação incessante, nessa retomada de conceitos, algo que só ficará bem compreendido se considerarmos
que a vida intelectual de Lacerda de Almeida, depois dos anos
de estudo e de concentração na província, veio frutificar na
cátedra, na Faculdade Livre de Direito, uma das duas de que
se constituiu a nossa Faculdade Nacional. E não poderei re.
sistir ao desejo de juntar a estas breves notas um eco da<~
minhas próprias reminiscências, pois pertenci à última geração
de estudantes que encontrou numa das cátedras de Direito
Civil o mestre exímio do Direito das Coisas. Sua pequenina
figura, nimbada pela pureza dos olhos claros e dos cabelos
de algodão, deslizava pelos corredores paupérrimos da Fa.
culdade daquele tempo, não como as doo demais professôres,
mas como a de um grande autor do passado, de quem conhe.
damos os livros, e de quem tínhamOS! ainda o privilégio de
poder ouvir as lições.
Essas lições vinham.nos quase num murmúrio. Mas os que
se sentavam nas primeiras filas eram colhidos na trama sutil
daquele raciocínio, que sem cessar se examinava, criando e
recriando idéias na sua meditação sem descontinuidade.
Os estudantes que ouviam a elaboração tranqüila daquele
pensamento sem artifícios não sabiam, talvez, que um fogo
inextinguível crepitava no coração daquele suave homem de
ciência, e que um fio invisível ligava o menor dos seus con.
ceitos a um núcleo de idéias, pelo qual êle, a cada instante,
dava literalmente a sua vida. Essa chama íntima era a sua fé
religiosa.
Lacerda de Almeida foi uma das mais completas personali.
dades intelectuais do nosso país, não tanto pela altura a que
porventura atingissem suas lucubrações, quanto pela coerência e harmonia que presidiam às manifestações de sua inteli.
gência. A idéias, os conceitos, as atividades criadoras, em que
se projetou sua personalidade de sábio, guardam entre si uma
unidade, respondem"se umas às outras numa economia perfeita, regida pela iSua concepção cristã do universo, e pela
fulgurante presença de Deus no seu pensamento.
À medida que sua vida científica, começada muito tarde,
se encaminhava para o fim, nêle, declinou, como era natural
e justo, o interêsse pelas questões puramente técnicas, e avul.
taram as preocupações pelos problemas filosóficos e políticos,
sobretudo no ponto focal no seu pensamento, que era a relação
viva entre o Estado e a Igreja. O jurista sentia a provocação
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muitas vêzes antitética da norma positiva, que se configura
como jurídica, e dos princípios finalísticos que orientam e
legitimam as formas de comando da sociedade.
Foi para êsse problema que se voltou o seu espírito no livro
que contém as suas idéias fundamentais sôbre o direito e a
sociedade política: A Igreja e o Estado, 1924.
Nos últimos anos de sua vida- conta o seu ilustre biógrafo,
o Prof. Arnoldo Medeiros da Fonseca- Lacerda de Almeida
se desfizera de sua biblioteca jurídica e se consagrara a uma
tradução para o vernáculo da Divina Comédia. Já se quis ver
nisso o sôpro de um desencanto pela ciência a que consagrara
os mais belos e robustos instantes de sua vida intelectual. Por
mim, quero ver nela apenas o sentido ascensional, que presidiu, até a morte, aquela vida, tôda feita de harmonia interior
e de submissão à ordem suprema das coisas. À medida que os
anos passavam, a sua meditação- a mais concentrada e poderosa entre os juristas do seu tempo- se ia retirando das questões técnicas para se aplicar às de princípio e de fim. Tendo
começado por problemas práticos de direito; tendo depois
dado o melhor de suas fôrças aos direitos reais e pessoais, e
procurado colocar sôbre bases dogmáticas a ciência do nosso
direito civil; tendo depois subido aos problemas da natureza
da norma jurídica e das relações entre a Igreja e o Estado, re.
servou êle, para os últimos dias da sua existência, apenas a
meditação, através do sumo poeta, sôbre a vida futura e
sôbre Deus.

Tenho a honra de dirigir a V. Ex.a a saudação dos advoga.
dos que militam no fôro da Capital da República.
A solenidade, que hoje nos reúne em tôrno da sua pessoa,
periodicamente congrega a classe forense em preito de con.
fiança e de homenagem a um nôvo juiz de conselho. A sua
reiteração, contudo, não lhe diminui, nem uniformiza o sig.
nificado.
Cada juiz nôvo, de que se enriquece o Tribunal, é um
homem diferente, e o que a sua personalidade contém, e pro.
jeta na vida judiciária do país, tem um sentido próprio, um
valor único e irrepetido. Tal é o privilégio da personalidade.
Ela vivifica as funções em que se investe, e, ao mesmo tempo
que recebe destas uma graça de estado, a elas transmite os
infungíveis atributos da sua natureza.
Eis porque a criação de um nôvo desembargador, ou de um
nôvo ministro, afeta a seu modo o próprio destino do poder
judiciário. Há personalidades, muitas vêzes ricas de atributos,
que entram em choque com a investidura, e há outras feitas
para ela, que nela aplicam, e através dela multiplicam tôdas
as suas qualidades, alimentando com sua contribuição indivi.
dual a vida da instituição a que se incorporam.
É essa equação entre o homem e o cargo, entre a persona.
lidade individual e a função públ'ica, que dá a solenidades
como a de hoje um sentido sempre nôvo. Por isso é natural
que os nossos espíritos se voltem para a personalidade do obla.
to, e nela procurem descobrir e assinalar os traços peculiares,
que êle pode imprimir ou acentuar no colégio em que ingressa.
Quebra.se, assim, por um momento, o recato que nos impede
de expor à luz crua da opinião a figura intelectual e moral de
um magistrado. Com a franqueza confidencial, que é o privi.
légio das grandes ocasiões, podemos falar, não dos seus atos,
mas dêle próprio, não de suas opiniões vazadas em sentenças,
mas das próprias peculiaridades de sua formação intelectual.
Vem V. Ex.a, Sr. Desembargador, da magistratura de pri.
meira instância, cujas varas de competência geral ou especia.
lizada percorreu, trazendo para o seio dêste tribunal a mais
preciosa das reputações, que podem ornar uma carreira de ma.
gistrado: a reputação de uma excepcional integridade. Essa
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reputação, V. Ex.a não a granjeou através de rigores ostensivos, nem alimentou com exterioridades. Veio-lhe naturalmente,
como devem nascer e crescer as reputações de juízes, pela reiteração de atitudes corretas e imparciais, em que sempre luziu
o cristal perfeito da probidade. E vt:io, em grande parte, de
uma fonte, não direi mais preciosa, mas certamente mais rara:
a honestidade intelectual.
A conduta desonesta, a aliança com as partes, o julgamento
de favor são formas tão grosseiras de improbidade, que são
raros, nos anais judiciários, os juízes que por elas se deixam
conspurcar. Pelo contrário, a desonestidade intelectual é sutil,
e alguns lhe abrem a porta quase que por inadvertência. Em
vez de ser o repugnante conluio do juiz com um dos litigantes,
é uma secreta benevolência consigo mesmo. Em vez de atrair
sôbre o julgador a cólera do injustiçado, ela atrai a frieza e o
desapontamento de todos. Pois a desonestidade intelectual se
inclina a dividir a justiça, 01 que é o mesmo que dividir a
injustiça, a fazer partilhas arbitrárias nos litígios, a introduzir nas sentenças o espírito de transação, característico dos
acôrdos, e a tomar de empréstimo a Salomão, como critério
de julgamento, aquilo de que êle se servira como meio de
suscitar a manifestação da verdade.
Dessa improbidade intelectual, que se insinua tão fàcilmente em sentenças, corroendo a autoridade dos tribunais, tem
sido V. Ex.a um magistrado indene, corajoso no conceder e
no recusar, cioso de encontrar em cada espécie a correta ín.
cidência das normas jurídicas, arrostando e fazendo arrostar
suas sanções.
Já essa qualidade, Sr. Desembargador, nos aproxima daquilo sôbre que peço vênia para me estender mais longamente.
erguendo a cortina, como numa recepção acadêmica, sôbre as
particularidades de sua formação intelectual. Pois essa probidade da inteligência, a que repugna tôda transação entre o
justo e o injusto, V. Ex.a a foi auferir, não apenas num imperativo da consciência, mas na própria orientação que presidiu
à formação de suas idéias.
Se é possível agrupar os juízes em duas famílias, uma do.
minada pela tendência à individualização dos critérios de
justiça, à consideração principal da eqüidade e do caso, e
outra dominada pela preocupação da exata compreensão e
aplicação da lei, e por isso mesmo mais voltada para a norma
jurídica do que para a espécie, V. Exa. terá de ser considerado
um juiz legalista, ou antes, para nos servirmos de uma termi-

SAUDAÇÃO A NARCÉLIO DE QUEIROZ

109

nologia inglêsa, mais um juiz de common law do que um juiz
de equity.
Bem sei que tôda formação jurídica em que não entrassem,
em doses proporcionadas, o amor do direito e o da eqüidade,
o conhecimento das normas e o senso da espécie, seria defeituosa. Mas não há magistrado em que êsses dois espíritos não
estejam dosados em proporções diferentes. Neste fala mais alto
o sentimento do caso, as particularidades de ordem moral ou
social, sob cuja influência se vai processar, no seu espírito, a
interpretação do direito. Naquele, pelo contrário, é a lei o
objeto supremo do julgamento, e através dela é que se alCança
a compreensão dos casos particulares.
Não faltam a V. Ex.a, espírito tão aberto às realidades do
nosso tempo e inteligência superiormente sensível a tudo que
é humano, o sentido da eqüidade, a intuição do ,caso. Mas
julgo não errar incluindo-o na família dos homens da lei, isto
é, daqueles em cuja forma mentis se revela uma preponde·
rância do senSI01 legal sôbre OiS outros atributos de que se
compõe o senso jurídico.
Êsse senso legal V. Ex.a o foi auferir, talvez, na sua forma.
ção de penalista. Ouso pensar que foram, a princípio, as preo.
cupações sociológicas e psicológicas, de que o vi dar provas
tantas vêzes nos tempos acadêmicos, que o impeliram para os
estudos de direito criminal. Mas, eleita a especialidade, não
tardou que o seu espírito lógico, conceptualista e de tonalidade
clássica, fôsse arrebatado pelo dogmatismo penal, de que o
seu elegante estudo sôbre a Actio libera in causa veio a ser
um dos trabalhos mais representativos entre nós.
É sabido que a orientação técnico-jurídica no campo penal
representou um movimento de unificação da Ciência do Direi.
to, de que o direito criminal, sob a influência da chamada
escola positiva, começara a desgarrar. Foi êsse o último grande
movimento de idéias no terreno jurídico, e a êle devemos im.
portantes resultados, tanto práticos como doutrinários. Pràti·
camente êle restituiu ao legislador essa confiança na pena, que
o positivismo vinha abalando, e deu à norma penal sua função
precipuamente repressiva, deixando ver nos códigos um instru.
mento de defesa da sociedade. Doutrinàriamente, êle criou
entre o direito penal e o direito privado um salutar sistema de
permutas, que permitiu uma comunhão de método e de princípios entre as duas grandes técnicas da responsabilidade, e
restaurou dêsse modo, na ciência jurídica, uma unidade, a que
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foram atraídas outras províncias, e que parecia conden·ada,
alguns anos antes, a se romper.
V. Ex.a fixou as suas idéias jurídicas, Sr. Desembargador,
nos quadros dessa escola, a que se filiaria, mais ou menos na
mesma época, a maioria dos penalistas de nossa geração. Não
lhe foi possível, pela fôrça obstativa das incompatibilidades
funcionais, projetar suas convicções científicas no ensino ju.
rídico, a que V. Ex.a aspirou talvez tanto quanto a esta suprema magistratura. Suas idéias imperam, através de outros
eminentes professôres, nas cátedras de Direito Penal de nossa
universidade. Mas V. Ex.a teve a ventura de colocá-las ao ser.
viço do país numa das obras legislativas de maior relêvo e de
maior mérito, que ficamos a dever a uma plêiade de juristas:
a revisão, ou por outra, a reconstrução do projeto, que se con.
verteu no Código Penal de 1940, e o Código de Processo
Penal de 1941.
Foi nessa meditação doutrinária, nessa convivência com os
grandes autores, de que V. Ex.a reuniu em tôrno de si, desde
cedo, as melhores obras, e de cujo espírito se impregnou nos
seus anos de aprendizagem, que se formou o senso legal, a que
pouco antes aludi como a marca peculiar de sua personalidade
de magistrado.
Devo, porém, acrescentar a essa nota uma segunda, que a
equilibra, e em que reside talvez o ponto de perfectibilidade
maior do seu espírito ao longo da carreira, de que hoje se
inaugura a etapa talvez mais fecunda. É ao seu pendor humanista que me quero referir, isto é, ao gôsto pelas grandes sínteses da natureza humana, logradas por um Montaigne, um
Cervantes, um Goethe, um Pascal, das quais tiramos, quando
verdadeiramente as compreendemos, um sadio equilíbrio para
julgar o nôvo e o antigo, e para superar, em nossa estima das
coisas, o aprêço, não raro demasiado, do que é efémero, contingente e relativo.
É curioso observar que o humanismo cura, com igual eficácia, dois males opostos do espírito.
Cura, em primeiro lugar, o amor ingénuo das novidades.
Para quem tem no conhecimento íntimo do homem as raízes
vivas do seu filosofar, não há invenções inteiramente novas,
nem descobertas ou doutrinas que inaugurem idades de ouro.
Cura, em segundo lugar, o amor inútil das velharias. O humanista não ignora que o prestígio do velho pode ser tão fri.
volo quanto o do nôvo, e por isso não duvida em pôr de lado
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o que existe como resíduo, ou como simples forma, já vazio de
sua razão de ser.
Que melhor atitude poderemos desejar, Sr. Desembargador,
para um juiz de conselho, nos tempos de hoje?
Vivemos uma hora de transições múltiplas, para o mundo .
o país, a sociedade, o direito.
Duas mentalidades se defrontam nesse longo momento de
cri8e: uma - ávida de inovações e de experiências, pronta a
comover os fundamentos das instituições, a inaugurar novas
técnicas sociais e, no domínio específico do direito, a pôr em
liquidação os princípios e as idéias, cuja tessitura tem dado
coerência e continuidade à nossa vida social; outra- disposta
a resistir até os limites de suas fôrças na defesa dos conceitos,
dos princípios, dos métodos ou das fórmulas, que lhe parecem
representar o acervo da civilização.
Em nenhuma dessas atitudes exclusivas pode estar o rumo
certo da cultura.
Uma cede ao fácil impulso reformista, em tudo que êle
contém de aventura ou que acarreta de destruição. Outra cede
ao sentimento reacionário, em tudo que êle contém de inércia,
de conformismo e de abdicação.
É no superamento das duas atitudes, e num discernimento
rigoroso, e por vêzes cruel, entre o que está morto e o que está
vivo em nossa ciência e em nossa civilização, que a mentatalidade modema pode encontrar energias para a obra de reconstrução social e cultural que os tempos reclamam. Essa reconstrução, sob um de seus aspectos mais críticos, é a renova.
ção da ordem jurídica, ou melhor, a manutenção de sua integridade e coesão, enquanto estremecem e se r.efazem as for.
mas infra-estruturais da sociedade. E se é verdade que essa
tarefa pesa sôbre todos, sôbre os legisladores, sôbre os juris.
consultas, sôbre os professôres, é certo que o esfôrço principal se exige dos juízes, e especialmente dos tribunais de
relação, onde se cristalizam as formas novas g1eradas na elabo.
ração jurisprudencial.
Ora, Sr. Desembargador, foi talvez para êsse trabalho de
entretecer o antigo e o nôvo, de condenar e alijar o obsoleto,
salvando e preservando o vivo e o permanente, de escolher a
inovação própria, de condenar ou desdenhar a simples novi.
dade, que o seu espírito de pendor humanista foi especialmen.
te moldado.
A sua personalidade e o cargo, em que ora se investe, res.
pondero um ao outro. A magistratura individual põe à prova
a combatividade, a resistência moral, a capacidade de dirigir
e moralizar os pleitos. A magistratura coletiva põe à prova a
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clareza do entendimento, a fôrça de persuasão, a serenidade, a
capacidade de construir o direito através da auctoritas rerum
similiter judicatarum, como quem participa de uma obra de
arte coletiva. E já vemos frutificar nesse nôvo quadro a sua
vocação de magistrado.
Homem moderno, pela atenção compreensiva com que se
debruça sôbre os problemas do seu tempo; homem antigo,
pelas raízes que lança a sua inteligência nas grandes questões
de todos os tempos, V. Ex.a é bem um homem de conselho.
Sabemos que a sua judicatura trará uma contribuição fecun.
da à obra desta grande Relação, de que tanto nos orgulhamos.
Aqui encontrará V. Ex.a a honra e o estímulo de uma pre.
clara companhia. E não lhe faltarão desde êste primeiro ins.
tante, o aprêço, a confiança e a colaboração do corpo de
advogados.

Quando, em 1871, Lúcio de Mendonça transpunha as arcadas do Largo de São Francisco, para dar início ao seu curso
jurídico, começava para a sociedade brasileira uma década
decisiva, em que se preparariam fundamentais transformações.
O adolescente nascido em 1854, no apogeu do Império, iria
formar o seu espírito e fixar os objetivos permanentes, para os
quais orientou sua alma e sua existência, na fase em que as
instituições monárquicas, velozmente envelhecidas, recebiam
o choque d~ idoologia contrária e começavam a sofrer com a
decomposição incipiente do quadro social e económico em
que assentavam.
O ambiente intelectual da Faculdade era literário e ro.
mântico. As letras jurídicas eram largamente suplantadas pelas
belas-letras, e os grandes nomes de que se ufanava a tradição
acadêmica não eram de juristas, mas de poetas. Poetas român.
ticos, que foram porventura os maiores da nossa terra, se quisermos medir a grandeza dos poetas pela extensão e profundidade com que penetram, modelam e definem o gôsto literário - erudito e popular.
As vozes de Castro Alves e Alvares de Azevedo eram con.
temporâneas. O poeta romântico ligava a paixão amorosa e a
paixão cívica, e se de um lado falava ao que há de recôndito
e incomunicável no indivíduo, de outro lado exprimia os
grandes anseios, que agitavam, a menos de um século de dis.
tância, .a alma liberta das multidões.
No ambiente romântico daquele tempo, o poeta não era
socialmente o ser à parte que voltou a ser hoje: era, antes, um
líder social.
A vocação poética -longe de exprimir uma atitude de
abstenção e de alheamento aos problemas do tempo- era uma
VIOCação essencialmente ativa, um sinal de liderança e um
anseio de participação.
Lúcio de Mendonça trazia talvez do berço a predisposição
para essa adolescência típica do homem da elite de sua época.
Seu coração sensível, dotado de meiguice, de delicadeza e
comunicativa emoção, já o inclinara, desde a meninice, a uma
poesia elegíaca, sem veemência e sem arroubos, na qual se re.
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fletiu até o fim da existência o equilíbrio de sua natureza
difícil e delicada.
A êsse lirismo comedido, não poderia deixar de juntar-se o
estro social e revolucionário dos poetas da época. Já se obser.
vou que a inspiração revolucionária da poesia épica brasileira,
na quadra romântica, veio tôda da Revolução Francesa, que
distava pouco mais de cinquenta anos da geração de que fala.
mos. Os tribunos líderes de 1789 eram os heróis cívicos exal.
tados pela poesia brasileira, que só de vez em quando encon.
-trava êmulo nacional para êles num Pedro Ivo, e que teve a
sua fonte mais direta de emoção social na grande crise de cons·
ciência criada no país pela sobrevivência anacrónica da es.
cravidão.
Lúcio de Mendonça recebeu o apêlo dêsses grandes temas,
e ao lado de sua poesia lírica praticou uma poesia social de
timbre épico, nota indispensável ao seu característico perfil de
poeta-líder. Não haverá ousadia, penso eu, em julgar que o
ideal republicano deitou raízes no seu espírito, primeiro atra.
vés da poesia revolucionária, e só mais tarde se completou mediante a preparação constitucional e jurídica.
O direito, que êle versaria com correção e elegância em
tantos votos e pareceres proferidos no Supremo Tribunal, como
ministro e como procurador-geral da República, e a que de.
dicaria estudos breves, mas esmerados, não era a veia predo.
minante do seu espírito, Vfoltado para a beleza, para os grandes
ideais políticos e para o destino do homem em sociedade. Era,
assim, natural que a poesia o levasse a amar a República e
que o amor à República o levasse a estudar e praticar 10 direito.
Lúcio de Mendonça saiu da Faculdade de São Paulo iden.
tificado de corpo e alma com êsse ideal republicano, que o
manifesto de 1870 cristalizara, e que iria ser para êle, como
para muitos de sua geração, um ponto fixo de referência pelo
qual nortearia coerentemente seus gostos e seus passos. A Re.
pública foi a sua musa, e afinal a sua ética, a sua religião,. a
sua carta de nobreza.
Fervoroso, coerente, irredutível de caráter, sofreu pela Re.
pública, privou-se, nos anos de sobrevida do regime monár.
quico, de oportunidades materiais, e afinal foi por ela levado
à culminância do Supremo Tribunal, quando o nôvo regime
teve de ir buscar os novos homens para as grandes investidu.
ras do Estado.
Não havia descrido, na maturidade, dos ideais que muitos
abandonam ao abandonarem a academia. Lúcio assimilara in.

UM REPUBLICANO -

'

CENTENÁRIO DE LÚCIO DE MENDONÇA

117

tegralmente os seus, fi:zera da República uma razão de ser, uma
forma inalterável do seu espírito, um desígnio de sua vida,
como se ela devesse preencher no vasto recesso de sua alma o
papel de uma outra religião. Dir-se-ia que a religiosidade pró.
pria de todo ser humano, e porventura maior naqueles que
através da arte buscam incessantemente o contato fugidio do
divino, nêle procurara e alcançara um puro conteúdo cívico.
Sua vida de jornalista político, pregando, acusando, defen.
dendo, preservando o idealismo republicano, adquiriu, assim,
uma feição apostólica. E jamais as posições -mesmo a emi.
nentissima de ministro do Supremo Tribunal - puderam
conter os arroubos do seu zêlo, o ímpeto algumas vêzes acerbo
de sua crítica.
A vida prática, a luta pela subsistência, não foi fácil ao
grande republicano. Como estudante viveu, em quartos de
colegas ou "repúblicas" organizadas com amigos, a boêmia
pobre dos acadêmicos da época, quando São Paulo, em vez da
metrópole modema, era o frio e enevoado burgo, evocado por
Castro Alves, "onde o estudante e a serenata acordam as belas
filhas do país do Sul". Formado, conheceu o desconsôlo da
vida medíocre em pequenas funções judiciais ou burocráticas,
nas cidades do interior. Mas para onde quer que partisse levava dentro de si, como fogo purificador, a chama do seu ideal
político e poético, e, onde quer que instalasse sua minúscula
banca de advogado, não tardava a fazê-lo irromper nas colu.
nas de jornais de província, alguns dos quais adquiriram, oomo
O Colombo, de Campanha, por obra dêle, um pôsto em nossos
anais literários. A República trouxe-lhe, afinal, não a fortuna,
mas a estabilidade, e deu-lhe a posição que a sua fidelidade
ideológica, a sua integridade moral e a sua capacidade recla.
mavam; e foi então, servindo ao regime que sonhara como estudante e pelo qual lutara incessantemente, que Lúcio de
Mendonça abriu espaço à produção jurídica. É interessante
notar, nos seus estudos, a fidelidade à linha constante do seu
espírito, aos imperativos de sua vocação, mais politica que
científica.
Sua atenção, como ministro do Supremo, não podia deixar
de ir fixar-se num tema, que está, na verdade, menos ligado à
ciência <Lo processo do que à própria técnica do regime federa.
tivo: o recurso extraordinário. Vários homens públicos bra.
sileiros se têm preocupado com a doutrina dêsse remédio judiciário, que com muita propriedade é chamado "recurso federal", tão intimamente êle se liga ao jôgo dos podêres federal e estadual, no regime federativo.
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Lúcio de Mendonça, no estudo que lhe dedica, sente e ex.
prime essa função técnico-política; diferencia com clareza o
recurso do de revista, com o qual ainda o confundiam os prá.
ticos do tempo, e oferece uma interessante análise dos casos
em que êle tem cabimento, no sistema constitucional de 91,
seguindo a interpretação mais rígida e restritiva:
"Não se cogita de saber -escreve êle - se uma lei federal
qualquer deve ser entendida dêste ou daquele modo; se, interpretada em certo sentido, dá ganho de causa ao autor, e se
em sentido oposto ao réu."
E explica que só caberá recurso quando o tribunal houver
interpretado a lei "para declará-la inaplicável por ab.rogada
ou por contrária à Constituição".
A doutrina que a Constituição de 91 espelhava era a que
faz do recurso extraordinário um meio técnico para extremar
as competências legislativas da União e dos Estados, confian.
do ao poder judiciário o encargo de presidir ao equilíbrio e
coordenação entre elas. Verificou-se mais tarde que, assim limitado, o recurso servia melhor ao regime norte-americano,
onde é muito extensa a competência dos Estados, incluindo o
direito privado, e alargou-se o seu emprêgo aos casos em que
o juiz, mesmo sem denegar à lei da União vigência formal,
deixa de aplicá-la em tese à controvérsia examinada.
Outro problema que mereceu estudo de Lúcio, em 1896,
foi o da aplicação do mandado de manutenção e proibitório
à defesa de direitos pessoais violados por atos administrativos.
O problema apaixonava, como é sabido, o fôro da época, e
ainda hoje teria atualidade se o instituto do mandado de se.
gurança não houvesse absorvido o campo a que se pretendia
estender o império dos interditos. Lúcio de Mendonça é for.
malmente contrário à extensão, que se pretendia dar a tais
remédios possessórios. Sua tese era que a lesão dos direitos
pessoais por atos da administração só encontraria tutela judiciária na ação ordinária ou especial para anular os mesmos
atos e obter reparação de seus efeitos. "Abandonar esta via
legal para perturbar com mandados possessórios, às vêzes ex.
travagantes, a ação normal da administração pública é, repetimos, erigir a ditadura judiciária. E livremo-nos dessa, como
de qualquer outra ditadura -concluía.- Nem se pense que é
menos perigosa: se não se apóia em fôrça armada, reveste enganadoras aparências de autoridade, ilusórias exterioridades
de direito capazes de exaltar e perverter sentimentos menos
refletidos." A mesma linha de interpretação prudente e restri.
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tiva encontra-se no seu estudo sôbre as "limitações do habeascorpus". Seu trabalho, datado de 1898, formou entre os que
deram, entre nós, contôrno preciso a êsse instituto, impedindo
que a praxe o transformasse em meio de pedir proteção contra
qualquer lesão de direito individual.
Nesse e em outros escritos, o grande republicano, cujo cen.
tenário o Instituto hoje comemora, deixou marcas do espírito
claro, consciencioso e notàvelmente ponderado, com que abor.
dava questões jurídicas e que constituía uma outra face da
personalidade do poeta, do jornalista, do apóstolo republicano.
Há entre o destino do indivíduo e o destino da sociedade em
que êle vive uma relação ideal, que muitos procuram sem re.
sultado, mas que outros alcançam espontâneamente pelas pre.
disposições de sua natureza e de sua vocação. Quando essa re.
lação é tal que o indivíduo se integra no meio, exprimindo na
sua vida pessoal, na sua consciência ética e na sua inteligência
o que em ponto maior se passa no meio social a que êle per.
tence, a vida individual se torna exemplar e o homem assume
o sentido de protagonista da sua época. Os problemas da so.
ciedade podem então ser lidos nos episódios da vida do indi.
víduo. E as idéias dêste, os seus anseios e contradições, são o
melhor caminho para nos introduzirmos nas idéias, nos anseios
e contradições do seu tempo.
Lúcio de Mendonça foi um dêsses homens que espelham a
época, não refletindo passivamente os seus episódios e acom.
panhando as suas tendências comuns, mas absorvendo e sinte.
tizando no íntimo de uma personalidade própria e distinta
tudo que constitui o problema geral da vida oferecido como
um desafio aos seus contemporâneos. Poeta-líder, como foram
os homens da elite acadêmica do seu tempo, entrou-lhe na alma
pela porta larga da emoção artística o ideal político que guia.
ria todo o seu anseio de ação prática.
Filho, não da burguesia agrícola abastada, mas da classe
média honrada e empreendedora que deu à monarquia os
seus inimigos mais implacáveis e lançou a primeira base da
renovação da nossa sociedade; magistrado íntegro e capaz, com
a consciência do papel político do tribunal a que pertenceu,
vivendo a função judiciária como um combate para a implan.
tação do regime cujo advento fôra a obsessão de sua mocidade,
a êsse homem representativo da sua época, e ao mesmo tempo
tão inconfundível nas peculiaridades de sua inteligência e de
seu coração, rendo as homenagens do Instituto.

Ergo-me emocionado, Sr. Professor Francisco Campos, para
tributar a V. Ex.a as homenagens da Comissão Jurídica Interamericana, onde tive a honra imerecida de substituí-lo como
delegado do Brasil.
Julgou V. Ex.a por motivos em que não nos é facultado
penetrar, que devia deixar o pôsto, a que dedicara doze anos
de sua incomparável atividade intelectual. Quer a Comissão
exprimir a V. Ex.a o seu pesar por êsse afastamento voluntário,
que vem privá-la da colaboração de um dos mais ilustres jurisconsultos americanos, e o seu reconhecimento pelos servi.
ços que lhe deve, como delegado e como presidente.
Coube a V. Ex.a substituir, numa e noutra qualidade, um
dos nossos maiores homens públicos. A figura de Afrânio de
Melo Franco, nimbada de uma legenda de idealismo pacifista,
que lhe deu, mais do que a qualquer outro homem de Estado
brasileiro depois de Rio Branco, projeção continental, estava
indissoluvelmente ligada à Comissão Jurídica, desde quando
a presidira, com as funções e a denominação de Comissão
lnteramericana de Neutralidade.
Para substituí-lo foi o govêmo brasileiro buscar, na pessoa.
de V. Ex.a, um jurista que dominava e abrangia todos os ramos
do direito, mas que até então não se projetara, por exceção
talvez única, no campo específico do direito internacional.
Chegava V. Ex.a naqueles anos, ao mesmo tempo, ao apogeu da sua carreira política e à plenitude da sua inteligência.
Sua presença na vida intelectual brasileira começara a se fazer
sentir desde os bancos acadêmicos, de quando datam as páginas
lúcidas e amadurecidas do seu discurso Democracia e Unidade
Naciona1, e se afirmara, pouco depois, num concurso famoso,
que lhe deu ingresso à Faculdade de Belo Horizonte, como
professor de Filosofia do Direito, com duas teses de cerrada
erudição e ardente originalidade.
Desde então formou-se em tôrno de sua pessoa a legenda
da genialidade, que acompanhou os seus primeiros passos na
nossa cara província de Minas, e até hoje aí está, pesando
sôbre os seus ombros- espécie de estigma luminoso, com que
a vox populi marca de tempos em tempos um dos nossos
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compatriotas e que serve ao mesmo tempo para tudo se lhe
oferecer e tudo se lhe :recusar, e para criar em tôrno de um
grande homem algo COIDIOI aquela fulgente solidão, que cerca
o grande Lama no seu palácio de Lassa.
Nos anos em que V. Ex.a iniciava a sua vida pública,
terminava a do maior dêsses estigmatizados - Rui Barbosa.
Estou certo de que o futuro historiador do nosso tempo, ao
contemplar com o recuo de muitas décadas o panorama dêste
meio século, vai encontrar mais de um ponto sugestivo no
cotejo dessas duas mentalidades, dessemelhantes senão opostas
em quase tudo, ambas, porém, tocadas de genialidade, e como
que crestadas pelas chamas da admiração de seus contem.
porâneos.
:
V. Ex.a afirmou-se, é verdade, desde as primeiras manifestações do seu pensamento político, como um antípoda de Rui.
Ao idealismo jurídico, à fé intelectual, à confiança nas doutrinas que marcaram inalteràvelmente o espírito de Rui
Barbosa e lhe deram à personalidade o sentido apostolar,
V. Ex.a opôs desde as suas primeiras definições de atitudes,
um realismo implacável, que põe a nu o fundo pragmático e
existencial de tôdas as ideologias, e um criticismo que relativiza tôdas as posições doutrinárias.
As duas fôrças intelectuais mais poderosas, que acionaram,
entre nós, a cultura jurídica nos últimos cinqüenta anos - a
de Rui Barbosa e a de V. Ex.a- tiveram, assim, direções diversas. Uma, a do grande advogado baiano, operou no sentido da elevação dos princípios jurídicos, principalmente dos
princípios do liberalismo, à dignidade de um credo social.
Outra, a do grande professor mineiro, operou no sentido do
reexame das construções jurídicas em face das condições
sociais e políticas que nelas se encarnam, e abriu o caminho
da modernização de inúmeras instituições.
Rui Barbosa contribuiu mais do que qualquer outro pensador ou estadista brasileiro para implantar entre nós o ideal
da primazia do direito na sociedade. Sua obra de legislador,
de criador de condições legais novas para a eclosão de novos
rumos, não tem, entretanto, a importância da obra realizada
por V. Ex.a nos curtos períodos em que exerceu o poder no
Estado ou na União.
É a V. Ex.a que cabe, ma:ils do que a qualquer outro homem
de Estado ou jurisconsulto, o título de reformador. Secretário
do Interior de Minas, de 1926 a 1930, V. Ex.a realizou as reformas do ensino primário e do ensino normal, elevando ao
nível das idéias pedagógicas modernas o sistema de educação
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pública do Estado. A efervescência intelectual do seu período
de gestão deu a Minas uma primazia incontestável no campo
cultural e educativo, e a sua obra estratificou-se em conceitos
nas exposições e nos discursos, que formam o seu volume
Pela Civilização Mineira.
Em 1930, a revolução vitoriosa trouxe o Secretário do Interior de Minas Gerais para o Ministério da Educação e Saúde.
O ensino de grau médio, entre nós, era naquele tempo o
chamado estudo de preparatórios, têrmo que está a indicar
o seu caráter estritamente transitório para os cursos de nível
superior. A mocidade brasileira preparava-se de qualquer
modo, fragmentàriamente, com professôres particulares ou em
colégios de instalações deficientíssimas, para prestar no ginásio
oficial, ou perante bancas constituídas sem a menor seleção
profissional, um único exame de suficiência em cada disciplina. Em todo país estimava-se em trinta a quarenta mil o
número de rapazes e môças que faziam estudos para se apre.
sentarem a tais exames.
Em 1931 V. Ex.a apresentava, precedida da monumental
exposição de motivos, que ainda hoje é uma página cheia de
experiência e fresca de atualidade, a reforma que verdadeiramente instituiu, entre nós, o ensino de grau médio, abrindo
caminho e criando normas para o surto do ensino secundário
oficial e particular.
Fêz-se V. Ex.a com aquêle ato o fundador do ensino secundário brasileiro, inclusive criando o serviço de verificação das
instalações materiais das escolas, a sua inspeção permanente,
e traçando o primeiro rumo para o ensino normal de grau
superior, que mais tarde iria surgir nas Faculdades de Filoso.
fia por obra de outro ilustre homem público de Minas - o
Sr. Gustavo Capanema. Se os estudantes de ensino médio
eram 40.000 em 1930, e são 700.000 no corrente ano; se as
escolas secundárias eram 150 em 1930 e são 1. 920 no corrente
ano, não podemos esquecer que essa gigantesca transformação
da realidade educacional brasileira, contra a qual nada podem
as reflexões dos mal informados, ou as explosões dos pessimistas, deve-se à reforma Francisco Campos do ensino secun.
dário, ainda hoje servindo de estrutura ao sistema em vigol".
No mesmo ano e com poucos dias de intervalo, V. Exa reformava o ensino superior e dava estatuto inteiramente nôvo
à universidade. Aí igualmente a obra incorporou ao país resultados definitivos, e se hoje podemos considerar chegado o
momento de novas transformações é porque a expansão social
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dos últimos 25 anos modificou, de maneira imprevisível, as
necessidades de preparo individual a que a universidade deve
responder.
Eram as grandes reformas educacionais apenas o prenúncio
de outras que V. Ex.a seria chamado a consumar, logo que as
peripécias da carreira politica o trouxessem do terreno da
administração do ensino para o da Justiça.
É curioso analisar o que modela o espírito de um intelec.
tual e homem de Estado para fazer avultar nêle o papel de
reformador. É, em primeiro lugar, o sentimento da responsa.
bilidade intelectual na sua plenitude; a ousadia das reformas
só ocorre nos que são capazes de assumir responsabilidades em
escala secular, isto é, nos que se sentem chamados ao Govêrno
pela necessidade imperativa de dar resposta aos problemas
lançados como um desafio à sociedade. Nessa completa pola·
rização do ~pírito pelos problemas a resolver, está a legitimação do homem público, o sinal da autenticidade de sua
vocação.
Em segundo lugar, o reformador é aquêle que logra entre
as opções, que se lhe oferecem à escolha, repelir com intuição
segura as que não resistirão à ação do tempo e adotar as que
vão durar. É êsse sentido intuitivo, às vêzes profético, do
homem de Estado, que lhe permite, olhando o presente, ver
o futuro, e desvencilhar-se das perplexidades polêmicas, em
que se enredam os seus contemporâneos, para traçar uma
linha que os dias subseqüe.ntes não interromperão.
V. Ex.a trouxe para as grandes reformas, que empreendeu,
essas duas qualidades: o dom de superar as dúvidas polêmi.
cas, fixando, :em meio à efervescência das idéias, os rumos
capazes de sobreviver; e o sentimento de responsabilidade
pelos problemas, sentimento que lhe impõe o dever incessante e indeclinável de lhes dar solução.
Se a segunda dessas qualidades é o apanágio da consciência
do estadista, a primeira é o atributo do intelectual raro, que
em V. Ex.a se afirmou desde cedo, igualmente dotado para a
mais alta especulação teórica e para a captação dos aspectos
mais pragmáticos dos fatos e das normas. Lógos e prágma se
equilibram na sua visão das coisas, com tão perfeita equivalên.
cia, que as suas reações intelectuais desconcertam os interlocutores pela elegante agilidade com que o seu poder de
abstração, de conceituação e de síntese, restabelece a todo ins·
tante o contacto com a realidade.
Já lhe valeu êsse realismo a censura de céptico, que os con.
sumidores de ilusões sistemàticamente conferem aos que não
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fazem infidelidades à verdade. E V. Ex.a não trepidou em
responder-lhes num discurso de abertura dos cursos universi.
tários nestes têrmos:
" ... condição para que a universidade exerça a sua alta
função de ensinar a arte de pensar ou o uso da razão, ou, em
outras palavras, a técnica de converter fatos em verdades, é
adquirir e exercer o hábito de ceticismo ou da dúvida."
E mais adiante :
" ... é mais fácil acreditar do que duvidar, de onde a
maioria dos homens viverem em estado de ingenuidade em
relação a coisas ou a processos que se passam de modo mais
ou menos remoto ao campo de sua visão imediata.
"Duvidar é começar a investigar, o ponto de partida de todo
inquérito reside num estado inicial de dúvida.
"As certezas adquiridas sem exame, isto é, sem a dúvida que
provoca o inquérito, nunca se incorporam à nossa experiência,
permanecendo à sua superfície como blocos flutuantes, sem
continuidade com o tecido vivo, que não consegue absorvê-los
ou reduzi-los à sua substância."
Ainda V. Ex.a não regressara ao Govêrno, e já anunciava,
em 1936, uma das grandes reformas da sua carreira de legislador: a do Processo Civil. Só os que testemunharam, anos
depois, a elaboração dêsse Código e a do Código Penal, bem
como a do Anteprojeto de Lei de Introdução, que a adminis.
tração seguinte adotaria como lei, e a do anteprojeto de
Código das Obrigações, e as inúmeras leis especiais que, de
1937 a 1941, deram nova fisionomia ao nosso direito positivo,
sabem o que foi a severa triagem, a análise das soluções, os
debates com projetistas e revisores, em que V. Ex.a imprimia
o sinête do seu senso crítico, escolhendo, modificando, substituindo, registrando, e afinal dotando o país de um corpo de
leis que, embora elaborado sob um regime político depois
repudiado, pôde subsistir pràticamente intacto nos quadros
legais do Estado democrático restaurado.
A essa obra de reforma legislativa serviria um outro atributo do seu espírito, que veio frutificar largamente nos
últimos anos, no seio da Comissão Jurídica: o dom de equacionar problemas e de formular suas soluções.
É verdade que o seu infatigável contrôle de suas próprias
conclusões não lhe permite deter-se nelas, e sem cessar o obriga
a um revisionismo, que até hoje impediu o seu espírito de
cristalizar-se em conceitos duráveis, susceptíveis de sistematização. É verdade que o intenso criticismo impele a sua
inteligência a transformar todo conhecimento numa proble-
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mática, ao longo da qual os sêres e os conceitos sem cessar se
convertem em seus contrários.
Engana-se, entretanto, quem pensar que há, nesse exame
contínuo da autenticidade e da fragilidade das noções e das
doutrinas, uma atitude destrutiva. Só o que destrói, e destrói
irremediàvelmente, ainda que algumas vêzes a distância, é a
traição à verdade, voluntária ou involuntária, é a aceitação
do falso ou do ilusório, em nome de um valor ético ou psicológico que indevidamente se lhe atribui.
A inteligência cética ou realista de V. Ex.a estava naturalmente indicada para prestar serviços, que foram inestimáveis,
a um órgão como a Comissão Jurídica, votado às questões de
Direito InternacionaL Os grandes inimigos do progresso do
Direito Internacional, no campo positivo ou no campo dou.
trinário, não são os céticos ou realistas, mas os que se deixam
levar por um idealismo ingênuo, por um otimismo crédulo e
inadvertido.
O utopismo doutrinário gera as esperanças ilegítimas, e
cria em pouco tempo a desconfiança e o desânimo num can.
teiro onde se constrói em ritmo secular e onde tôda violação
da realidade se expia através de duras sanções. O internado.
nalista que se deixa levar por um idealismo ingênuo e verba.
lista não passa de um tolo, mas, por obra dêsses tolos, tem
desmo11<:mado muita construção que se tornaria possível adiante,
se não fôsse erguida intempestivamente.
O que pôde fazer e fêz, num órgão como a Comissão, espírito tão eletivamente moldado para tratar a matéria ávida de
realismo e pragmatismo, tanto quanto de síntese teórica, que é
o Direito Internacional, somente saberão dizê-lo, Sr. :Francisco Campos, os que viveram com V. Ex.a as discussões
longas e escorregadias, as idas e vindas fatigantes, as formulações tentadas e abandonadas, os avanços por polegadas, próprios
dêste como de outros organismos internacionais.
É, pois, Sr. Professor, com imenso pesar que a Comissão
se priva da sua colaboração imediata, embora espere poder
contar sempre com ela, sob a forma de opiniões e de sugestões
sôbre os temas em que V. Ex. a granjeou tão alta competência.
Resta-nos, porém, a certeza de que V. Ex.a ao deixar espontâneamente a Comissão Jurídica, numa hora em que a sua
portentosa inteligência está na culminância da fôrça e da
irradiação, vai por certo concentrar-se em outros labôres, que
se tornarão, como tudo a que v. .E.x.a até hoje se ucuicuu,
marcos definitivos na história da cultura brasileira.

Se um dos jovens de hoje, que serão os juristas de amanhã,
perguntar a um dos nossos contemporâneos quem foi o Mi.
nistro Antônio Pires e Albuquerque, ouvirá que êle foi um
dos expoentes do fôro do seu tempo.
Primeiro como juiz !Singular, depois como ministro do
Supremo e afinal, durante onze anos, como procurador-geral
da República, Pires e Albuquerque evidenciou as qualidades
de que eram formados sua inteligência e seu caráter. O caráter
era límpido, coerente e inquebrantável, formado como um
cristal sob o império de leis morfológicas, que lhe determina.
vam, sem desvio possível, a concordância dos planos e a con.
traposição dos ângulos. Obedecia a uma lógica impecável em
suas atitudes. Nelas, nada aspirava à transação ou ao meiotêrmo. Uma repugnância instintiva à dubiedade ou à incoe.
Tência brotavam do fundo de sua constituição moral e física,
e, de tal modo impregnaram sua personalidade, que nêle
obliteraram outras qualidades, não menos dignas de aprêço,
mas de característica distinta: o dom conciliatório, a finura:
diplomática para conduzir a bom têrmo um debate ou uma
negociação.
Do mesmo modo que o caráter, era definida e marcada a
sua inteligência. Foi êle, sem dúvida possível, um dos talentos
da sua geração, e não só na sua, mas em tôdas as épocas, êle
avultará pela potência do raciocínio e pelo brilho da elo.
qüência. Sua inteligência era definida e inconfundível. O traço
que se salientava era talvez aquêle que mais convém ao jurista,
sobretudo ao magistrado: o dom de enquadrar e solucionar
problemas. Tôda controvérsia, por mais obscura, ao passar
pelo seu espírito prismático, se analisava, e decompunha. No
emaranhado de um problema sabia encontrar, sem esfôrço, a
ponta do fio que o desatava. O tempo, que outros perdem em
digressões, não raro eruditas e úteis, ou na análise de questões
sem influência direta sôbre a solução da controvérsia, não era
malbaratado nos seus estudos, sempre conduzidos pelo prin.
cípio da essencialidade, vale dizer, da simplificação.
Sua inteligência bem dotada para separar o essencial
do acessório, o necessário do supérfluo, o útil do ornamental,
tinha uma natural imunização para as confusões e os enganos
oriundos do verbalismo. Era, portanto, em suma, um espírito
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claro, mais propenso a decidir do que a hesitar, premunido
contra as seduções do pensamento discursivo, e pronto a cortar
pelo atalho mais curto os caminhos longos e fastidiosos, em
que se comprazem os amantes de discussões.
A ~sse poder de raciocínio casuístico deve acrescentar-se o
segundo traço, que o complementava: a elegância e a fôrça
demonstrativa da palavra rica de tonalidades, abundante de
expressões e variada em suas construções sintáticas, regida
por um gôsto literário raro no fôro, isento de pedantismo.
Não tinha o gôsto, nem o pendor das grandes generalizações,
que elevam o raciocínio jurídico das liças profissionais aos
páramos da ciência. Embora nêle houvesse uma aspiração
insatisfeita para o estudo das grandes teses e para a ordenação
sistemática dos conhecimentos que adquirira, jamais êsse anelo
teve o ímpeto vocacional suficiente para romper o obstáculo
de outras preocupações. O fôro sorveu, - com o exclusivismo
que conhecemos, - o manancial de sua inteligência. E é nos
pareceres escritos, nas intervenções orais colhidas por taquf.;
grafos, nos votos e nas sentenças, que hoje podemos encontrar
os frutos esparsos do seu labor.
Se, porém, o Ministro Pires e Albuquerque, aos olhos das
gerações futuras de advogados e magistrados do nosso País,
tivesse de ser apenas êsisel homem de elite que procurei evocar;
se a memória, que dêle guardamos, tivesse de ser apenas a
síntese de suas atitudes morais e de sua inteligência elegante
e poderosa, não teria a sua vida alcançado a expressão de
universalidade, que pode fazer de um simples destino efêmero
de homem um valor durável na consciência da comunidade
a que pertence.
Raros são os destinos que se elevam a êsse valor de testemunhos. Sobretudo entre os que se cumprem nas lides ordinárias da profissão, a inteligência, por mais alta, a cultura,
por mais profunda, o caráter, por mais integro, não logram,
em geral, romper o invólucro perecível do destino individual,
para permitir que a vida, a que êles servem, vibre um instante acima do tempo, e ganhe a eficácia e a perenidade de um
símbolo.
Para que resultado tão alto seja alcançado, é mister que
confluam, sob o ditado inacessível da Providência, de um lado
os dons excepcionais de um indivíduo, e de outro lado a
ocorrência de um dêsses episódios - às vêzes imperceptíveis
em sua grandeza ao olhar dos contemporâneos, mas através
dos quais alguma coisa de impessoal c de grande se faz ou se
desfaz no tempo. O homem e o episódio fundem-se, então, na
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íntima unidade de um apólogo. E aquêle destino individual
se incorpora a um destino maior, que nêle se exprime e se
explica, e através dêle irradia sôbre o espírito de uma ou de
muitas gerações.
Houve na vida do Dr. Pires e Albuquerque essa integração
apologal entre o destino de um indivíduo e o amadurecimento
de uma instituição.
Tôda a sua carreira de magistrado, desde o ingresso no
ministério público baiano em 1886, até o dia em que Venceslau Brás lhe deu o pôsto devido ao seu alto merecimento no
Supremo Tribunal, e mesmo os seus onze anos incansáveis de
procurador-geral, defendendo, com a energia às vêzes leonina
da sua palavra, os interêsses superiores da lei e do Estado, não
lhe teriam valido senão o aplauso e a consideração que deve.
mos a tantos outros, se sôbre a sua carreira, nimbada de êxitos
sucessivos, não se tivesse abatido em 1931 o golpe da expulsão
do Supremo Tribunal.
Embora êsses fatos sejam de ontem, poucos aqui se lembra.
rão perfeitamente do que foi o ato do Govêrno Provisório expulsando do Supremo seis ministros, entre êles Pires e Albuquerque, que exercia desde 1919 as funções de procuradorgeral. É necessário por isso relembrar que a Revolução vitoriosa punia, com o seu gesto, o chefe do ministério público,
que acusara desde 1922, com um fervor implacável e um sentimento dramático da ordem pública, todos os que se haviam
rebelado contra o poder constituído e que agora somavam no
tôpo ou na cauda do movimento vitorioso, ávidos de reparação
ou de vingança. A palavra do procurador deixara gilvazes na
figura de mais de um líder do momento, e fôra, sob certos
aspetos, o mais vibrante clamor em defesa de uma legalidade
que se encaminhava para a destruição. Ainda ressoavam no
Supremo Tribunal as suas palavras candentes sôbre a rebelião
de São Paulo e sôbre a passagem da Coluna Revolucionária
pelo sertão :
"Nada preciso, pois, acrescentar e nada acrescentarei.
"O fato e as provas - aquêle, Srs. Ministros, é tão notório
que se pode dizer, 1sem exagêro, não há no País quem o ignore;
ninguém que lhe não tenha sentido as conseqüências; ninguém
que não tenha sido mais ou menos intensamente alcançado,
na sua vida, nas suas funções, na sua fazenda, ou na sua tran.
qüilidade, pelas atrocidades que êle desencadeou e que flage.
!aram três anos o País, de sul a norte.
"Estas, as provas, se acumularam tão abundantemente,
que, já não cabendo nos autos, transbordaram e se derrama.
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ram em artigos, conferências e livros, em que, jactanciosos, os
criminosos vieram fazer de público a confissão e a apologia
das suas façanhas, expondo-as como atas de benemerência.
"Se eu estivesse falando para o Júri, se me estivesse diri.
gindo a Juízes, cuja consciência precisasse despertar, bastar.
me-ia colhêr nesta literatura, florescência do vício, a história
de tôdas estas covardias e atrocidades; bastar-me-ia mostrar-lhe
o que foram êsses três anos, em que bandos de sicários arma.
dos com as armas roubadas à Nação, fugindo aos combates,
assaltando, saqueando, estuprando, mutilando e matando; defraudando a fortuna pública e a fortuna particular, tolhendo
campos, arruinando lavouras e criações, destruindo lares a
povoados, espalhando o terror, a miséria e a morte, reviveram
as esquecidas crueldades das invasões barbarescas."
Ou, ainda, acusando no pretório a Conspiração Protógenes:
"Não consentiram os fados que chegássemos até à execução
dos seus planos: e esta fortuna, que foi nossa, lhes reduz a
responsabilidade perante a lei.
"Há, entretanto, nesse confronto, em seu desfavor, uma
circunstância que não deve ser esquecida.
"Que motivos, que razões os instigavam a esta gravíssima
deliberação, de desencadear contra os seus semelhantes, contra
os seus concidadãos tantas e tamanhas calamidades ? . . . O
bombardeio, o incêndio, e o saque, o levante da soldadesca, a
amotinação da população, a licença aos malfeitores, a desordem generalizada, protegidos pela surprêsa e pela noite, su.
pressas as luzes e as comunicações, abolida a autoridade, rotos
todos os diques que represavam os baixos instintos da cruel.
dade, da lascívia e da ambição ?
"Justificam-se os da revolta de Copacabana com os impulsos do brio militar agravado.
"Os da rebelião que irrompeu em São Paulo e se alastrou
por outros Estados, apegam-se às cartas falsas, ofensivas de
honra militar, à origem da candidatura presidencial, à orientação do govêrno que começou em novembro de 1922.
"Falsos motivos, meros pretextos, mas em todo caso motivos de ordem impessoal.
Que vão alegar êstes de agora, co-responsáveis nos pretensos
males?
"O seu chefe foi um dos mais sólidos esteios do Govêrno,
que enfrentou e dominou a revolta de 1922, um dos mais fiéis
e entusiastas defensores do Govêrno.
"Lede o que a ~eu respeito escreviam o~ jornais oposicio.
nistas de então. Chegou-se a dizer que tão longe levara o zêlo,
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a dedicação governista que, em ameaça ao Correio da 1\1anhã,
fizera, certo dia, desfilar, em frente à redação, os soldados do
seu comando, armados e municiados.
"Repeliu a intriga das cartas falsas; apoiou e serviu com
igual dedicação o nôvo Govêrno e dêle recebeu distinções e
postos da mais alta confiança. Não tem para invocar nenhum
dos motivos com gue se apadrinham os seus adversários de
ontem e de hoje."
Era a êsse diapasão que soava o verbo do Procurador-Geral.
Êle erguera a defesa da lei e do. poder público ao nível emocional de uma advocacia de tipo ciceroniano, e acendera em
defesa da ordem e da legalidade uma chama, que nos anais
do nosso fôro só encontra paralelo em Rui Barbosa. Não
sabia o Dr. Pires e Albuquerque que aquêles instantes seriam
históricos, pois, de um lado êle suscitava contra a sua pessoa
a ira da grande imprensa, e os ressentimentos de indivíduos
e de grupos, que se iriam abater sôbre a sua carreira no dia
seguinte ao da vitória da Revolução, enquanto, de outro lado,
precisamente por ofertar o seu destino de magistrado a um
martírio político não procurado, concorria para fundar sôbre
bases imperecíveis a independência e a grandeza moral do
ministério público brasileiro.
blica, e que a paixão política era capaz de obliterá-la e
subvertê-la.
Foram tais o destino e o símbolo de Pires e Albuquerque.
Sua demissão do Supremo, pelo crime de ter sido um procurador-geral sem reservas, sem reticências, sem habilidade, que
crepitou dia e noite na chama de sua própria cólera cívica,
permitiu que a consciência pública, voltando a si após o primeiro instante de paixões, se concentrasse no exame daquilo
a que êle próprio chamaria "a culpa e o castigo de um magistrado", compreendesse o ministério público, o seu papel e
a sua grandeza, e incorporasse êsse conhecimento, obtido através do calvário de um homem, aos tecidos mais profundos do
nosso organismo político.
Não faltavam vozes, em 1931, que justificassem o govêrno
revolucionário pela depuração do Supremo, especialmente em
relação a Pires e Albuquerque, a quem se acusava de haver
exercido com paixão, sem serenidade, sem imparcialidade, as
funções de procurador-geral. Não se compreendia que o juiz,
sentado na curul da procuradoria pública, devia converter-se,
e de fato se convertera, em advogado. Embora essa noção das
mais antigas e assentadas fôsse familiar a todos os estudiosos
do direito, viu-se gue ela não passara para a consciência pú-
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Se hoje essa incompreensão seria impossível; se a uma distância de vinte e poucos anos já nos parece clara e inteligível
a função do ministério público e os seus órgãos se acham a
salvo de injustiças e incompreensões, como as que se praticaram no passado - é ao martírio de um procurador-geral
expulso do pretório que em grande parte o devemos. E, ainda
aí, é do sacrifício de um inocente que surge a redenção.
Não poderia êsse episódio assumir, porém, a eficácia histórica que teve, se no pôsto de procurador-geral não se encontrasse um homem como Pires. Homens pequenos não logram
protagonizar acontecimentos grandes. É quando a grandeza
dos fatos se une à grandeza dos homens que se gera, nas com.
binações imperscrutáveis do destino, uma dessas sínteses capazes de iluminar a nossa consciência e de vitalizar para sem.
pre uma idéia ou uma instituição.
Foi o que sucedeu, em 1931, quando a Providência deu ao
Ministro Pires e Albuquerque a oportunidade de selar o seu
destino ao do ministério público, e de erguer-se entre os
juristas brasileiros como um símbolo.

Ao receber, neste momento, com a sua elevação a professor
emérito, as manifestações de aprêço dos seus colegas e discípulos, atinge V. Ex.a, Sr. Prof. Matos Peixoto, ao têrmo e à
culminância de sua carreira universitária.
Da existência, que se desenrolará de hoje em diante nos
labôres das causas e dos livros, desvinculada dos deveres quo.
tidianos do magistério oficial, V. Ex.a deixou, entre as paredes desta casa, uma parte inestimável, que enriquece e enobrece o nosso acervo moral e intelectual.
Não é possível entender plenamente o sentido de sua car.
reira e o valor de sua contribuição à nossa Faculdade, sem
pensar nas contingências que cercam ainda hoje o labor das escolas superiores, e nos obstáculos entre os quais medram,
entre nós, a vida científica e a vocação intelectual. Essas particularidades compõem apenas um capítulo, mas um capítulo
extremamente significativo, do processo de transformação
social que se vem desenvolvendo em nosso País, sem rumo
definido, conduzido apenas pela vitalidade do nosso povo e
pela sua aspiração a um nível mais alto de existência, dentro
de quadros institucionais autênticos e duráveis.
As escolas superiores participam, como é inevitável, dessa
atmosfera de desadaptação e de crise. A organização escolar e
universitária, o conteúdo do ensino, o método e o objetivo da
aprendizagem, não logram dar resposta útil ao anseio de for.
mação profissional e científica, que irrompe da população, e
que se exprime no crescimento vertiginoso da procura de
ensino, em nível secundário e superior. Em país que não
logrou jamais fixar nas suas escolas superiores uma rotina
cultural de nível elevado, mas apenas proporcionar quadros
para a cintilação intermitente de personalidades intelectuais
de exceção, o ensino superior está pràticamente por fazer-se,
e a universidade é mais uma realidade administrativa do que
um centro vivo e estável de elaboração da cultura e de formação de uma classe superior.
Foi para uma vida universitária assim, em crise de formação, desadaptada de seus verdadeiros fins, e incapaz, como cos.
tumava dizer o nosso grande colega e seu amigo Eusébio de
Queirós Lima, de dar ao ensino quer elevação teórica quer fi.
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nalidade prática, que V. Ex.a dirigiu os seus passos resolutamente desde os primeiros anos, a princípio no cenário da sua
província do Ceará, a cuja Faculdade de Direito pertenceu
desde 1914 a 1931, e depois na Capital Federal, em três esco.
Ias, entre as quais a nossa. Faculdade Nacional, onde prestou
o concurso inesquecível, de que muitos aqui presentes foram
testemunhas, e que marcou, desde logo, a sua vida acadêmica
com o traço de erudição, de rigor científico, de elegância in.
telectual, de autenticidade e de modéstia, que se havia de desenvolver e acentuar incessantemente ao longo do seu curto
mas fecundo magistério.
A nossa vida universitária, em que V. Ex.a se integraria
dêsse modo, não lhe oferecia ilusões. V. Ex.a com ela se familiarizara desde cedo, e sabia a luta -quase imperceptível para
quem vê apenas exterioridades- que no seio dela se desenrola, entre o autêntico e o falso, entre a ciência e a mistificação,
entre a indiferença e a política, entre o merecimento e as
facções. No fundo dessa luta, muitas vêzes destruidora,
sobrevive, entretanto, algo de precioso e inatingível, ligado à
própria essência institucional da escola, e é dêsse núcleo de
verdade vital, se a expressão me é permitida, que sem cessar
renasce a universidade, impondo o futuro ao passado, a vida
ao compromisso, a ciência à carreira, a verdade à convenção.
Basta essa recôndita essência da escola para atrair permanentemente a ela, Sr. Professor, os homens do seu nível e
qualidade. Em tôdas as partes do mundo, em tôdas as épocas,
o ensino superior tem sido um campo de batalha entre o homem
de ciência e o simples homem de carreira, e o tráfico das influências acaba por poluir de simonia a maior parte dos títulos, das vitórias e das recompensas. Em país como o nosso,
essa disputa é agravada pela falta de responsabilidade cientí.
fica das escolas e pela debilidade de seu papel na vida cultural
da sociedade. Em vez de aspirarem ao monopólio da ciência
e de se constituírem em instrumentos de opressão intelectual,
como tem sucedido tantas vêzes nos países de velha cultura,
as escolas, entre nós, correm permanentemente o risco dife.
rente, mas porventura maior, de não participarem sequer do
mercado das idéias, de se deixarem ficar, como estamos, à
margem das correntes vivas do pensamento, de se desintelectualizarem como instituições, enquanto alguns dos seus mestres
vão concretizar alhures, numa vida extracurricular, os impe.
rativos de sua vocação cultural.
Todo nosso esfôrço tem de ser, então, dirigido, na medida
em que, c,omo escolas, desejamos sobreviver, para fazer de cada
faculdade um centro intelectual vivo e ope1antc, dando um
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sentido ecuménico ao nosso labor, e vivendo, segundo as
nossas fôrças, uma vida de ciência, isenta de personalismos e
de facciosismos, numa intima consagração do nosso ser a essa
substância da vida escolar, que nos ultrapassa. Só assim con.
seguiremos dinamizar e orientar o anseio geral de reforma,
dando-lhe objetividade e realidade. Só assim conseguiremos
encontrar as soluções práticas, as formas institucionais e o
método de um nôvo ensino, capazes de atender ao que o povo
hoje reclama, no seu desejo de eficiência profissional e de es.
clarecimento da inteligência.
Melhor, porém, do que enunciar os rumos, Sr. Prof. Matos
Peixoto, é dar exemplo dêles, é testemunhar por êles através
de uma vida límpida, coerente, inalterável, como essa que
V. Ex.a viveu entre as paredes amadas desta nossa escola, onde
exercerá de hoje em diante o magistério1 voluntário que lhe
assegura o nôvo título. Durante os seus anos de labor acadê.
mico, V. Ex.a, obedecendo apenas ao comando de sua própria
natureza, cedendo com simplicidade aos seus próprios gostos
e pendores, tornou-se um protagonista da obra de recuperação
universitária que estamos empenhados em empreender, e um
exemplo vivo do "homem universitário", que propomos como
modêlo.
Antes de consagrar à no,ssa escola o melhor de seu tempo
e de sua vida, V. Ex.a se repartira entre o magistério, a advocacia e a política, e realizara, no mais alto sentido, a vida do
homem de elite da província, tal como ela se apresentava aos
brasileiros da sua geração. A sua inteligência, desde cedo,
inclinou-se para as letras antigas e modernas, conduzindo-o ao
ensino do Latim e do Inglês no Liceu do Ceará. O estudo do
Direito o levaria, em seguida, à cátedra de Direito Civil na
ilustre faculdade do seu Estado, e floresceria na sua banca de
advogado, a princípio no interior, mais tarde na Capital Federal, em trabalhos fo.renses de excepcional esmêro, que firmaram a sua reputação de jurista, ao mesmo tempo que .lhe
deram, para a formação intelectual de professor, o contingente
casuística e o sentimento do direito em atividade.
Já nos trabalhos profissionais da juventude se define o
gôsto das boas fontes, a seleção criteriosa das autoridades, que
viriam a ser traços característicos da sua atividade posterior de
monografista, garantido-lhe a solidez dos fundamentos, tanto
positivos como doutrinários. Alguns dêsses trabalhos, vazados
em memoriais de advogado, são análises em profundidade,
indispensáveis ao estudo tópico das questões de direito ver.
sadas naqueles litígios. Entre êles granjeou notoriedade o
estudo sôbre a "Natureza Jurídica do Contrato para Forneci.
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mento de Energia Elétrica". Versando um problema conceituai, V. Ex.a, depois de examinar a natureza material da prestação, e de analisar as teorias do contrato inominado, da compra e venda e da locação de coisa, conclui pela locação de
serviço através de raciocínio simples e elegante, que revela
outro traço constante da sua inteligência- o gôsto de ligar
o nôvo ao antigo, de economizar as inovações e modificações
de sistema, de acomodar a flexibilidade ou elasticidade real
dos conceitos às situações novas, para as: quais outros logo
buscam enquadramentos especiais.
A mesma linha doutrinária se observa em outro estudo da
mesma natureza- o que V. Ex.a dedicou a "Aval e Fiança",
fixando a natureza fidejussória do primeiro, ou na nota a
uma sentença do Tribunal do Rio Grande do Sul sôbre "usufruto e fideicomisso", em que V. Ex.a mostra o seu pendor
pela regra francesa, que favorece o usufruto nos casos de interpretação incerta, regra que também impressionava Clóvis
Bevilacqua.
Dois juristas brasileiros receberam de sua pena estudos de
subido valor: Teixeira de Freitas, cujo Esbôço de Código Civil
foi V. Ex.a talvez o jurista bralsileiro que estudou mais acuradamente, trazendo à colação material nôvo, que esclarece
melhor aquêle sumo monumento de nossa ciência civil; e
Clóvis Bevil'acqua, a cuja obra de codificação V. Ex.a dedicou
um interessante estudo, inclusive pelas observações que faz
sôbre a intervenção de Rui Barbosa.
Já numa fase mais recente de sua produção intelectual, em
que os problemas históricos passaram a merecer, no terreno
jurídico, um contingente cada vez maior de sua curiosidade,
deu-nos V. Ex.a um estudo de rara erudição e segurança no
parecer sôbre a condição jurídica da Irmandade do SS. Sacra.
mento da Sé.
De sua curta, mas brilhante carreira política, que o levou
ao govêrno do seu Estado, deu.:nos V. Ex.a alguns comemorativos igualmente valiosos. Entre êles avultam os discursos parlamentares sôbre a posse dos direitos pessoais, em que V. Ex.a
teve oportunidade de analisar as relações sistemáticas entre o
habeas-corpus, o interdito possessório e o writ, que viria a ser
o mandado de segurança, tão característico do . nosso direito
de hoje. E também merecem especial destaque os artigos publicadOIS no Correio do Ceará, de 18 de agôsto a II de outubro
de 1921, sôbre a reforma constitucional do Estado, em que se
unem a finura do intérprete advertindo dúvidas futuras e a
experiência do homem público apontando necessidades.
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Onde, porém, podemos dizer que o espírito de V. Ex.a atin·
ge à plenitude de suas qualidades é na tese memorável com
que se candidatou à cátedra de Direito Romano em nossa Fa.
culdade: a monografia sôbre o corpus e o animus na posse,
em Direito Romano. Tomou V. Ex.a, muito de propósito, um
problema inçado de controvérsias, e de grande repercussão
na nossa cultura jurídica pela atualidade que lhe deu a for.
mulação do instituto da posse no Código Civil. E, tendo
adotado o partido expositivo de tratar separadamente as teo.
rias sôbre o corpus e as teorias sôbre o animus, logrou reali.
zar um trabalho consistente, preciso, claro e elegante, em que
ficam realçadas tôdas as aquisições definitivas :feitas pela
ciência do Direito Romano no estudo dêsse instituto. Teve,
então, o seu livro o mérito, que não é comum entre nós, de
fundar diretamente o estudo nas fontes positivas, sem reexpo.
sições de segunda mão, selecionando e examinando diretamente
as fontes, e pondo, sob os olhos do leitor, não o estenda! de
citações bibliográficas tumultuosas e de valor desigual (como
se fêz moda por influência de modelos acreditados), mas o ma.
terial autêntico, indispensável, como o reclama tôda constru.
ção científica de primeira ordem.
tsse dever de documentação e fundamentação direta, êsse
rigor no uso das fontes, essa abstenção de tôda bibliografia
puramente ornamental, marcariam o livro, ainda em elabo.
ração, mas já parcialmente publicado, que viria a ser a sua
contribuição definitiva para a ciência do direito no nosso
País, e o espelho fiel de sua atividade de professor: o Curso

de Direito Romano.
As páginas dêsse livro, meditadas e remeditadas ao longo
de suas preleções aos alunos desta Faculdade e das outras es.
colas a que se estendeu o seu magistério, recolheu V. Ex.a o
pensamento próprio e o pensamento alheio, tomado e filtra.
do do esplêndido arsenal de livros, de que V. Ex.a se cercou
desde cedo, mas especialmente desde os anos de preparo do
seu concurso para esta Faculdade. E o Curso de Direito Ro.
mano, fruto dessas leituras e dessas longas reflexões, retoma.
das obstinadamente ao longo de um labor discreto e infatigável, já pode ser considerado, antes mesmo de concluído, um
dos maiores livros da cultura jurídica brasileira. Como méto.
do, como conteúdo, como forma, êle nada fica a dever às boas
exposições do Direito Romano redigidas pelos romanistas da
atualidade. E sua influência sôbre a nossa cultura, servindo de
livro de texto aos estudantes de Direito e abrindo.lhes os
olhos para um tratamento dogmático e histórico de nível
superior, no dealbar da formação intelectual, é imprevisível.
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Acresce que V. Ex.a deixou impressas, nesse curso, as marcas
de sua mental idade e de sua visão pessoal do Direito Romano,
que V. Ex.a sempre viu com olhos de civilista, procurando
mais a concordância do que a discordância entre os conceitos
modernos e os antigos, e pondo em evidência o quadro histórico geral da sociedade e do Estado romano, como a chave de
compreensão das peculiaridades de certas instituições.
Seu espírito refratário a novidades, confiante na continui.
dade do direito e na universalidade de suas criações, pôde
manter-se indene de certa eiva de modernismo, comum à ciên.
cia do Direito Romano de nossos dias. Para isso contribuiu de.
cididamente a preeminência da leitura das fontes sôbre a lei.
tura dos escritores, em seus estudos, e a finura do senso crítico
com que V. Ex.a igualmente se previne da rotina e da novidade.
Ao vermos encerrar-se hoje a sua atividade de professor or.
dinário, um pensamento, Sr. Prof. Matos Peixoto, nos eleva o
espírito e nos faz encarar com suave alegria a melancolia desta
separação. E.sse pensamento é o de que V. Ex.a se vai recolher
agora ao fecundo silêncio do seu gabinete para concluir, em
paz consigo mesmo e todo cheio de sua própria meditação, essa
obra que aqui iniciou e que maduramente apurou no longo
intercâmbio com seus alunos: o Curso de Direito Romano.
Assim a vida de V. Ex.a assume aos olhos de todos o valor de
um exemplo e de um símbolo, pois nessa batalha pela implan.
tação de um ensino superior verdadeiro e pela elevação da
escola ao seu papel de centro do progresso intelectual e científico do País, são os homens como V. Ex.a que ensinam, fazendo, o que cada um deve fazer.
Desinteressado das frivolidades do sucesso pessoal, mais
amigo de admirar do que de desprezar, estimulante para o
esfôrço alheio, curioso do pensamento e das aspirações dos
seus companheiros, silencioso ou reticente diante das mani.
festações de debilidade, afirmativo e encorajador diante de
qualquer manifestação de valor, V. Ex.a granjeou nesta Fa•
culdade a amizade e a admiração unânimes, que neste momen.
to o cercam e o acompanham.
Aos nossos alunos apontaremos no professor emérito de
hoje um protagonista insigne da paciente luta pela implantação da ciência autêntica na vida universitária do nosso País.
E nós mesmos continuaremos a ir buscar em sua casa o estí.
mulo, o conselho, a informação, o esclarecimento que dos seus
lábios e do seu coração caíram todos êstes anos sôbre nós, e
afinal frutificaram no reconhecimento e na estima, que ofere.
ço a V. Ex.a em nome de todos.
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