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ADVERTENCIA 

Tendo-se o nuctor encarregado da revisão das provas, 
aconteceu que, eni virtude da falta de praiica d'estes 
trabalhos, passassem algumas contradicções oril~ographi- 
cas, c tanto mais repaiaveis quaiito se acham repro- 
duzidas, principalmente nas primeiras folhas. O auelor 
pede venia #estas incorreccõas involuntarias. 

Outra advertencia, e esta sobre objecto de maior mo- 
mento. C) trabalho, que tem afluido & imprensa nacio- 
nal, tendo demorado milito a impressão d'esta obra, 
n'este iritervaIlo tkern-se suceedido, em alguns estados 
da Europa, mudanças e alterações politicas, que não 
poderam ser mencionadas no logar respeclivo. 
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NOCOES SOBRE A ORGANISACÃO DOS ESTADOS 

CAPITULO I 

Lei 6 a regra que o superior prescreve ao inferior, e se- 
gundo a qual este ultimo deve dirigir suas acções. 

São superiores legitimos do homeni : Deus, e na terra o po- 
dei- constituido pela vontade da associação, e encarregado de 
velar pelo bem da communidade. 

A lei piide, portanto, ser classificada, emquanto ;i sua ori- 
gem, em divina e htcmana, ou natural e positiva, como tam- 
bem a têem denominado. 
Lei natural é a reunião de preceitos justos, necessarios e 

immutaveis, que Deus imprimiu no coraç50 do homem. É, 
disse-o o orador de Roma, a rasão mesmo em acçáo. Esta lei 
não foi confeccionada por um legislador para um povo, mas 
pelo supremo legislador para todos os povos. Não foi, portanto, 
formulada em codigo, nem redigida em lingua de homem; mas 
nem por isso os individuos, sujeitos a Deus, podem tomar para 
base de suas relações preceitos, que se opporiham aquella au- 
ctoridade unircrsal. 

1 



A lei natural prescreve ao homem vlatro espccies de obriga- 
~ & ç  : para com Dws, para comsigo mesmo, para com seus 
çimilhantes, e para conl todos os Outros seres. 

A Deus deve o homem affecto c reconhecimento pcla sua 
bondade, a par de submissáo 6 sua omnipotencia e sabedoria; 
a si mesmo o cuidado de prover 6 sua conservaç30, aperfeiçoa- 
mento e felicidatle; aos seus similhantes deve fazer tudo quc 
desejaria lhe fizessem, abstendo-se de praticar para com elles 
o que não desejaria para si; a todos os oiitros seres, emfim, 
deve o homem não alterar o modo de existir, salvo o caso de 

'suas necessidades, o11 gosos rasoaveis, assim o exigirem. . 
Para o homem em sociedade não foi bastant a lei natural, 

Por maisrespeitavel que seja sua divina orige Ite a traduzi- 
ria em favor do erro, interprelando-a pela he * eneuticil sub- 
til das paixões desordenadas. Foi por isso que os homens, 
constituindo-se em sociedade, imaginaram outras leis mais ex- 
plícitas, que desenl-olvessem os prec,eitos da lei natural: foram 
as leis Lmanas. 

Os piiblicistas tkcm considerado as lekhuma9zus por modos 
bem differentes. Macarel classificou-as em f~rndnrnenlues e se- 
aindarias. As fimdaw~entares estabelecem, e organisam todos 
os poderes da sociedade, desde o primeiro ate ao ultimo da 
escala social ; tambem se denominam leis politicas. A primeira 
de todas as leis fundamentam B a constituição do estado,, ou 
o cudigo que fixa a ~atureza e limites da auctoridade. 

Leis secundarias são todas aquellas que náo tirem directa- 
mente por objecto o estabelecimento das instituições gemes, 
sobre que a sociedade repousa ; são civis ou pmaes, conforme 
se propõem a regular as relações dos inqipiduos entre si, ou a 
reprimir as infracçóes de toda aespecie. (4) Todas as leis humà- 
nas, quer fundamentaes, quer secundarias, devem derivar da 
lei natural, e não ser mais do que deducç&s e consequenciaç 
d'ella. S6 assim merecerão a approvação publica, que lhes dA 
toda a força moral de que carecem. 

3 - 
Qualquer que seja a origem de uma lei, seu objecto pUde 

ser duplo; impor obrigaçáo de fazer alguma cousa ou pro- 
hibição de pratica-la, e auctorisar ou permittir o uso de certas 
vantagens. No primeiro caso a lei creou um dever, no segundo 
um &eito. O dever é preceptivo, O direito facultativo. 

Dever e direito são couslis essencialmente currelativas; a au- 
sentia do primeiroannulhria avantagem do segundo. Por exem- 
plo, o direito de Yotar de nada serviria ao cidadào, se a lei não 
impozesse á auctoridade o dever de lhe manrlar recolher o 
voto. 

As vantagens que o homem piide exigir da associação, os , 
fóros com que nasceu, todos os direitos do homem em socie- 
dade resolvem-se em duas grandes classe?, direitos civis e po- 
Igticos. A liherdade, a segurança e a propriedade resumem to- 
dos os direitos civis; basta ter nascido para dever gosa-los. A 
faculdade que o individuo tem de, em dadas circumstancias, 
exercer Funcçfies em serviço publico, e de tomar parte, mais 
ou menos directa, na confecção das Leis e na administraç%o do 
paiz, constitue o direito politaco. 

h palavra direito tambem se tem dado outras accepções; 
têem chamado assim a sciencia dasleis, ou a sua reuniao e sgs- 
tema. 

As associaç5es politicas de individuos, que se reuncm sob a 
mesma auctoridade, e obedecendo ás mesmas leis, constituem 
os estados. Sua existencia suppõe : 

1 .O Urna sociedade capaz de defender sua independencía 
com os recursos proprios. 

Z."üma vontade collectiva, organisadaregularmente, e uma 
auctoridade publica encarregada de dirigir asoçiedade para o 
fim da segurança e do bem estar de todos. 

3." permanencia da sociedade {stnrusj, base natural de 
um desenvolvimento livre e progressivo. 

De ordinario as palavras povo, naçao e estado applicam-se 
inrnerentemente; com mais rigor, estado refere-se ti com- 



irriinidade de leis e aiictoridades; noção ;i communidade de 
origem, configuirasio, lingria e costumes; e povo i communi- 
dade de territorio. Um estado póde ser formado por nações 
differentes, sujeitas todavia a mesma auctoridade; como acon- 
tece, por exemplo, no impcrio da Austria e no reino dar Pruss~a, 

Pbde tamliem uma naçJo achar-semsujeita a estados diversos, 
como existe a Polonia. Póde constituir estados differentes, 
como, ainda ha pouco, acontecia B Italia. Póde, emfim, uma na- 
ção fazer parte de outro estado, como sircwdia a Greeia, quando 
esteve subjugada pela Turquia; e ao nosso Portugal durante 
a usurpaç5o dos Philippes. 

As relações differentes, em que os homen9 se podem achar, 
dão causa a outras tantas divisões do direito. 

Consideram-se relaçóes de indivicluo para individuo, d'este 
para o estado, emíim dos estados uns a respeito dos outros. 

D'aqui resultauma triplice divisa0 do direito: emprbicular, 
pirblico, e dus gentes ou inlernacioraal. 

O direito partieular assenta sobre a egualdade mulua dos 
individuos, salvas algumas distincções temporarias e accidene 
taes ; como são as que resultam do poder do paa sobre o filho, 
até i sua maioridade e emancipação. 

O direifopzrblrco regulaas reiams entre pessoas deseguaes, 
em dignidade e poder; são rela~fies de superior para inferior. 
Este direita, que alguns têem denominado intenao, classifica- 
se em politicn e adnti~istrativo. A parte do direito interno 
que tem por objecto a organisacão e distribuição do poder, as 
vantagens conferidas aos individuos, e os encargos que O inte- 
resse geral impfie as pessoas e d propriedade, constitue O di- 
reito polilico. Ch,unaremos, com mr. Foucart, direito advni- 
flz'stratico a parte do direito publico, que tem, principalmente, 
por objecto a gerencia dos interesses collecti?os, em relaçzo 
ao bem estar da sociedade. 
0 direito internacional assenta sobre O principio da egual- 

dade; as relacões entre os estados são de egual Para egual. 

CAPITULO 11 
DIFFERENTBS PODERES DO ESTADO 

Nenhum estado poderia existir semleis; foi, porisso, consti- 
tuido um poder para as crear, o qual foi denominado poder 
iegislativo. 

T a d e r n  desde logo se careceu de uma força, que fizesse 
executar a lei. Esta força denominou-se poder ex~cuta'co. 

Segundo alguns publicistas, os juizes constituem apenas 
um ramo do poder executivo; outros, porém, os consideram 
como um terceiro poder, que denominam jtddicial. 

Em algumas constituições admitte-se um quarto poder, que 
chamam moderador. Destina-se a fazer entrar na devida orbita 
qualquer dos outros tres, que d'ella tiver saido. Pertence ao 
direito publico de cada estado a divisáo e distribuição dos diffe- 
rentes poderes. 

ARTIGO i." 

PODER LEGISLATIVO 

A rnissiío d'd'ee poder i! fazer as leis. Verenios que, segundo 
as differentes constituições, elle será confiado a auctoridades 
differentes. Em todo o caso, e d'elle q i i ~ ,  mais principalmente, 
depende a prosperidade dosestados ; rasão tinhaMacarel, quan- 
do dizia que era em consequcncia do bom ou mau systema de 
legislação que floresciam o11 decaiam os imperios. 

Limites da auetoridnde das assembltias legislatirras 

Dissemos que, segundo as differentes constituiçúes, o poder 
legislativo serA confiado a auctoridades difierentes. A naçáo 
pude confia-lo ao priiieipe, a uma ou mais assernblkas, OU a 
atas e ao principe conjunclamente. 
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Seja, porem, este poder distribuido a quem for, Ievanta-se 

uma questão importante: trata-se de saber se a auctoridade 
das asseml-rlias legblativas se estende até poder mudar as leis 
fundamentaes, ate mudar a constituição do estado. 

Não teem faltado publicistas que estendam a alçada das as- 
semblbas legislativas, ate lhes permittir a destituição do chefe 
do estado e a mudança das instituições. Entre outros João 
Jacques Rousseau sustentou este principio. Belime tarnbem o 
defendeu; e por um modo que A primeira vista seduz. O po- 
der legislativo, disse eiie, p6de fazer e desfazer tudo, até a 
constituiRo do estado. Segundo este publicista, estabelecer 
que esta não possa ser mudada pelo poder legishtivo e des- 
truir uma das principies vantagens das instituições modernas, 
qne consiste na possibilidade de estender gradualmente as li- 
berdades publicas e de conserva-las ao nivel das circumstan- 
cias, sem ser preciso recorrer ao remedio extremo das re- 
voluções. 

O Sr. Silvestre Pinheiro tambem foi do mesmo pensar. As 
camaras legislativas, disse elle, votam sobre tudo que julgam 

' 

util ao paiz. As pessoas encarregadas da gerencia dos nego- 
cios do estado nao podem ter meios poderes, mas sim pode- 
res inteiros; aliis perecerão os interesses mais vitaes da com- 
munidade. 
Em frente d'estas opiniões apresentam-se as de outros pu- 

blicistas não menos notaveis. Dizem elles que não deve chegar 
tão longe a auctoridade dos legisladores; que para estes as leis 
fundamentaes devem ser sagradas; que a sociedade, ao per- 
mittir a derogação das leis, -s6 quiz prover de modo que o le- 
gislador se achassesem~remunido dos meiosaccommodados ás 
circurnstancias, ás necessidades da occasião. Acrescentam que 
nada leva a pensar que a associação quizesse submetter O pro- 
prio pacto fundamental i mercê dos legisladores; porque, sen- 
do da wnstituigo que os corpos legislativos receberam opoder, 
se acabarem com ella, destruir20 o fundamento d'esse poder. 

7 - 
Concluamos que não sáo as assembl~as legislativas, mas sim 

o povo, liberrimamente consultado, que deve escolher o princi- 
pio, sob que ha de ser regido, delegando o desenvolvimento 
d'elle a representantes da sua confiaiiça; B que a alteração na 
constituição do estado 6 um objecto de tal importancia que e 
perigoso comette-lo a procuradores; vae grave perigo em dele- 
gar os destinos de um povo a uma assemblka legislativa, 

Estes principias não são simples theurias. Se entramos no 
dorninio dos factos, a historia diz-nos que, sempre que o po- 
der legislativo ousou atacar a constituição do estado, as socie- 
dades estremeceram em seus fundamentos. Em França um 
neto de S. Luiz, destituido e condemnado pela assemblia le- 
gislativa, caminha na vanguarda de myriadas de victimas inno- 
eeiites; muito sangue generoso orvalha o solo da patria, o 
terror e a anarcliia, com lugubre cortejo de desgraças, cam- 
peam ovantes sobre as ruinas da realeza. 

J i  seculo e meio antes, do outro lado da Mancha, o longo 
parlamento coudemnára um rei mal aconselhado, e quasi sem- 
pre em divorcio com seu povo, a deixar a cabeça em frente de 
White Hall. 

E que succedeu a tanto cataclysmo social? A omnipotencia 
das assemlilkas legislat~vas succedeu o despotismo de um só. 
A lei curvar-se-ha ante a espada de um general de fortuna : 
Bonaparte ou Oliveiro, um consul ou um protector, surgira 
sempre um dictador militar. 

Se, em vez de se confiar a reconstrucçfio do governo i tyran- 
nia das assembleas legislativas, se tivesse consultado o povo, 
este teria feito melhor obra; ter-se-ia reconstruido melhor. 

ARTIGO 2.0 

PODER EXECUTIYO E JUDICIAL 

A missão d'este poder executar e fazer executar a leis. 
O estado não poderia conservar-se, se a oonstituicão não 



cnllociisse,entreo legisladoreopovo, um poderestabelecido para 
clispor da forca publica, destinado a auxiliar a ex~uçlio da lei; 
1)orquanto não bastafazerleis, eprecisotorna-1 realidade; 
ali6s a tranqiiillidade e o bem estar das naçõ #4? ao passariam 
de mera tbeoria. Esta auctoridade chama-se poder rsecillioo. 

O poder ercecufiso 6 pois o braço do corpo politico, assim 
como o legislativo 6 a cabeça: o primeiro executa, o segundo 
pensa. Na Mca do legislador a lei B uma vontade, nas mãos 
do goerno uma força. 

Se o poder legislativo resolve sempre depois da discussão 
de muitos, não procede assim o poder executivo, quando, es- 
tabelecida a lei, trata de executa-la. Todos cstxo hoje de ac- 
wrdo em que é necessaria a unidada o celeridade de acção, 
as quaes não podem dar-se, confiando a execuçzo da lei a cor- 
110s collectivosnumerosos; 6 por issorecehido, geralmente, que 
deliberar i! traballio para muitos, e esccutarmiss~oparapoucos. 

O poder executivo tem uma missão triplicada: 
1 .O No exterior regula as relações do estado com os outros 

poros; e no interior dirige o andamento geral dos negocios 
publicas. A esta parte do poder executivo chama rnr. lioucart 
poder governamental. 

2." Garante a segurança das pessoas e o uso livre dos bens 
communs, por m i o  de regulamentos de policia; administra a 
fortuna publica: exerce a superintendencia dos interesses colle- 
ctivos; finalmente prepara e faz executar as medidas de inte- 
resse geral. O complexo de todos estes'actos constitue a ad- 
einiaração. A esta parte do poder executivo chama mr. Fou- 
cart poder administralivo. 

3 . O  Faz appIicação da justiça As desintelligencias, que sur- 
gem entre as individuos: e inflige as penas aos infractores 
da lei. É esta parte do poder executivo que em muitas con- 
stituições forma um poder separado, que se chama judicial. 

h organisaflo do poder exec.ativo varia d'estado para estado, 
e segundo a constitui~ão de cada um d'clles. 

Emquanto ao poder judicial, em algumas nações nZo com- 
pete aos juiza mais do que a execução da lei; cumpre aos 
jurados, homens entranho5 ao direito, pronunciar acerca da 
existencia do facto. 

Dissemos que alguns publicistas consideravam os juizes for- 
mando um terceiro poder, denominado judicial; e que outiws 
n5o os tinham em mais do que em um ramo do executivo. Com- 
piilsemos agora os fundamentos d'estas opiniíjes oppostas. 

Os primeiros fundam-se, principalmente, na importancia das 
funcFíjes do juiz. Com effeito, 6 este magistrado que d6 ras%o 
As pretençaes justas do fraco e do opprimido contra as prepo- 
tencias do mais forte, inaugurando assim entre os individuos 
o reinado da paz e da lei. É o juiz que firma a moral publica, 
punindo as acções mis, e contendo a perversidade r10 Iiomem 
com o receio da pena, que a lei inflige ao criminoso. 

A administração da justiça julgou-se sacerdwio tão augusto 
quc em epochas, que j i  ~ ã o  longe, os reis em pessoa se occupa- 
vam em julgar seus vassallos; tempos mais felizes para a ma- 
gestade dos reis eram esses em que, i sombra de um carvalho, 
o santo rei Luiz de França distribuia a justiça a seus povos. 

Não é hojo quando as iristituições tiem cerceado a aiictori- 
dade real, que se permitte ao rei intervençáo tão directa nr 
questão do fôro. 

Vejamos agora em que se fundam os publMstas que, apemr 
da alta iinportancia que reconhecem na auctoridade judicial, 
o30 querem reputa-la um novo poder do estado. Mr. Foucart 
foi #esta opinião : tratemos de resumir seus argumentos. 

Alguns publicistas, disse elIe, têem considerado na auctori- 
dadc judicial um terceiro poder parallelo, ou porventura supe- 
rior ao poder executivo. Esta opiniao não pMe ser admittida. 
Com effeito, se na resolu$io e na acção se resume toda a vida 
do homem, se na confecção da lei e na exececuçãio d'clla se re- 
sume toda a vida social, não ha senão dois poderes, um que 
faz as leis, oiiiro que as executa. Porque a execução da lei comF 
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prehende diias partes bem distinctas, que são a sciencia das 
leis e da sua applieação, e a ordem para que essa applicação 
tenha logar, ou para que a just' eja feita; porque a intelli- 
gentia dos textos exige estudo&ciaes, e o e x m s  daspeças 
de accusaç3o e defeza r130 pode, com wntagem para a justiça, 
ser confiado a individuos alheios ao direito; julgou-se conve- 
nientc crear duas ordens distinctas de funccionarios; commet- 
teu-se todo o trabalho, que precede e prepara a execução das 
leis, a homens que, depois de provarem os conhecimentos da 
sciencia, que o estado exige, se dedicam i nobre funcção de 
juiz, e d'ella fazem a occupa~áo do toda a sua vida. Têem-lhes 
dado a inumovibelidade, com o fim do os collocar mais eleva- 
dos na opinião publica, e de ajuntar a independencia da posi- 
ção i independencia do carackr. Não se conclue por& que, por 
isso, esses magistrados constituem um terceiro poder princi- 
pal, extranho ao poder executivo, porquanto a constituição 
não pode mais do que a natureza das coiisas. Finalmente, se 
considerarmos a auctoridade judicial um poder parallelo ao 
executivo, difficil ser6conte-la dentro da sua orbita. Ernvão a lei 
determinari a attribuiçáo dos poderes; a magistratura judicial 
tenderd sempre a absorver o poder executivo. 

ARTIGO 3.0 

SOBEIUXIA, R E U N I ~ O  DOS PODERES 

Chama-se soberania a reunião da vontade e da força de to- 
dos em uma vontade e força c o m u m ;  esta vontade e força 
unica encerra todos os poderes do estado, os quaes são coa- 
fiados a uma ou mais pessoas, conforme a constituiçilo. 

A soberania, ou se considera nos actos que se referem á 
nação, ou se exerce a respeito de outros estados; no primeiro 
caso e interior, no segundo exterior. 

A soberania reside no povo, s6 este deve determinar a con- 
stituição por que ha de ser regido; só este póde nomear quem 

lhe trate dos seus interesses, do mesmo modo que s6 o indivi- 
duo temdireito para regular o que lhe pertence, por si ou por 
inkmnedio de pessoa a quem se confie. O que se diz do indivi- 
duo applica-se B familia e ao atado; nem se applicaria menos 
a toda a terra, essa mmiflm ciuitas, segundo lhe chamou Wolf, 
se toda ella se fundisse em um só estado. O grande numero 
de interessados não alteraria o principio da soberania: não faria 
senão complicar e tornar mais difficeis os meios de alcançar o 
maior bem para a grande associação. 

A soberania do povo acha-se registada em grande numero 
das constituições modernas. Napoleáo I, comprehendenda que 
s6 o povo tinha direito para dtcrar a constituiçáo Ilo estado, 
subrnetteu ao povo e nán ao corpo legislativo a constituiç%o 
imperial. 

Meio seculo depois, outro NapoIeáo submetteu tambem Q 
deciszo dos comicios populares, se a Franca queria reconstruir- 
se em novo imperio, de que elle seria o imperador. 

A Franga respondeu-lhe u sim u por uma ~~onsideravel maio- 
ria, em 10 e 81 de dezembro de 185.1, e em I 4  de janeiro de 
1882 a constitui@o imperial era um facto consagrado pela 
unica soberanialegal, a soberania do povo. Este pacto solernne 
entre o imperador e sens subditos proci'amou que o chefe eleito 
pelo voto popular h responsarel perante o povo, e que tem 
sempre o direito de appellar para o juizo da nacão, a fim de 
que, nas circumstancias graves, esta possa continuar a dispen- 
sar-lhe. ou retirar-lhe sua confiança. 

a Assim o povo fica sempre senlior do seu destino. Piada de 
fundamental se faz alem da sua vontade. n (Proclamação ao povo 
francez de 4 4 de janeiro de 1851, constituição da mesma data.) 

Em 1862 Victor hlariuel tambem se absolveu da alssorpção, 
Por partc da Sarderiiia, de estados tào livres t? independentes 
como ella, all~gando perante a Europa que tal era a vontade 
dos povos annexados, manifcstiida pelo ~ o t o  universal. 

*1gu~s publicisias têem confundido o direito da soberania 



com o exercicio d'ella. O ultimo commentador de Vattel des- 
criminou bem estas especies. Porque O direito de sohrania 
reside essencialmente no corpo social mesmo, porque a sobera- 
nia è inalienav& 'ncessivel, como a vontade e aliberdade de 
cada um dos viduos, de que a communidade B formada, 
não se deve concluir que as sociedades, livres e soberanas, não 
possam nomear mandatarios, nas mãos dos quaes entreguem, 
no todo ou em parte, o exercicio da soberaniã. Pelo contrario, 
a consoquencia das sociedades serem livres e soberanas é pode- 
rem eseoiher os meios que Ibes parecerem mais conducentes 
para o exercicio dos seus direitos, do modomais vantajoso ao 
bem eommum. Demais, como geralmente os publicistas jul- 
gam irnpraticavel a acção plena e inteira da soberania nacional 
exercida pela communidade, a consequencia B que a associa- 
@o delegue o exercicio d'essa soberania a mandatarios ou re- 
presentantes, que traduzam a vontade geral, e obriguem todos 
a executa-la. Mas, ainda assim, esta delegaçáo não púde ser 
uma abdicaqo: o povo não abdica a soberania. Seja esta exer- 
cida directamente, ou seja delegada, o unico soberano legitimo 
e sempre o po~o.  

O uso tem consagrado o titulo de soberano, para designar 
aquelle que accumula o exercicio dos poderes executivo e 
legislatiuo, ou exerça este ultimo de per sisb, ou o exerça con- 
junctarnente com uma ou mais assembléas legislati~~as, Neste 
segundo caso o t e r m  não e adeqoado, porque, naturalrnents, 
soberania e soberano devem corresponder-se, e B o que effe- 
ctivamente se não di  quando se chama soberano ao individuo 
que, nem pordeiegação, accmula todos os poderes, que reuni- 
dos constituem a soberania. 

Este erro, em que incorreu Vattel, apezar de admittir o do- 
gma da soberania do povo, explica-se; com effeito, os antigos 
publicistas, vivendo sob governos menos livres, viam a pessoa 
do principe identificar-se com 0 estado, segundo a formula 
que a historia attribue a Luiz XIV : LJ86acc'esl moi. Esta con- 

Aisão tem deppparecido no nosso seculo; os povos; conser- 
vando os reis apenas como primeiros magistrados d a  nações, 
tdem substituido 9 soberania da reale7a a omnipotencia do voto 
popnlar, perante a qual subditos e reis, todos devem inclinar-se, 

CAPITULO 111 

1 ~ 6 ~ s  GERAES SOBRE A CLASSIFICACAO DOS DIFFERENTES 
GOVERNOS 

A palavra govertao é usada em duas accepções differentes : 
umas vezes representa os que dispõem do poder executivo; 
outras vezes o exercirio dopoder supremo do estado; e n'esta 
ultirnaaccepç20 toma differentes denominações, que dependem 
do modo, segundo o qual os poderes se acham distribuidos. 

Vejamos, em geral, ipaes são as condições que devem dar-se 
nas differentes fórmas de governo. 

A fbrma de um governo e melhor ou peior, conforme satis- 
faz mais ou menos as necessidades da sociedade. 

Como a: bondade de uma constituição não se páde considerar 
em abstracto, mas depende, principalmente, dos hahitos, cara- 
cter e mais circumstancias peculiares de cada povo, apenas 
podemos enunciar os seguintes principias, geraes e communs 
a todas as instituicões : 

i ." A melhor constituição sera aquella que for mais adequa- 
da para reprimir o mal, sem que os encarregados d'essa re- 
presdo tenham elles mesmos possibilidade de faze-10. 

2 . O  A melhor conslituicão devera, alem d'lsto, conter o meio 
legal e pacifico de ser modificada successivamente, a par dos 
progressos dos tempos, sem deixar o povmxposto aosabalos 
violentos das revolu~õ~s. 

Este principio foi espirituosamente resumido por mr. Gui- 
xot ; disse elle na iiistoire de Ia ciuélisatwn en Europe: (0  
que constitue a vida social e a seguranpa e oprogresso. Todo 



o systerna, que não procurar ordem no presente, e movimento 
para o futuro, será vicioso; e como tal depressa abandonac10.b 

Os differentes publicistris t6em classiücado os governos por 
um modo bem diverso. 

N6s consideraremos : 

Governos 
democratico. . 

Confederação de governos. 

ARTIGO 1 . O  

DWIKIÇ&O DE QOVERNO MONARCAICO 

TSem denominado monarchkc aquella fdrma do governo, 
em que o exercicio do poder executivo é delegado a una s6 
chefe vitaticio, podendo o cargo scr hereditario, electivo, ou 
partecipar da eleiçáo e da hereditariedade. 

1 i." 

Deliniçáo de governo monarchico-despolico 

Chama-se montarchia despotica o governo de um homem 
que, reunindo em si a soberania, não reconhece lei que O regule, 
nem poder que o domine; a este governo chamou Macarel 
corrupção da rnonarchia; De Tracy, rnonarchia estupida; e o 
sr. Silvestre Pinheiro não o classificou como governo; repu- 
tou-o a auseneia ou violaho de todo O pacto social. 

A degeneraçao do despotismo é a tgrannia, podw uiolenfo 
que ataca os d i re i tos  civis dos iadividuos. 

5 2.. 

Definiçao do governo monarchico-absoluto 

Chama-se monarchico-absoEztto o governo em que um ho- 
mem exerce o poder executivo e legislativo, e em que, ao passo 
que obriga o povo a obedecer a lei, náo se dispensa de lhe 
obedecer tambem. Nesta f Ó m  de governo ordinariamente 
existem certos e determinados corpos collectivos, que, com 
as luzes e cordura do conselho, secundam o monarcha na mis- 
são difficil da governac30 publica. 

O mau pendor, a degeneração d'este governo B a rnonarchia 
despotica. 

AIguns publicistas confundem a monarchia absoluta com a 
despotica. NTio 6 de rasgo, que ha entre ellas uma differenca 
sensivel. Com effeito, aindaque n'cstas duas fbrmas de go- 
verno o chefe do estado exerce os poderes executivo e legis- 
lativo, o monarcha despotico não reconhece outra lei senáo 
sua vontade; o absoluto porem observa as leis que ellc mesmo 
ereou, emquanto em sua prudencia, e ordinariamente de- 
pois de ouvir os tribunaes consultivos, n5o entende ser che- 
gado o tempo d'ellas serem abolidas. 

DeIiniçBo de governo monarchico-representativo 

Chama-se governo monarchico-representativo aquelle em 
que o chefe do poder executivo depende, para a creago das 
leis, de corpos collectivos, certos c determinados, que consti- 
tuem a representação nacional. 

Nas rnonarchias representativas ha monarcha. mas não ha 
soberano ; porque o chefe do poder executivo não reunc a este 
poder o legislatiro, e s6 a reuni30 do poderes constitue a so- 
berania. 

Nos governos representativos existem, ordinariamente, duas 
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assemblkas legislativas: uma k dc eleição popular, n'csta o 
povo é representado por deputados; a outra Buma assenibléa, 
umas vezes electiva, outras vitalicia ou mesmo hereditaria, 
composta de membros escolhidos de entre as maiores illiistra- 
góes, judiciarias, administrativas, militares, scicntificas, e in- 
dustriaes, que honram opaiz; assemblea destinada a moderar 
as demazias da camara popuIar. 

O monarcha rio governo representativo exerce tres funcçóes 
distinctas : faz parte do poder legisIativo, i! o chefe do poder 
executivo, e constitue, elle s6, o poder moderador. 

Como parte do poder legislativo, occupa-se na confecç3o das 
leis com as assembléas legislativas, tomando directamente, ou 
por inkrmedio dos ministros, maior ou menor iniciativa nas 
leis, e prestando-lhes sua sanqão, na conformidade da consti- 
toição. 

Como chefe dopoder executivo omonarchak omagistrado su- 
premo, que vela pela segurança do estado ; convoca as cbrtes, na 
conformidade da constiluição; nomeia e destituc os funccioiia- 
rios segundo a lei; faz os regulamentos e ordenanças necessa- 
rias para a mais prompta esecuç50 das leis, sem comludo po- 
der suspende-las ou dispensa-las, salvo o caso de assim o exigir 
o perigo imrninente do estado, e na ausencia das côrles; dispõe 
da força publica para manter a ordem no interior e sustentar 
a independencia e os interesses nacionaes; dirige as negocia- 
ções politicas no exterior; faz tratados de alliança, de commer- 
cio, etc. com as potencias estrangeiras, dependente ou inde- 
pendenternentedaapprovaGo das côrtes, conformeaconstitui- 
ção determinar; em algumas constituiç5es tem o direito de de- 
clarar a guerra, e de assignar tratados de paz; finalmente O mo- 
narcha dispõe do cofre das graqns, concedendo titulos, honras, 
ordens militares e outras distincções, em recompensa de senri- 
ços feitos ao estado, dependendo todavia asmer&specuniarias, 
que não estiverem determinadas nas leis, da approvação das 
cortes. 

O monarcha, na qualidade de poder moderador, uin poder . 
sobranceím aos outros, que tem por miss3o especial chama-los 

rasgo, quando d'ella se tiverem desviado. 
Se o poder legislativo fax as leis, se o executivo provS soli- 

cito execução d'ellas, se o judicial as appIica aos casos parti- 
culares, entre estes poderes ergue-se O poder moderador, nova 
força confiada excliisivamente ao rei. Arniado com ella, este alto 
magistrado intervem no podcr exccutivo, legislativo e judicial. 

Intervem no poder execiitivo, nomeando ministros novos, 
quando a acçáo dos actuaes lhe parecer obnouia aos interesses 
publicas. 

Intervem no poder legislati\o : emquarito ;i carnaisa dos de- 
putados, convocando-a extraordinariamente, quando assim o 
exigir o bem do estado; prorogando-a; adiando-a; ou dissol- 
vendo-a, para, deste ultimo caso, consultar o paiz por meio de 
nova eleição ; emquanto a camara alta, quando esta não compre- 
hende sua miss30, nomeando novos membros, penhores de 
ordem, que annullem os elementos dissolventes, que predo- 
minavam n'aquella assemblea, ou dissolvend9-a, se ella for de 
eleiçAo popular. 

Emfim, o podermoderador intervem no judicial, modificando 
as penas, minorando-as ou perdoando-as, e concedendo amnis- 
tia, quando o julgue conveniente ao bem do estado. 

Concluindo;os diKerentespoderes actuam domodo seguinte: 
o poder legislativo reside nas assemblkas legislativas, ordina- 
riamente com a sancfao do monarcha ; o executivo b exercido 
pelos ministros, tendo o rei por chefe; em6m a auctoridade 
judicial, quer a consideremos como um poder separado, quer 
como um ramo do cxectitivo, reside nos juizes e jurados. 

ARTIGO 2.0 

Chama-se. t:ni geral. trpttblii,n aquella forma do aoverrio, 



pm que ,rcrcicio do poder esccutit'o b delegado ternporaria- 
mcnte, q e l o  voto popular. 

A reliublica pbde ser nristocratiça ou deniocraldca. 

5 4.- 
Definição do governo republiwno-aristocratico 

Cliama-si! republica ar.istocraticaaquellaBrma degoverno, 
na qual os agentet! do poder executivo, eordinariamente tam- 
bem os membros das assemblbas legislativas, são eleitos d'en- 
trc classes determjnailas, cujos indiviàuos gosam de ecrtas 
prerogativas, civis e politicas, alheias á maioria da naç50. 

A republica aristocntiea tem quatro causas de corrupçZo 
ou degeneração: 

4 ." O poder é confiado n certo numero de homens menos 
competentes. 

8." As delicias do mando podem fazer e,squecer aos nohres 
que seus titulos Ihes impúem ericargos graves e momentosos. 

3." republiçs, e111 que a aristocracia predominar, corrom- 
per-se-ha, logo que o estado estivcr seguro a respeito de inimi- 
gos extcinos : porquc só o receio do perigo pude obrigar a no- 
breza a manter-se no I ' C R I ) C ~ ~  AS leis, e fazer com quc os inte- 
resses dos nobres se consiibstanciem no interesse do povo. h 
por isso conveniente cluc nunca deixe de haver um certo te- 
mor dos estados vizinhos, porque, de contrario, a republica en- 
torpecendo-se caminhiiri para a sua ruina. 

4." Emíim, o poder acliando-se exclrisivamcnte nas máos dc 
pequeno riiimero de iridjviduos, que se revezam nas fuiicções 
publicas, se estes se secundarem para opprimir O povo, ante- 
pondo o arbitrio i lei, degenerarão em outros tantos tyraiinos, 
que o povo ter2 que supportar. 

8 e: 
Deiiniyáo do governo repubiimno-democratico 

Cliama-se rcprclilicn dcnaocralica aquelle garerno no qiial 

os agentes dos differentes poderes do estado sào eleitos, sem 
distincção, d'entre todos os individuos, nio se attendcndo a 
mais do que sua capacidade. 

Alguns publicistas definiram rcpiiblica democratica aqudla 
forma de governo em que 0 povo, de per si sb, exerceria o po- 
der soberano. Seria um governo cm que o povo se dispensasse 
da toda e qualquer tutella. Infelizmente nunca houve, nem ha- 
veri republica democratica com taes feições politicas. Com 
effeito, não se concebe como o poro podessc estar incessante- 
mente reunido para tratar dos negocios publicos ; e, logo que 
estes fossem confiados ao cuidado de commissííes, estas, ccdo 
ou tarde, absorveriam a auctoridade suprema, e desde eritão o 
governo teria degenerado da sua forma primitira. 

ARTIGO 3: 

DEPISI@O DO GOVEBKO FEDERATIVO 

Chama-se gooerno federativo aquelle em que differentes 
pol'os, governando-se como republias independentes, em- 
quanto i sua administração particular, confum o poder legisla- 
tivo a um congresso geral de representantes eleitos por todos ; 
e entregam o poder executivo a um ou mais magistrados siipe- 
riores, lambem eleitos pelo voto popular. 

No estado federativo cada povo aliena uma parte da sua ço- 
berania, para constituir a auctoridade federal, e conferir-lhe, 
em certos pontos, o direito do comniando immcdiato sobre os 
subditos de cada parte do territorio. 

A America offerece exemplos d o  goveFos federativos. 
Os Estados Unidos não constituem simplesmente uma liga 
para a defensa commurn contra a violencia interior ou exterior; 
formam tarnbem governo supremo, ou estado coniposto, como 
lhe tsem chamado, que actua não sò sobre os membros sobera- 
nos daunião, mas sobrecadacidadão individualmente. Aconsti- 
tuição e as le.is estabelecidas, bem como os tratados concluidos 



pela auctoridade crntral, ~ d o  leis supremas da Gniáo; r: os juizes 
sso, em cada um dos ostiidos, obrigados á observação #estas 
leis. 

Os estados isolatlos da União devem tamhem abster-se de 
exercer actos de soberania exterior; esta soberania reside ex- 
cliisivamente no governo federal : debaixo d'este ponto de vista a 
iridependcncia de cada cstadu B absorvida pela soberania d'esse 
governo ceritra!. 

ARTIGO &.O 

Donorniiia-se confcdcragão um systema de governos, no 
qual os differenks estados conservam cada um o principio da 
sua soberania, tanto interior como exterior, isto 5, se regulam 
pelas suas leis, e sob a auctoriùade de um governo distincto, 
compromettendo-se, porem, a executar as decisóes, que forem 
tomadas em commum, segundo determinadas fbrmas e para 
interesse da uniBn. No systemn de estados confederados cadii 
um ri'cst~s conserva sua propria soberania, salvas as restric- 
ç8es, p r a  qiie clle mesmo liver concorrido. Por um tal systema 
os differentes estados n50 se fundem em iim sn; mas reuultri 
uma simples associayão, em virtude de um pacto, que corres- 
pondo a cima allianqa. Em r~lação As potencias extranhas, a 
confederario, sempre que fi~lla emnome closestados eonfedera- 
dos, e em rrsultado das decisões tomadas em commum, Acerca 
cios objectos espeeiíicados no pacto, tem o caracter de poten- 
cia soberana collectiva; mas cada estado confederado, ainda 
que obrigado, qiiarito em sj cabe, a fazer executar as decisaes 
para que concorreu, nem por isso perde sua individualidade 
politica e o caercicio da propria soberania. Segue-se d'aqui 
que cada estado confetlerado para os seus negocios particula- 
res, e o corpo central para os negocios de interesse commum, 
podem coriservar relafles diplomaticas distinctas, cada um na 
esphera das siias attriliuipes. 

2 1 - 
No systema de estados conferados cada um a'eiles conserva 

pois sua independencia e soberariia; e este modo de viver poli- 
tico pdde ser definido um tratado permanente de alliança on'en- 
siva e defensiva. 

CAPITULO IV 

NOTICIA DA FÓRNA DE GOVERNO DOS DIFFERENTICS ESTADOS 

DA EUROPA 

A Europa actualmente acha-se divida em estadossolret~onos 
e semi- sobe^-anos ou dependentes. 

Estado seltii-so6~)runo e todo aquelle que dependc rle oi1ti.a 
para o exercicio da plena soberania. 

ARTIGO i.- 

NOTICIA DA FiiRMb DE GOVERNO DOS DIPFERRATES ESTADOS SOBERANOS 

DA EUROPA 

Os estados soberanos da Europa estão divididos em quatro 
classes ; a saber : 

Quatro ~mpcrios, quatorze reinos hereditarios, uma sobera- 
nia theocratica electiva, e duas confederações. 

Uma das confederações consta de vinte e dois estados pe- 
quenos, que são denominados cantdes. Esta confederaçzo par- 
ticipa muito do estado composto ou federativo. 

A outra das confederações consta de trinta e cinco estados, 
em que se incluem alguns completos e parte de outros; todos 
dos que constituem a primeira e segunda classe. 

Dispostos em ordem alphabetica os estados da Europa sãri : 
Imperios: Austria, França, Turquia, e Russia. 
Reinos : Baviera, Belgica, Dinamarca, Espanha, Gran-Brela- 

nha, Grecia, Hanover, Italia, Paizes Baixos, Portugal, Prussia, 
Saronia, Suecia e Noruega, e Wurtemberg. 

Soberania thcocratica electira : Estados da Egrela. 
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Confcdcrar;3tls : Suissa ou confederação helvetica, e confc- 
dera@o germanicn. 

Austria-A fiirrnn do governo austriaco 6 a monarchia re- 
presentativa, em virtude de uma patente imperial de 20 de 
outubro dc 1860, que introduziu esta modificação no governo 
absoluto. 

O poder imperial e hereditario, Iransrnitte-se nalinha mas- 
culina; c na falta dr? varão succedem as mulheres. 

O poder execirtivo pertence ao imperador e aos ministros. 
O poder legislalico, segundo a patente imperial, acha-se divi- 

dido entre o imperador e o conse~ho do imperio, para os nego- 
cios de interesse geral; e para os de interesse local entre o 
imperador e as dietas de cada provincia. O conselho do i~nperio 
consta de cem niembros; d'estes uns sáo vitalicios e denomeaçiio 
imperial; outros são nomeados pelas dietas provinciaes, se- 
gundo a extenção, populaç,áo e imposto de cada provincia. 

França-A f0ma de governo 6 a monarchia representativa, 
heredibria para os varões na Edrnilia Bonaparte. O cliefe do 
estado 15 o imperador, o qual nomeia os ministros, que são : 
o do estado, da justiça, da fazenda, do interior, dos negoci~s 
estrangeiros, da giierra, da marinha e colonias, da instrucção 
publica e cultos, da agricultura, comrnercio e obras pubhcas, 
e da casa do irnpcrador. Ha mais tres ministros sem pasta, de- 
legados do imperador, que defendem durante as sessões das 
eamaras os projectos de lei do governo. Estes ministros, crea- 
dos por decreto de E de novembro de 1860, têem as mesmas 
honras que os ministros com pasta. 

Alèm dos ministros existe um conselhoprivado, creado por 
um decreto de fevereiro de 1858, composto de novemembros, 
destinado a coadjuvar o imperador na qualidade de chefe do 
poder executivo. 

Tres corpos collectivos concorrem com o imperador para a 
coniec$%o das leis: sáo o conselho de es.Wdo, a carnara dos 
depzctados, e o senedo. 

O crmselho deestadoconsta de umpresidente, deuinvicc-pre- 
sidente, e de um cemconselheir~~. Este Corpo prepara OS proje- 
~ t o s  de lei, submette-os ao imperador, sendo este ultimo cIue 
toma a iniciativa de faze-10s apresentar na camana dos deputa- 
dos. Alhm cestas funcç5es O conselho de estado apresenta ao 
governo pareceres a respeito dos regulamentos geraes de ad- 
ministração publica, e decide em ultima instancia áeerca dos 
processos administrativos. 

0s deputu.dos s3io eleitos por seis annos, pelo voto univer- 
sal, na ras3o de um por trinta e cinco mil eleitores; em 1838 
eram duzentos sessenta e seis. Suas sess0es ordinarias duram 
tres mezes em cada anno, e em cada niez de sessão recebem 
o estipendio de 2:000 francos. As discussões sxo piiblieas; 
podem por6m tornar-se secretas, sob proposta de cinco mem- 
bros. O imperador convoca, adia, proroga, e dissolve este 
corpo legislativo; mas no caso de dissolução deve corivocar 
nova camara dentro de seis mezes. 

Os projectos submettidoç pelo conselho de estado ao im- 
pendor, e por este mandados apresentar ria camara dos de- 
putados, s50 ahi discutidos; e o resultado das delilieracões 
adaptadas pelo corpo legislativo sáo transmittidas pelo minis- 
tro de eutado ao presidente do senado. 

O senado e composto de senadores nomeados e de senado- 
res natos. 0 s  primeiros náo excedem a cento e cincoenta. Os 
membros natos são os carcleaes, os marechaes, os almirantes, 
e os principes francezes maiores de dezoito annos; estes ulti- 
mos porem precisam de auctorisação do imperador. Os outros 
senadores são nomeados pclo chefe do estado. Todos estes 
funccionarios são vitalicios. O imperador convoca, e proroga 
as sessóes do senado, e fixa por um decreto a duracáo de cada 
legislatura; as sessões não são publicas. Os senadqres recebem 
uma larga retribuição pecuniaria. 

O senadotcm orlireito de seoppor~promulgação daslris, que 
seriam coiitrarias a constituição e aos interesses da sociedade. 



O senado B a guarda do pacto fundamental das liberdades 
puhlicas ; B este corpo politico o que recebe e aprecia as peti- 
qóes dos cidadãos. I? elle que regula por meio de senalus-con- 
sultos, sanccionados e promulgados pelo imperador : I .O, a 
constituição das colonias ; 1.", os casos não previstos pelas leis 
do estado : 3.: os artigos da constituição, que precisarem 
de ser interpretados. O senado póde, em relatorios apresenta- 
dos ao imperador, assentar as bases dos projectos do lei dc 
grande importancia nacional, e propor as modificações necessa- 
rias na constituição. Se estas medidas forem approvadas pelo 
poder executivo, este as convertera em senalus-consultas: No 
caso da dissolu~ão da camara dos deputados, o senado provê, 
sob proposta do imperador, e por medidas de urgencia, a tudo 
quanto o andamento do governo reclamar. 

~ussia-b governo 6 monarchico-absoluto. O tlirono e 
hereditario dc varão em varão ; as mulheres todavia podem 
succeder, rio caso da estinccão (10 ramo masculino. O impera- 
dor chama-se czar e auhcratn de todas as Russias; accumula 
os poderes cseçotiro e legislativo. Ao passo que 6 o chefe poli- 
tico, tarnb~m é a suprema aiictoridade religiosa, com o titulo 
de pondiflse supremo. 

Quatro corpos politicos sw,undam o imperador na qualidade 
tle chefe dos poderes executivo e legislativo, s%o : o rninisteráo. 
n senado, o gabinete do imperador, e o conselho do imperio. 

2 . O  O minister-io consta de dez ministros: da cbrte, dos 
negocios estrangeiros, da justip, dos apanagios (?), da guerra, 
da marinha, da instruqão publica, da fazenda, dos dominios 
da coroa, e do interior. A1Bm d'isto, a direcção dos correios, 
as pontes e calçadas, as vias de communicação, c o tribunal de 
cantas, são geridos por directores geraes, os quaes gosam dos 
mesmos direitos e priviiegios que os ministros. 

2 . O  O senado publica as leis e ordenanças do imperio, vkla 
pela sua eaecuçiio, decide as questões controversas da legisla- 
ção, e nomeia grande numero de funccionarios. 

k ao senado que está commettida a guarda dos archivos do 
imperio. Emfim, é elle o tribunal supremo da Russia ; só o gabi- 
nete do imperador pode modificar-lhe as deliberações. 

3 . O  O gabinete do imperador e a estação a que esta wn- 
fiado o cuidado dos seus negocios particulares; é elle que re- 
cebe as petições, examina os despachos, que estas tiverem das 
aucioridades respectivas, verifica as contas, e muitas vezes an- 
nulla as decisões do senado. A policia do imperador e servida 
por uma secção do gabinete. O chefe directo e irnmediato do 
gabinete do imperador e o ministro da côrte. 

4." O conseiho do imperio tem a direcção suprema dosnego- 
cios do estado, e exerce uma alta inspecção sobre todos os 
ramos da aciministraçZo publica; compõe-se do rninisterio, 
dos grandes duques, que tèem chegado á maioridade, e de um 
numero, illimitado de altos funccionarios civis e militares, que 
a confiança do soberano tiver chamado aquella elevada magis- 
tratura. 

Turquia - O governo da Turquia e monarchico-despotico. 
A coroa passa ao mais velho da familia, irmão ou filho. O 

chefe do estado, que se cliama sztltão ou grão-senhor, reune 
o poder temporal ao espiritual, e exerce a auctoridade por si 
mesmo, ou por intermcdio de um primeiro ministro chamado 
grdo-aizir. E este alto funccionario que, ajudado pelo divan 
ou conselho de ministros, e o soberano de facto, mandando em 
nome do sultao, emquanto este ultimo lhe não retira o poder. 

O corpo mais respeitavel do imperio, e que faz contrapeso 
ao despotismo do sultro, e o corpo dos zdemas. Sáo osulemas 
os doutores da religião e da lei ; explicam o cornn, presidem 
i s  ceremonias da religião, vigiam a educacão dos principes, e 
applicam a justiça. O superior, denominado mtiphti reside em 
Constantinopla; é chefe do poder judicial, pontifice da religião 
de nilahomet, e soberano interprete dci texto e do pensamento 
do coran, pelo que lhe chamam o oraculo do juizo e o braço 
direito de Mabomet. 



Na ordem politira segue-se ao primeiro dignitario a cor- 
poração dos mbiutros; são estes em numero de trese, a saber: 
reis sffendi (ministro dos negocios estrangeiros), o seraskier 
(da guerra), o capitfio Pachá (cla marinha), o defterdurn (da 
fazenda), o do commercio e agricultura, o da policia, o da jus- 
tiça, o da instrucçáo publica, o commandarite de artilheria do 
arsenal e dos estreitos, o presidente dos conselhos de estado, 
o presidente do conselho do Tanzimut (?), o director geral da 
moeda e ministro do thesouro privado, e o intendente dos .es- 
tabelecimentos pios. 

Baviera- A Baviera é um estado monarchico-representa- 
tivo, com duas camaras, a dos deputados e a dos pares, segun- 
do a constituição, que em i818 o rei Maxirniliano José conce- 
deu aos bivaros. A corba e hereditaria, e as mulheres silo ex- 
cIuidas do throno. 

A politica tradicional da Baviera ó ser a potencia medianeira 
entre a Austria c Prussia; e dirigir com estas duas potencias, 
desprezando os estados mais pequenos da confedcraç5o, os 
destinos de toda a Allemanha. 

Belgica-O governo da Bdgica 6 a monarchia representativa 
e hereditaria na linha masculina, por ordem de primogenitura. 

O poder executivo pertence ao rei, que o exerce com os seus 
ministros responsaveis. O ministerio compõe-se das seguintes 
repartições : do interior, dos estrangeiros, da fazenda, da jus- 
tiça, das obras publicas, e da guerra. O poder legislativo per- 
tence ao rei, e As duas camaras electivas, que são o sefiado e 
a eanaora dos representantes. 

Dinamarca-A fóma do governo é amonarcbiarepresenta- 
tiva. O rei, na qualidade de duque de Holstein e de Lauen- 
bourgo, pertence A confederação germanica. 

A ~nstituição do estado k de 5 de junho de 1849. 
O poder executivo i! exercido pelo rei e seus ministros. O 

ministerio esti organisado de modo ha n'elle um ministro 
especial para o Sleswig e outro para O Bolstein. 

O poder legislativo i: confiado dieta, que se reune dois me- 
zes em cada amo, para votar os impostos, fiscalisar sua ap- 
plicação, tomar parte na confecção das leis, epropo-Ias de novo. 
Esta dieta é formada por duas assembleas, a camrapopular 
e a camara dos laobres. OS membros .da primeira são eleitoa 
todos os tres mezes pelo voto universal e directo, e devem ter 
vinte e cinco annos. Os membros da camara dos nobres, elei- 
tos pelos cidadãos de quarenta annos, devem tambem ter essa 
edade, e pagar um dcterminado imposto. 

Um tribunal supremo de dezeseis membros, eleitos por 
quatro annos, metade pela camara popular c metade pela ca- 
mara nobre, julga as accusqões feitas por esta ultima assem- 
bléa contra os ministros e os crimes de alta traição. 

Espanha - A forma do governo espanhol é a rnonarchia re- 
prescntativa na linha masculina e feminina. A constitui@o 
actual data de 23 de maio de 1845. 

O poder osecutivo é confiado ao rei, e por este exercido 
pelo intermcdio de ministros responsaveis, os quaes são os 
seguintes: o presiderite do conselho sem pasta, o ministro de1 
estado (dos negocios estrangeiros), de la gobernacion (do rei- 
no), de la gracia y justicia (da justiça), de Ia hacienda (da fa- 
zenda), de1 fomento (das obras publicas, commercio, etc. e 
instrucção publica), da marinha, da guerra e do ultramar. 

O poder legislativo pertence ao rei e aos corpos legislativos, 
ou 6s cortes. As cortes constam de duas camaras, o senado e 
O congresso. Os senadores são vitalicios, e nomeados pelo rei 
em numero illimitado ; os deputados são eleitos por votação 
directa por cinco annos, seu numero e para mais de trezentos. 
O senado, alkm das suas funcç8es legislativas, julga os minis- 
tros accusados de violação da constituição, e de attentados 
contra a pessoa do rei e segurança do estado ; tambem julga 
as causas em que algum senador se aclia implicado. 

Gran-Bretanha-A fórma do governo da Gran-Bretanha 6 
a monarchia representativa, hereditaria nas linhas masculina 



e feminina; mas os varões preferem independentemente da 
ordem da primogenitura* 
0 poder executivo pertence ao rei. .& testa da administração 

do esti o emselho pricado da corda, cujos membros, em 
numero indeterminado, são nomeados pelo rei. O gabinete não 
B mais do que uma parte do conselho privado; outras duas 
cammissões, a commissãojudicial e a commissão do commer- 
cio, completam este conselho. O gabinete compõe-se de doze 
a quinze membros ; o chefe, de ordinario, 8 o lord do thesouro. 

O poder legislativo pertence ao rei e ao parlamento. O parla- 
mento compW-se de duas camaras, a camara alta ou dos lords, 
e a camara baixa ou dos cornmuns. Para ser eleitor dos deputa- 
dos é preciso ter um censo determinado, o qual foi sensivel- 
mente diminuido em 1854. A duração de cada legislatura 0 de 
sete annos. O rei tem o direito deconvocar, dissolver, e proro- 
gar o parlamento. As decisões das camaras são chamadas Wlls. 
Para que os hills se tornem leis do estado (act ofparllament 
statzcte) B precisa a sanc$ão real. As sessões das camaras são 
publicas ; basta por8m que um membro o peça para a sessão 
se tornar secreta. A pessoa dos lords e dos deputados é in- 
violavel pelas opini?,es que emiltírem nas respectivas casas do 
parlamento. Em materia criminal os lordç respondem perante 
os seus pares. 

Grecia- Quando em 1869 a revoluçIo desthronou o rei 
Othão, o governo da Grecia era a monarchia representativa e 
hereditaria na linha masculina, na conformidade da constitui- 
ção, que em 1884 fora extorquida ao rei. Actualmente a Grecia 
rwonstrue-se, tendo eleito para seu rei o principe Jorge da 
Dinamarca, irmão da princeza de Galles. 

Hanover- O reino do Hanover 6 um dos estados da confe- 
deração germanica. A fórma do governo i! a monarchia repre- 
sentativa com duas camaras. 

Depois da morte de Guilherme IV, aconbcida em 1837, a 
successáo da coroa do Hanover separou-se da suceessão da 

eorôa da Gran-Bretanha ; desde o principio do seculo xvrri os 
reis do Hanover tinham saido sempre da casa reinante d'aquella 
potencia. 

Italia-A Italia é um reino novo, de vinte e dois milhões 
de aImas, que se constituiu em 1861, de toda a peninsula, 
excepto os estados daEgreja e o Veneto. A fórma do governo 
italiano é a monarckia representiva. Uma lei de 14  de março 
de 1861 conferiu a Victor Manuel 11 o titulo de rei da Italia. 

f aiaes Baixos - A FIollanda reunida a Belgica formou em 
4814, sob o nome de reino dos Paizes Baixos, um novo estado. 

Quando em 1830, em consequencia da revolução belga, 
protegida pelo governo de LuizPhilippe, aBelgica se separou da 
Hollanda, esta ultima potencia conservou a denominação 0%- 
çiai de reino dos Paizes Ehixus, ou de monarchia neer lmdem.  

A Hollanda fornece B confederaçáo germanica o Luxem- 
bourgo e o Limbourgo. O governo dos Paizes Baixos é a mo- 
ricirchia representativa, hereditaria para os dois sexos, na con- 
formidade da constituiçáo de 1848. 

O rei é o chefe do poder executivo, que exerce por meio 
de ministros responsaveis. 

O governo das colonias pertence exclusivamente ao rei. 
O poder legislativo é exercido pelo rei juntamente com os 

sslados gemes,  que se compõem de duas carnaras. Os mem- 
bros da primeira camara são vitalicios, e nomeados pelo rei ; 
os da segunda são eleitos pelas provincias, para servir por es- 
paço de tres annos. 

Cada provincia tem uma representação particular, composta 
dos membros eleitos nas tres ordens do estado. 

Portugal-O governo do nosso Portugal e amonarchia re- 
presentativa, hereditaria nos dois sexos, preferindo a linha 
masculina. Depois de variadas vicissitudes politicas, O codigo, 
que actualmente nos rege, B a carta constitucional, decretada 
em 99 de abril de 1826, com o acto addieional de Ei de julho 
de 1852. 



Prussia-Este reino fornece uma parte muito importante 
i confederação germanica, a qual pertencem quasi todas as 
suas provincias. A forma do govern-piano é a monarchia 
representativa, 

O poder executivo C! confiado ao rei, que nomeia os seus 
ministros responçaveis. 
, O poder legislativo pertence ao rei c a duas camaras. O cor- 
po legislativo tem o nome de d i e l ~  geral. A camara alla, cha- 
mada dos senhores, em numero proximamente de duzentos e 
cincaentarnernbros, B formada pelos principesrnaiores da fami- 
lia real, por membros nomeados pelo rei, hereditarios ou vitali- 
cios, por membros eleitos pelos cidadãos mais respejtaveis, e 
pelas universidades, conselhos municipaes, etc. A segunda 
camara é chamada dos deputados; o numero d'estes 6 proxima- 
mente de trezentos e cincoenta.-A eleição dos deputados é 
indirecta; para poder votar em eleitores, i: preciso ter vinte e 
cinco annos, residencia na localidade pelo mcnos por um anuo, 
0 pagar um imposto determinado. Os individuos, assim habi- 
litados, sZo divididos em tres classes, no respectivo circulo 
eleitoral; e cada uma elege um terço dos eleitores, que se- 
gundo a lei pertence a esse circulo. Os eleitores nomeiam de- 
pois os deputados, os quaes não podem ser menores de trinta 
annos. 

Saxonia- A Saxonia 6 um estado monarchico-representa- 
tivo. Pertence a confederação germanica. Sua constituição data 
de 1831, tendo sido retiradas differentes alterações, que se de- 
cretaram. Na conformidade da constituição, a corôa B here- 
ditaria na linha masculina ; o, só quando esta se extingue, e não 
ha principe estrangeiro, que tenha direito ao throno, a suc- 
cessão segue na linha feminina. 

O poder legislativo 6 exercido pelo rei e por duas camaras, 
a camara alta e a dos deputados. A camara alta 15 formada por 
membros natos, por membros nomeados pelo rei, e por outros 
de elcição, de classes privilegiadas ; OS membros natos são os 

principes da casa real; os nomeados pelo rei sgo, em deter- 
minado numero, tirados dos senhores eproprjetarios; emfim, 
os de eleiflo são deputados pelo clero, pela universidade, e pe- . 
las grandes cidades. A caiilara dos depiitados e constituida 
por tres partes, uma pertencente 6s cidades, outra aos campos, 
e a terceira A nobreza e clrro evangelico, sendo os deputados 
que pertencem no clero um quarto dos que pertencem a no- 
breza. O direito de elegoi. e de ser eleito depende de um censo 
determinado. Em caso urgente o rei p6de publicar ordenanças 
com força de lei. 

Suecia-A Suecia e um estado monarchico-representativo, 
hereditario segundo a ordem de primogenitura na linha mascu- 
lina. O rei deve pertencer a religião lutherana pura, bem como 
todos os outros funccionarios do estado. 

O poder executivo 6 exercido pelo rei por intermedio dos 
seus ministros. 

O poder legislativo 8 exercido pelo rei, e por um corpo le- 
gislativo denominado a daeta. A dieta consta de deputados de 
quatro ordens, que sáo a nobroza, o clero, as cidades, e os 
cainponezes. 

O chefe de cada familia iiobre, na linha directa e masculina, 
logo que completa vinte e cinco annos, tem direito de fazer 
parte da camara dos nobres. Todos os deputados, excepto os 
da nobreza, recebem uma gratificaçáo paga pelos seus consti- 
tuintes. As quatro ordens deliberam separadamente ; tdem, 
wmo a corba, o direito da iniciativa dos projectos de leis, ou 
de modificações nas que existem. Se um projecto e aceito por 
tres das ordens, o voto negativo da quarta não produz effeito. 
Todavia, para tudo que respeita As leis funaamentaes, é pre- 
ciso o assentimento unanime de todas as ordens, durante duas 
dietas consecutivas. A dieta i! triennal, e cada sessão deve du- 
rar tres mezes pelo menos. Se as quatro ordcns pedirem una- 
nimemente uma prorogaeão de um mez para as sessões, o rei 
não poderá nega-la. 
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Wurtemburg-O reino de Wurtemburg i?iim dos estados da 

confederação germanica. O governo B monarehico-representa- 
tivocomduascamaras, na conformidade daconstituiçáode 1819. 

Estados da kja - 0s estados da Epcja formam um go- 
verno monarchico-absoluto, theoc~atico, e electivo. O papa, 
chefe do poder temporal e espiritual, t! eleito pelo sacro collc- 
gio, ou collegio dos cardeaes. 

Os principaes corpos politicos são : o ministerio, O coflse- 
lho de estado, e a c6nsulsa da fazenda.. 

A frente da administração politica esiA o secretario de e% 
tado, presidente do conselho de ministros, que ti sempre um 
cardeal. Ha cinco ministerios : do interior e policia, da justi~a e 
graças, da fazenda, do commemio, obras publicas e bellas ar- 
tes, e da guerra. 

O conselho ds estado 13, como o ministerio, nomeado pelo 
papa: compae-se de treze eonsellieiros titulares e de seis 
conselheiros extraordinarios. Reune-se todas as semanas, c 
tem voto deliberntivo em materia de fazenda e de le@sla$io. 

A consuka da fazenda é outro corpo politico dos estados 
da Egreja. Funcciona tres mezes cada anno : examina e approva 
as cantas geraes; discute o orçamento; e interpõe parecer so- 
bre materia de impostos. 

A Sinssa foi n'outro tempo uma confederação de cantões 
soberanos. Hoje ainda officialmente 6 denominada confederação 
helvetica; mas a autonomia dos estados pequenos, que a con- 
stituem, tem succesçivamente sido absorvida por uma auctori- 
&de central, revestida com grandes poderes; degenerando as- 
sim a confederaflo em uma federacão de pequenos estados. 
Esta transição para ogoverno central federativo não se ternrea- 
lisado sem grande resistencia. 

A vida canfinal da Suiçsa, diz um escriptor notavel, não tem 
desaparecido de todo: a vari~dade das instittilçáes cantonaes 

não cedeu iriteiramerite As institui@es uniformes. Ha, k ver- 
dade, um direito publico geral para toda a Suissa: ba direitos 
absolutos proclamados para todos os eidadáos, existem nu- 
merosas liberdades; mas cada cantSo póde, ainda boje, dar a 
esses direitos e a essas liberdades limites especiaes, 

A wnfederaçáo helvetica consta de vinte e dois cantões so- 
beranos. Estes canlfies reunidos defendem a liberdade, e inde- 
pendencia de cada um d'elles, do ataque das potencias extran- 
&eiras; e mantêem a segurança publica no interior. Os canlks 
18em commnns o exercito e o thesourt~. 

A auctoridade k exercida por tres poderes : o legislalivo, 
executivo, e judicial. 

O poder legislativo reside ria nssetnlilPu federal. Esta 3.;- 

semblba for~nada por duas skcções, que são o conselhu lia- 

cional, e o çons~'lho dos estados. O consellio 7aaçional eorrip5e- 
se de deputados eleitos por tres annos, directamente pelo povu. 
O conselho dos eslartos cornpõe-se de um ou dois deputados 
por cada cant50: estes deputados d o  procuradores mais irn- 
mediatos das localidades: representam, mais particularinerite, 
os interes~es locacs. 

O poder executivo da confederaGo reside nu conselho fede- 
ral. Este corpo politico 6 formado por sete menibros iioinea- 
dos pela assemblka federal, d'entre os iridividuos elegiveis para 
o consdlio nacional; seu serviço deve durar tres annos. 

O poder judicial reside no tribzmal federal. Este tribunal 
k formado por onze membros, nomeados por tres annns pela 
assemblha federal. O tribunal decide acerca das desintelligeri- 
cias, que surgem entre os cantfies, e entre estes e o conselho 
federal ; tambem julga os crimes cnmmettidns pelos individuos 
do estado. 

A confederação helvetih, t;il cju'al f&i cirgiiiiisada em i815 
pelo congresso de Vieiim, tem soffridn alter;içõ@. 

A capital era, alterndti$atfii.tKr, Ekrne, Liirerna, Fi Zurieh : 
urna constitiiiyZo fetiprai  .<lP' IWIH iIeLeibinini~il riuc :i sede do  

i 



governo e a rcsidencia do corlio dil~lomlico hssc exclusiva- 
ente em Berne; esta cidaclc tornoii-se, por tanto, a capital da 

fnfederaffio Iielvetica. 
O numero de vmte e dois cantúes, com que o congresso 

de Vienna coastruira a corifeilcra~~o, subiu a virite e cinco; 
por terem hs d'aquelles cantcies sido divididos, cada um em 
dois. 

As constituifles de alguns estados teem sjdo modificadas. 
Actualmente os governos, que regem os differentes cantões, 
são republicas, em que predomina, mais ou menos, o eIemento 
democratico. Em geral, grandes conselhos, assemhlbas de elei- 
ção popular, dispõem do poder Iegislntivo, mais ou menos 
directamente; elegem pequenos conselhos, que excrcem o po- 
der executivo; nomeam magistrados, que constituem o poder 
jodicial; emfim, escolhem os deputados da dieta federal. Em 
alguns estados muito pequenos o povo náo sO delega os pode- 
res, mas tarnbem exerce, de per si mesmo, a suberania; para 
isso reunese, ernitte opiniáo icerca de questijes apresentadas 
pelas assembleas, e toma a iniciativa sobre objectos da maior 
gravidade. Estes factos accidentaes interrompem temporaria- 
mente, e em parte, mas náo prejudicam o principio da ddega- 
ção dos poderes. . 

Çoofederaç8o germanica 

A confederago gerrnanica, mganisada com trinta e oitoesta- 
dos pelo congresso de Yienna, actualmente conta trinta e cinco, 
os quaes constituem uma união internacional. 

O objecto d'esta confederação é manter a segurança exterior 
e interior, e sustentar a independencia e a inviolabilidade dos 
estados confederados. Estes estados obrigam-se a defender, 
não s6 toda a confederaçso, mas qualquer d'elles, que indivi- 
dualmente for atacado; e todos, mutuamente, se garantem as 
possessões, que se acharem comprehendidas no territorio da 
união. Uma vez declarada a guerra pela confederaçso, nenhum 
membro d'esta @dt? entabolar negociarrirs parliriilawt: com 

(i inimigo commum, nem fazcr a paz, Ou coneluir armisticio, 
sem o consentimento geral. Os estados confederados tarnbem 
se compromettern a não fazcr gucrra, uns aos outros, sob qual- 
Wer pretexto; nem empregar as armas, para proseguir suas 
pretenções; mas sim se obrigam a submetlc-las ao julgamento 
da confederação. 

A confederação germanica acha-se constituida do modo se- 
guinte : 

Dois grandes estados dependentes (estados austriacos e 
pmssianos) ; quatro reinos (Baviera, Saxonia, Hanover, e Wur- 
temberg); dois ducados dependentes (Luxemburgo, perten- 
cente ao rei dos Paizes Baixos, e Holstein, pertencente i Dina- 
marca); quatrorepublicas(Francfort, sobreoMeno, ~ a r n b u i ~ o ,  
Breme, e Lubeck); seis grãos ducados; sete ducados; oito 
principados; um eleitohdo; e lim Iandgraviado ou condado. 

Os negocios da confederação são confiados a uma dieia, 
cujo presidente e sempre o represeritante da Austria, e imme- 
diato o representante da Prussia, e cuja sede 15 em Francfort. 
Os diíferentes estados s5o representados na dieta pelos resye- 
ctivos plenipotenciarios. 

Segundo as circumstancias, a dieta reune-se em conselho 
particular, ou em conselho geral. Quando se trata de crear 
leis fundamentaes, ou de alterar as bases da confedera~ao, 
constituese em assemblba geral; e decide pela maioria de 
dois terços, ou pela unanimidade, segundo a gravidade do nc- 
gocio. 

Em seguida apresentamos o numero de votos que, conforme 
suaimportancia, pertence a cada estado, em assemblka geral. 

Estados austriacos t4em.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 votos 
Estados prussianos .......................... i. n 

. Baviera ............ ., ...................... 4 
Saxonia.. ................................. 4 n 

Hanover.. ................................ 4 D 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wurtemberg.. I-TII~U< 
. . .  Luxemburgo, ducado do r e ~  dos Pai~es  Baixos.. :I 

Holstein, ducado pertencente i Dinamarca.. . . . . . .  3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francfort, rcpublica., 1 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fIamburgo, sepublica.. 1 1) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bremc, republica.. I '1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lubeck, republica,. 1 ,, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bailen, grão ducado 3 
. . . . . . . . . . . . . . .  Iledsc Darrnstadt, grão ducado.. 3 .. 

Yaxonia Wemar, grão ducado. ................ '1 
. . . . .  . .  Mecklemburgo Schwerin, grSo ducado.. .: 2 

Mecklemburgo Strelitz, gr>o ducado ............ 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uldenburgo, grão ducado.. 1 

......................... nrunswick, ducado., 2 H 

........................... Hassau, ducado.. 2 
Saxonia Caburgo Gotha, ducado.. . . . . . . . . . - . . . .  2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Saxonia lleiningen, ducado. I I) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Altcnbtirgo, ducado.. I 0 

i l ~ i h ~ l t  Dessau Koethen, ducado.. . . . . . . . . . . . . . .  4 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anhalt Renrburgo, ducado.. I . 

Schwarroburgo Sonderhausen, principado.. ....... 1 
. . . . . . . . . . .  Schrvanburgo Rudolstadt, principado I 11 

Lichtenstein, principado. ..................... 1 11 

....................... . Vatdeck, principado.. f 
............ Reus, liriha mais velha, principado.. I Q 

Retis, linha mais nnva, principado. . . . . . . . . . . . . .  1 9 

........... Sciiaurnburgo Lippe, principado.. . .: I . 
Detmold Lippe, principado.. .................. I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Besse-Cassel, eleitorado.. 3 )) 

liesse Hoint~urgo, landgraviado ou condado.. ..... - .t 

Total dos iotos da confederação em asseniblka geral67 * 
Quarido se trata sir de decidir se uma c~11est50 devera ser 

discutida pela assemblea geral, ilr prepawr os projectos, que 

iic\-erao ser eluvados ~yuelln asseiiiblka. I, dc Iht> siiiiiiiiiiistrar 
ludo que lhe seri  preciso para os tippro\.ar ou rejeitar, serve 
a assenzbléa nrdinaria. Esta 6 muito menos numerosa; por- 
quanto n'ella nenhum dos estados tem mais do que um voto; 
e alguns, reunindo-se, dispõvrn sbrncrite de um voto collectivo ; 
assim : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Os estados ai1stri;iciis tCcm. 1 8010 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0s  estados liriissianos.. 1 Y 

Bavjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 P 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sasoi i i~ . .  I > 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tIariovcr.. i i. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wortcmburg i 1, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luxemliiirgo.. i 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Holstr,in 1 .. 
Kepulilicas deliraiici~rl, Hamburgo, Breme, e Lubeck I 3' 

Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 I 

. . . . . . . . . . . .  Bcssc Ilarmstadt e IIcsse Homburgo 1 = 

. . . . . . . . . . . .  Gr3o duwdo e clucados da Saxonia.. 1 3. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Gr2o ducados de Meklemburgo 4 1. 

Grão ducado de Oldenburgo, dilcados de Anhalt, e 
. . . . . . . . . . . . . .  principados de Schwar;r.tiurgo I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bruiiswick e Nassaii. I 7 

Lichtenstein, Valdeck, principados deRe11sede L i p p ~  I 3,  

Hesse-Cassel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I :, 

Totaldos volosdaconfedcra~~oemassemk~I6a o r d i r ~ a a  7 #. 

W'esta asseniblka as decisiies são toniadas pela maioria ah- 
soluta. Comtudo aqui, como na assemblba geral, e necessaria 
a unanimidade, quando se trata de mudar A c,onstitiiiç30, de 
alterar os direitns individuaes, 011, emfim, d e  tocar em nbje- 
ctos da religBo. 

A dieta e permanente : pbde, porkm, quando as questões 
submettidas i sua deliberaçãn estiverem terminadas, adiar-se 
ate uma epocha fixa, que não oxcedcr8 q~iatro mezes. 



Jii demos noticia do governo da bustria, que fornece o maior 
cootirigente confederação, bem corno do da Pnissia, do da 
naviera, do da Saxonia, e do de Wurtemberg. 

Osdois ducados dependentes são : ~Luxemburgo, oqualper- 
tence ao rei dos Paizes Baixos; e o Holstein, que pertence i 
Dinamarca, 

O Luxemburgo e wn ducado da confederaçáo germanica, 
que pertence, pela maior parte, ao rei dos Paizes Baixos, na 
conformidade de um tratado, assignado em Londres em 1853 : 
8 rim estado regidopelacongtituição damonarcbianeerlandeza; 
alem d'islo, tem, para os seus negocios iocaep, uma dieta se- 
parada, a qual envia quatro membros para as estudos qe; 
mes. 

O Holstein 8 um estado da cenbderação, que tambem faz 
parte da monarchia dinamarqiieza. E por isso que, desde 1813. 
o rei da Dinamarca se intitula duque de ITolstein. 

O Ilolstein, c o Schelsi~lig, nutm ducado pertencente i Dina. 
marca, independente da coofeileraç~o, tèern reluctado contra 
a sujeic30 imposta pelos dinarnnrquezes. Em 1848 estes duca- 
dos revolt:ir;im-se: tres annns durou a giierra, atS que em 
1854 a revoluy80 foi debellada. Em 1853 um tratado, assi- 
gnado em Lonrlres pclas principíes palcncias daEiiropa, res- 
tabeleceu a ordem, e prevenia os acontecimentos, que se pre- 
viu teriam logar pnr occnsi2io de se extinguir a dpnastia, que 
ent5o rcinava. Com a morte do ~iltimo rei da Oinamarea, preci- 
pitaram-se. acontecimentos tZo graves, que ameaçam trazer a 
giierra, ~ I I "  se pretmdrra afastlir. O Holstein acaba de ser 
oc~upado por forcas da confederaçáo, retirando-se, quasi B 
vista, as tropas dinamarpuezas. A Dinamarca resignar-se-ha 
a perder os diicados, ou tentara a guerra? Quaes *rEo os seus 
alliadosy Qiines os seus inimigos? l? esta a questão do dia. 

Emqi~anto ans restantes membros da confederaçlio germa- 
niea, são pcquenos estados regidos por governos monarcliico- 
representativos. 

Emquanto &s rcpifilicas, as de Pranckrt c 1IamLtirga sao 
aristocraticas ; as de Lubwli e Breme a o  dcmocraticas. 

Republica de Fraiitfort 

A repdliea de Francfort tem sua popuiaçZo dividida em 
quatro classes : nobreza, homens de lelras e funccionarios, 
clmse media, e cumporaezes. 

C) poder executivo, administrativo, e judicial, 6 exercido por 
um senado, presidido por dois burgomeçtres. 

O poder legislatiio esth commettido a um eorpo eollectivo. 
Esta republim tem o primeiro logar entre as da confederaçáo. 

Repuhlica de Hamburgo 

A republica de Hamburgo 15 formada pela cidade d'este 
nome, a segunda das qn&o eidades livres da Allemanha, e 
por algumas aldeias. O governo 6 republicano aristocratico : 
distinguem-se grandes e peqzienos c idadas;  sb os primeiros 
slo admittidos Sis altas funqões do estado. 

O poder execulivo pertence a um senado de quatro buiyo- 
mstres e vinte e quatro conselheiros effectivos. 

O poder judicial consta, alem do tribunal suprerno das qr1a- 
tro cidades livres, que reside em Luheck, de dois tribiinaes, 
superior e anferior, que julgam as causas de mais ou merios 
irnportancia, e de um tritrunal de commercio. 

Uma municipule'dade, formada por dcz membros, clcilos 
por dez annos, recebe as reclamações dos particulares, e as 
transmitte ao senado. 

A constituiçáo de Hamburgo data de 1712: m maio dc 
1850votou-se outra mais popular ; mas logo no amo seguiritc 
foi suspensa; e assim se conservava ainda lia poucos annos. 

Republica de Breuie 

Breme è a terceira das quatro cidades livrcs da confedera- 
ção: com duas cidades pequenas e algumas aldeias, constitue 



a rcpubhca de Breme, que se acha entravada no reino do Ha- 
nover. 

O governo S republicano democratico. Em 1 irtiide da consti- 
t~ir,ão de 1849, o poder es~cutivo B confia 
dczeseis membros; e o legislativo a 
senado. 

Repuhlica de Lubeck 

IAiihecli, com alguns temerios, constitiie a republica demn- 
cntica d'esta rionie. O poder executivo 6 confiado a um senado 
de trinh membros ; e o poder legislativo a cento e vinte cida- 
dãos, eleitos por seis annos pelo voto universal, e renovados 
aos tcrcos de dois em dois annos. 

ARTIGO 2.' 

NOTICIA DA PORMA DO TrOVERNO DOS UIbTEREITGS ESF,\DOS 

SEBI-SOBCRANOfi DA EUBOP.4 

Ocriipar-nos-hemns d'elles ria ordem seguiritt? : 
I ." Repliblica das ilhas Joniùs. 
2." Principadns Danuhianos, 
3." Republica de Andorra, 
4." Republica de S. Marino, 
5." antiga republica de Cracnvia. 

Repuhlica das ilhas Joiiins 

Pnr uma convenção, assignada em Paris enl 18t5, entre a 
Russia, Austria, Prussia, eGran-Bretanba, as ilhas Joniasforam 
r~nstituidos em um estado semi-soberano, ou dppendente, que 
ronta, proximamente, duzentas e trinta e seis mil almas, en- 
trando n'este numero tres mil soldados ingleees. 

Esta convencão declara que : 
As ilhas de Corfu, Cephalonia, Zanlc, Santa Maura, Theaki 

ia Ithaca dos antigos), Cerigo (Citheral, e Paxo, com algumas 
dependencias formam uma republica, sob a denominação de 

I.itudus C'nidos das ilhas Jonias. Este estado existe sob a pro- 
Wcç%o immediata 0 oxclrisiva do rei da Gran-Bretanha. 

Na coiivenç30 lê-se o seguinte : 
a Par: assegurar, sem r~str i rgn,  ans habitantes dos Estados 

Unidos das ilhas Jonias as vantagens, que resultam da alta 
prolecqão, sob que v20 ser collocados ; assim como o exercicio 
dos direitos, inherentes a esta proroEegIo; Sua Magestade Bri- 
tannica tcri o d~reito de occupar as fortalezas e praças d'estes 
e:íailos, e Ihc metterá guarnição. A força militar dos ditos Esla- 
dos Unidos ficari sob as ordens do commandante das tropas 
de Sua hlagestade Britannica. B 

Na conformidade dc um artigo d'esta convenção, os Estados 
Unidos das ilhas Joniàs rcgiilaram, com approvação dapoten- 
cia protectora, sua organisaçáo interior. ' 

O corninando militar pertence ao chefe das tropas do rei 
protector. 
Um lortl, chaiiladh Alto Commissario, dirige as relaçóes 

cstcriores, a policia, e a imprensa. 
O governo compõe-se dos membros do poder legislativo, 

rxrcutivo, e j~irlicil. 
O osorcicio do poder Icgislativo i: confiado a zrma camara, 

eleita pela nobrcxa. 
O Iord alto commissario convoca, e prorogti o parlamento; 

não piide, todaiin, proroga-lo alcm dos seismczes. O rei prote- 
ctor tem poder p i a  dissolve-lo. 

O exercicio do poder executivo 6 commettido a seis indivi- 
duns, que compõem o senado. Estes senadores são tirados 
d'entre a assemhlka legislativa. O presidente do senado, que 
corrcsponde ao nosso presidente do consellio de ministros, B 
nomeado pelo rei protector : deve ser jonio e nobre. A eleição 
dos outros senadores, o11 ministros, carece da approvação do 
alto commissario. 

O poder judicial e riomeado pelo senado. 
Esta organisacão mostra que os Estados Unidos das ilhas 



Jonias estão de tal modo ligados 1 potencia protectora, pelo 
tratado, e pela constituição creada em virtude das estipulaç5es 
&esse tratado, que a soberania, interior e exterior, existe muito 

s ilhas Jonias constituem de facto erma colonta 
incomple% ingàeza, g ada por um alto commissario de nomeação re- 
gia. Os jonios, por mais de umavez, têem manifestado o desejo 
dese annexar i Grecia. Emsegujda aosacontecimentos de 18i8 
em França, rebentou uma insurkiçáo em Cephalonia, que pro- 
clamava a união; este movimento, porem, foi comprimido. 

Os acontecimentos, porque ultimamente a Grecia tem passa- 
do, a necessidade de a reconstruir, tornando-a mais forte, tdeni 
feito pensar em seeundar o voto cios helenos e dos jonios. 

kincipados danubianos 

A Moldavia, a Vakhia, e a Servia constituem os principa- 
dos danubianos, dependentes da Turquia, e sob a protecçzíao 
das potencias signatarias do tratiido de Paris. 

N'este tratado as potencias signatarias garantiram aos prin- 
cipados da Moldavia e da Talachia uma adrninistraçSio inde- 
pendente e nacional; permittiram-lhes uma força organisadn, 
com o fim de manter a seguranca no interior, e guardar as 
fronteiras; mas reconheceram a suzeraniu da sitblime Porta. 

Em quanto i Sorvia, continuou sob a suzernniu do imperio 
ottomano, com uma admiuistraç3o tambem independente e 
nacional; e reconheceu-se na potcncia suzerana o direito de 
conservar na capital uma guarni~ão de tres mil homens, de 
rseeberum tributo de 500:000 francos, e de reclamar emtempo 
de guerra um auxilio de doze mil homens. 
b 486i aadministrarzo interior dos principados era a se- 

guinte : 
Na Moldavia um chefe vitalicio, que chamam hospociar, no- 

meado pelos boiardos, nobres da primeira ordem, pelos re- 
presentantes da pequena nobreza, e por outros dos cidadãos 
c dos corpos docentes, depois de receber a investidura da Su- 

48 - 
h l i ~  I)orta, cxcrcc o pder  executivo, ajudado por um conse- 
lho, que se renova todos os annos. Uma dieta composta do arce- 
]jispo, a i s  bispos gregos, dczeseis boiardos, treze deputados 
dos districtos, vota os impostos, e exerce todas as funeções 
do poder legislativo. 0 s  cargos publicos são reservados para 
a nolireza e para o clero. 

Na Iralachia o hospodar tambem i! vitalicio. Uma assamblba 
composta pelos deputados da nobreza, e por outros das cida- 
des e das academias, o elege d'entre os nobres. O hospodar 
nomeia os ministros. Uma dieta de quarenta e dois membros, 
eleitos por cinco annos, exerce o poder legislativo. 

Na Servia o poder k hreditario. O hospodar, depois de rece- 
lier a investidura da Porta, governa, ajudado por um senado 
de dezrsete membros, e por uma assemblda nacionu!. 

Uma adi$So de Vattel, publicada jii este anno, e annotada 
por mr. Pradier, alcanp as modifieaç6es recentes, por que os 
principados danubianos t6em passado; são as seguintes : 

Em 10 de abril de 1861 a assemblea electiva da hloldavia 
cxpi'miu o voto de reuniáo das duas assembl&as de Jassy e de 
Huliliarest, no mesmo logar, com o ftm de se deliberar emcom- 
inum. No I .O de maio a ministro dos negocios estrangeiros da 
Suljlime Porta dirigiu aos representantes do imperio junto ás 
diffcrciites côrtes da Europa uma circular relativa A união 
d'aquclles principados. Em 2 de outubro o clivan expoz, em 
uma nota dirigida aos representantes das gnndes poteneias 
residentes em Constantinopb, as condiçùes que lhe pareci& 
garantir mellior os direitos da suzerania o os interesses das 
poroayfies. Por ess? occasião propoz que, no caso de violação 
das convenms estabelecidas, e quando venha a reconhecer-se 
3 necessidade de se recorrer a me<lidas coercitivas, essas medi- 
&js scjiirn iipplicadas pela Turqiiia. Em 22 de dezembro, o 
ppiricipc Çoiisa proclamou a reuni30 das provincias danubianas 
em um sB cstado, concedida por um firrnan (decreto) do sul- 
tão. K'esta procla~nlisão omilte-se que a reunião dos principa- 



dos foi concedida pela Porta, sbmente diirarite a vida do priii- 

cipe reinante. de notar que esta mudanca so Icvasse a effeito 
sem o concurso das potencias signatarias do tratado de Paris. 

Republica de Andorr:~ 

A republica de Andorra consta de poiicas cidades e algumas 
aideias, no valle d'este nome, nos Pyrineus, entre a França e 
a Hespanha; e um pequeno eslado dependente do imperio fran- 
cez e do bispo de Urgel. Um syndico g ~ r a l ,  de elei~$io vitali- 
eia, e encarregado do poder executivo. Um conselho de vinle e 
quatro consules exerce o poder legislativo. O judicial e confiado 
a dois juizes, um nomeado pela França, outro pelo bispo de 
Urgel. 

Rf'publica de S. hfariiio 

Antes da wnstituição do novo reino da It~lia, existia, en- 
cravada nos estados sardos, uma pequena republica de oito 
mil almas, que se denòminava de S. Mnrino. Era uin estado 
sob a protecç%o do papa. A soberania era exercida por um 
cons~ZLo soberano, de sessenta mernbros (vinte nobres, vinte 
cidadãos, e ~ in te  dos campos) de nomeaçao vilalicia ; dois capi- 
tãds rqentes ,  eleitos pelo grande r:onselho, pois seis mexes, 
exerciam o poder executivo: a admiriistrnc5o da justiça era 
confiada a um jurásconsz~llo, iiomeado por tres annos. 

Os acontecimentos da Italia ti~vrm ter influido n'esta repu- 
blica. 

Aiiliga rcpittilicn ile Craiaoiid 

A cidade de Cracovia foi declarada pelo congresso de Vienna 
cidade livre, debaixo da protecção da liussia, Austria, ePrus- 
sia; e assim constituiu um estado semi-soberano ou dependen- 
te, ate i 886. N'esse anno, em virtude de uma convenção entre 
as potencias protectoras, foi arinexada ao impeno austriaeo , 
e n'esta condição se conserva, apozar dos governos da Gran- 
Bretanha, França. e Suecia, terem protestado contra este facto, 
como uma viola~áo do tratado de Vienna. 

PIIIlIEIRA PARTE 

PRINCIPIOS Dk DIREITO ISTERSiICIOJAI EM TEgPO DE PAZ 

Direito Wlei~adckni~al  k a reuni50 dos preceitos, que os 
estados devem observar em suas relações externas : conside- 
ra-se tanto na paz como na gucrra. 

Se o direito internacional assenta os principias, que tendem 
a manter a Iiarmrinia eritre os estados e o-seu bem estar com- 
mum, constituc o direito internacional em tempo de paz; se 
porkm, elle prescreve as regras mais conducentes para mode- 
rar os malcs da gucrra, coristitue o direito internacional em  
tempo de  g~trrra .  Esta ullima parte ainda se subdivide, natu- 
ralmente, em oiit,rau tres : a primeira determina a condiic,ta que 
os belligerarites dcvem observar uns 3 respeito dos outros, os 
d l~e i l o s  e deõercs dos belllgernntí~s; a segunda estabelece as 
relações, que os estados rm gucrra devem rrianlcr com os po- 
vos pacificas, os tlii-citos e d e o ~ r e s  dosnetitros; a iillima, em- 
fim, prescreve ar regras, que devem ohservar entre si aquel- 
les que se ajutiam na guerra, os riiretfos r deveres dos nldlados 
e auxiliares. 

Tres são as origotis yire os p~iblicistas reconhecem ao direito 
internacional : 

I . "  -4 lei iiaturai, aquelle seiiti~neiito intimo, que nos faz 
discriminar a vcrdailc. do erro, intlepcrideriternerite de toda a 
prescripçso positi j-a. 

2,"  Os iisos rrçrbiilos por longo lajisri de tcinpo. 



3.n FinaImle os tratados. 
Estas tres origens do direito interna,&nanaI, que acabsmos 

de dispor na ordem da sua impnrtancia philosophics, na prd- 
tica devein congderar-se dispostas n'uma ordem inversa. 

Com,effeito; nas nossas relações com qualquer poteiicia, 
começaremos por examinar se existe algum tratado, que 110s 
obrigue ; no caso afffrmativo, este tratado constiluirj regra. Se 
não existir, cumpria investigar se ha algum eestnrne seguido 
geralmente, e que o Rmpo como que tenha legalisado, Emiim, 
e em ultimo caso, a nossa rasão, apreciando, quanto púde cui 
sua fraqueza, o que é justa e injusto, deverá intervir para 
regular os casos, qne ainda não se acharem dixididos por al- 
guma auctoridade anterior, supprindo assim a RiHa dos trata- 
dos, e dos usos eslabeIecidos, 

Os direitos de que gosam os estados sobenm,  uns a res- 
peito dos outros, são chamados absolutos ou hypotheticos, Ililr. 
Ortolan preferiu denomina-los per~mnefites ou occasionaee. 
Os direitos absolutos existem em toda e qualquer situação, em 
que se acham os erctados, pelo simples facto da sua soberania. 
Os direitos Rypofhelicos, pelo contrario, nascem de certas cii- 
cnmstancias, e terminam com eilas : são consequencias da so- 
berania ; mas que só têem Iogar em casos determinados. 

Os direitos absalutos sSo : 
1." O da conservação e engrandecimento dos estados. 
4.O O da sua independencia, e egualdade. 
Os direitos hypotheticos, variaveis com os intemses e ne- 

cessidades dos estados, só podem ser definidos pela exclusão 
dos absolutos. 

CAPITULO I 

DIREITO DA CONSBRVACXO C E S G R A N D E C I M ~ I E ~ ~ O  DOS ESTADOS 

Toda a associa~50 politica tcm, como os individuos, direito 
e dcvcr tlc velar ~icla sua conserva#o c erigt-aridccimentri, em- 
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pregando todos os meios l i c i t ~  condncentcs a esse fim. 0 s  
estados conservam-se e engrandecemse, creando e desenvol- 
vendo os elemwtou de prosperidade; e repelljndo, quando a o  
aggredidos, os ataques injustos, que Ihes dirigem, ate que te- 
nham alcançado a rcparaçso d'elles. Este segundo meio 6 de- 
nominado pelos publicistas direito de legtitãma d e f e ~ a .  

Todo a estado, por iiso quc bem o direito de licitamente se 
engraudecer, e livre em augmentar seu territorio. 

Este direito e completo ; e potencia alguma deve obstar-lhe, 
emqnado não degenerar em usurpaçiÍo, ou não for exercido 
com o fim manifesto de espoiiar o opprimir. 

Um estado púde conceber ayprehensóes pelo engrandeci- 
mento successivo de outra potencia; mas não 8 motivo s d -  
ciente para se lhe oppor, ou para lhe arrebatar possessões legi- 
timamente adquiridas. Comtudo na Europa, principalmente, 
as potencias rivaes em forca maqifestam sempre senão receios, 
polo menos sweptibilidades, quando observam o engrandeci- 
mento das outras; e ainda que qualquer d'ellas esteja sempre 
disposta a prevalmer-se do direito, quando se trata de cxerce-10 
em vantagem sua, náo deixa de invocar as excepções, quando 
elle é exercido em favor de estranhos. 

A necessidade de conciliar o (lireito para se engrandecer, 
que assiste a qualquer estado, com aquello que os vizinhos 
têem de viver em seguranGa, kz pensar no systema de cquili- 
brio politico ; quc seria a disposi~ão, por meio da qual ee em- 
pregaria a força, para conter os estados em limites taes, que 
nzo podessem arneaGar a scgurariga dos outros, pela acquisi- 
yZo do fon:as desproporcionadas. Br. Durat-Lassalle, depois 
de apresentar a$ opini6es cm ravor e contra o èquilibrio poli- 
tico, concluiri, dizendo:  entre estas duas opiniões, nossa 
escolha não póde ser duvidosa. De uma parte esta o principio 
da independencia, que da o direito para qualquer melhorar sua 
sorte ; da outra apresenta-se, sob o nome de um equilibrio im- 
possivei de Fundar, um sgstcma de cxcelicões, do que podem 
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apmveitar-se a força, a astucia, O ci~irne, o odio, e todas as 
paixões ruins ; admitt$do-o ou rejeitando-o, confonnc as cii- 
cumstancias. Parece-nos pois que para um espitSilri rec,to n3o 
ha que hesitar : assim entenderlios com Grocio, PulTt:ridorlio, 
Vattel, e inuitos outros, que um estado devc scr livre em au- 
Bmentar o seu poder, comtanto que n5o o Taça 1Br um modo 
injusto, e com a mira de dominar. n 

No exercicio do direitu da legitima defensa, toda a liotcncia 
pijde armar-se para repellir uma aggressão, de que se ache 
ameacada; para manter a tranquillidade no interior; ou para< 
exigir reparaçóes justas: p0de organisar e reunir exercitos, 
esquipar armadas, construir ou reparar fortificações, no inte- 
rior e sobre as fronteiras, e estabelecer campos. Qualpucr po- 
tencia pO@ taml~em concluir tratados, independentemente 
do corisentimento estranho; comtarito que náo lese os diroitos 
alheios. 

S6 tratados anteriores, 1iri.e c devidamente contraliidos, 
poder30 limilar estes direitos, que, alids, deverão scr respeita- 
dos. Todavia os arrnamerit,os estraordinarios de uin estado 
quasi sempre dZo Jogar a que lhe sejam pedidas explicações ; 
quando este 1150 se apressa em da-lirs, de per si e de mo10 
proprio. A pertinacia em nega-las basta para excitar descon- 
fianças, justificar. coiitra armamentos, e ai6 para promover a 
guerra. Nada ha mais jiisto do que iimii na-50 exigir e receber 
explicaçóea, quando tem fundamento para se julgar amcaçada 
pelos preparatjvos que vE fazer: nada vae n'Mo cnritrario i in- 
dependencia dos estados, porque todo o direito e reciproco ; e 
só pdde obrar livremente, iluarido riso se prejiidica alguem : e F! 
prejildicar lançar uma nação em agprebensfies sobre o destino 
que deve aguarda-la. Mas, por issomesmo, não se pode adniit- 
tir que um estado, que n3o tem qiie rec,eiar dos armamentos, 
a que v& proceder, se intrornetta em pedir explic,açÕes. Haverá 
n'isto uma cxigencia injiista, contraria d dignirlade de urna na- 
$30, e capaz taiiil,riti de origitiai diss~i~rões P 3 gi1i'ri.a. 

~ o d o  o estado, na q~ialidade 11e ser moral distincto de todoi 
0s outros, 6 completamente livre e iiidcprriileiit,e no esprcicio 
dos direitos da soberania. Entre esses direitos avl~lta o clc 
crsar, ~nuda, l;  e abolir a co~lstitiliçdo. 

A independc,ncia poiitica dos estados solicrailos cxtcncle-se 
tambcm li escolha do airctoridada sirprema. Nos governos 
hereditarios a s~ircessáo sendo regulada l?elas leis fiindamen- 
taes, todas as guesfies, que respeitarem a esta succcssáo, se- 
rão resolvidas exclusivamente pelo povo, c independentementc 
da vontade e inflriencia das potericias estrangeiras. Kos govcr- 
nos electivos a escolha do chefe dn estado r: mais aiictoriilndes 
devera fambcm ser feita livremente, e lielo modo prcscripto 
na constit~iiçáo. 

Os publicistas, em geral, admittem o principio da inrlepen- 
dencia das nações, tomado na maior latitude. Assim, determi- 
nar s forma do governo, e.scolher o soberano, crear, rnudar 
ou abolir a constituição, cousas sáo estas, que a extranhos não 
competem. Alguns publicist,as, porem, admitl~m exc,epções 
ao principio da independencia dos ~staclos, c em tão grande 
numero, que 9 para receiar que ellas aùsorvarn oprincipio. Se a 
humanidade levar a aggredir um governo, para sillvar um povo 
opprimido, se interesses graves incitarem a atacar a autonomia 
de um estado, essas circumstancias ser50 excepções, que, 
pensadas de espaço, poderão decidir os depositarios do podw; 
mas que, ainda assim, nZo destriiirão o principio da indeperi- 
dencia, como a mais justo, e conforme ;i dignidade das naçóes 
e á paz do mundo. 

Aos estados hmbcm assiste lima cg~~atdarlcperfiib cle direi- 
tos. Qualquer que seja a extenszo do territorio, rorça da po- 
piilação, iiiimero de soldados, forma e antiguidailr, do seu go- 

6 



verno, todo n rstndn tem o mrsmn direiw para se reger como 
melhor julgar. 

A inferioridade relativa das forças não prejudica a sobera- 
nia nem as suas consequencias Icgitimas. Se e verdade que 
um estado fi-aco pesa menos na balança politica, se não se p0de 
deixar de appljcar As n a ~ a e s  o que tem logar entre os indivi- 
duos, se a desegualdade e uma lei da natureza, quer se con- 
siderem osindividuos isolados ou reunidos em corpo de estado, 
quer comparemos as faculdadrs ptiysims e moraes, se o senti- 
mento da justi~a, que Deus implantou no wr@o do homem, 
é capaz dc, no meio de tarita desegualdade, cnar  e conservar 
intacto o principio da egualdade entre as riarfies; sb elle pode 
fazer que um estado soberano, por mais fraco que seja, não 
teiiba meiios direito que o mais poderoso, para o seu bem es- 
tar, conservação, e independencia. 

A egualdade natural dos estados soberanos pdde, todavia, 
ser modificada por meio de eontractos, ou pelo consentimento 
de um estado em preshr a outro dcmonstraçEes de honra e 
preferencia. Aindaque a maior parte d'estas demonstrafles nao 
assentem mais do que no uso, m a  vez admittidas, as na~ões 
civiliadas as observam, e ate muitas vezes mais escriipulosa- 
mente do que executam os tratados mais solemnes. 

ARTIGO UIIICO 

MOUIFII:AÇ~ES AO DIBELTO DE EGUALDADE QUE ASSISTE AOS ESTADOS 

O direito de egialdaae que assiste aos estados, põde, em 
virtude de mutuo accordo, s o W r  alterações : estas referir-se- 
ido isprecdencias, aos Eitzalos e trafamenbo, e i iiaguausada 
pelos diplninalas nas relafl~s infemtacimaes. 

f i." 
Precedencia que entre si devem guardar os monarchas, 

e outros r e p r e s e r i t a n t e s  do estado 

Chama-sc dareito de precedemira O direito de occupar d'en- 
tre muitos logares aquelle que se julgar mais honroso. 

os ligaram em' outro kCnp0 grande importancia i oc- 
m p a ~ o  directa, ou por meio dos sens representantes, de ioga- 
res determinados, nas conferencias P, OII~POS actos, principal- 
mente na confeccão dos tratados. Hoje, e ainda bem, estas 
questões, que deram logar a disputas muito serias, são tid;ls 
como de menor alcarice ; entretanto os irornens da diplomacia 
ainda as n?Io desprezaram inteiramente. 
Em direito natural não ha para os estados ncm prjmeiro 

nem ultimo logar; e sU por meio de conrenções, expressas oii 
tacitas, que existem as precedeiicias. 

O sr. Silvestre Pinheiro, ao tratar da quest'io da prewden- 
cia, disse que'as bases, que para isso se pretenderam tomar, 
Poram: I . = ,  a antiguidade dos estados; 2.", a antiguidade d;i 
conversão 4 religiao catholica; 3.", a antiguidade da familia 
reinante ; a forma do governo; S.", o tilulo do soberano, 
ou chefe do estado. O nosso insigne pulilicista, depois de apre- 
sentar os inconvenientes, que ;i adopcão de qualquer d'estas 
bases importaria, para se fixar a precedencia entre as naiões, 
concluiu que esta $6 poderia scr.reçolvida attendentlo A maior 
ou menor popnlaflo dos estados, cousa que é scmpre facil de 
ser determinada. 

Estas questóes relativas a precedencia, 1130 lendo podido 
serresolvidas por meio de conven~ócs internacionacs, (1t:cideni- 
se pelo uso e consentimento ger,al. 

NO congresso de Vienna (2) tentou-se classilicar os diversos 
estados da Europa, çorn o fim de t hes determinar as preccden- 
eias. Em uma das sessões de dezemfiro de ,181 8 os plenipo- 
tenciarios das potencias signatarias nomearam uma commis- 
sáo, que devia occupar-se $este negocio; mas levantaram-se 
duvidas, principalmente a respeito das grandes repiiblicas; e 
a questão foi adiada indefinidamente. Neste congresso ainda 
se ehegou a determinar que os ministros pulilicos tomassem 
logar por classes ; e que em cada classe tivessom precedencia, 
segundo a data da notificação otiicial da dicgada ri respectiva 
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rOi,ie. Por csta O C C Z S ~ ~ O  talnhcrn foram ab~litlas entre aclueBeç 
miriistros todas as distincções, que se fundavam no parentesco 
e rela$Õvs de politica dos respectiros monarchns. Emquanto 
3 lireceilericia nasassignaturas, os n~iiiistrosscguirain a ordcm, 
c>in que se aciiarain dispostos os nomes das diff'crciites cbrtes 
ciri rela~$ío i lingua Craneeza. 

dctiialmcrite parcce adoptar-se a rcspeito cle preccdcncias 
a pratica seguinte : 

4 .O I'ircedem os im[icratlores e reis. 
2." Segucm os chefiis que gomm tarnlicm tlc honras reacs, 

nias que i~lio s30 reis ou in~perado~aes, como 6 o elcitor de Hesse. 
3." h cstcs seguem-se os que não gosam das Iioriras reaes. 
4 . O  Os estudos semi-soberanos, ou de uma soberania iiicom- 

plcta, cedcrn, sen5o aos estados soberanos em geral, pelo me- 
iios iqui:lles de que dependem: um estado protegido cede ao 
estado protector. Esta iiibrioridade, todavia, não se d9 nas 
rela~fics iriterriacionaes com as outras pohncias. 

S.* Erriíim, os estados catholicos concedem ao papa a prece- 
dencia sobre lodos os priiicipes, quc gosam das iionras reaes. 
ivao procede assim a Prussia, nem OS estados protestaiit?; 
da Europa, que náo consideram o vigario de Christo senáo 
como bispo de Roma, e principe soberano dos estados pon- 
tilicios. 

Emquanto As repiiblicas, consideradas a respeito dos reinos 
c impcrios, por muito tempo o principio mais geralmente reco- 
riliccitIo foi o ila preceticncia de todas as testas coroadas; ape- 
nas sr: podiam considerar como excepção a esta regra a eon- 
fcrleraçao germaniea, que algiimas vezes precedeu os reis, o .  
3 Iiiglatclrra que, sob o protectorarln de Crornwel, continuou a 
occupar o mesmo logar, que occiipára sob a realeza. 

0 s  differentes tratados cnncluidos pela primeira republim 
ft,aiicezn vieram abrir exemplo de que as republicas podem 
conservar o mesmo logar que Os outros gQvenios, que doutro 
teriipo firam mais roiisidera~los. 

Emquanto aos eshdos dn mcsma ordein, os tratiiilos piitiii- 
e os usos definem algumas vczes a precedencia. Existe uin 

regulamento, que determina como ella deva dar-se nos estados 
da gerrnanica. OS reis &esta confederação colloca- 
ram-se no acta de 1815 na ordem seguinte: o rei da Bavicra, 
o da Sa~onia, o do Hanovcr, e O de Wurlemberg. 
O uso tem fixado certas regras, que sã.0 geralmente admilli- 

das. 0 chefe de qualquer cstado concede no seu paiz precedeli- 
tia ao que vem visita-lo. R'os congressos os representantes dos 
estados medianeiros tomam a prccedencia sobre os das poten- 
tias dissidentes; ainrla quando estse sejam de ordem superior. 

Quando co?correm chefes de estados de egual ordem, ou 
os seus reprvsentarites, recorre-se, para evitar toda a contesta- 
@o, a differentes meios, que, reservaiido os direitos e as p r o  
tensões de cada estado, deixain a precedencia duvidosa. &fui- 
tas vezes os interessados declaram que todos os loiares sãri 
eguacs, salvos os direitos e pretensõcç reciprocas. Outras re- 
gula a edade ou a dura630 dos governos. Outras, emfim, decide 
a sorte : foi a sorte que empregaram para a prccedtlncia dos 
logares os reis da Polonia e da Uinamarca, por occasião de 
uma entrevista, que tiveram em Berlin em 1709. Tanibem se 
usa nos tratados alternar a precedencia, tanto no preamhiilo 
como nas assignaturas; de modo que cada um dos es~adolr 
occupa no exem~ijar, que lhe e destinado, o lugar principal: 
este uso, que denominam alternado, foi o qrie se einprtiguii 
no tratado de Ais-Ia-Ctialiello cm 1748 (3). 1'01~ occasiZo de 
uma entrevista, que em 1660 t o ~ e  lognr entro os reis de Frani:ii 
e Hesganha, imaginaram separa-10s por uma linha trarada no 
meio da sala, em ~ I I C  se rciiniram. Em 1658.0 rei da Ilungria 
e o eleitor cle Mayonce evitaram sentar-se, passeando, para riZo 
se dar o conflicto na prwedencia dos logarcs : o niesriio lixe- 
ram em 1690 o arcl~iduqiic João e o clcitor dr  Ravicra. Pios 
congressos de Utrecht (i), C;imlirny, r outros, ernprcgariirii-se 
mesas redondas, cni que não podia tiarcr prccedencia. 



l'itulos e tr:itamcnlos conferidos nos rcprcsciitanlcs Jus cblados 

Tidulos sSo os nomes que definem a auctoridade e as honras, 
de que se acham revestidos os altos funccionarios do estado, 
como rei, imperador, etc. 

Traranrentos são denominaç'des honorificas, q~ic  se confe- 
rem As pessoas, que gosam de certos titulos, corno ~nagestade, 
alteza, etc. 

Todo o estado pbde conferjr ao seu cliefe o titulo, quc lhc 
aprouver, bem como o tratamento, qucentendcrser-lhe devido ; 
mas nem por isso as outras nações sIo obrigadas a reconliecer 
esses novos titulos e tratamentos. 

Foi assim que o titulo de rei da T'russia, que Frederico I 
iissumiu em 1501, reconhecido desde logo pelo imperador da 
Allemanlia, sii o foi mais tarde pdos outros estados da Europa. 
Por egual principio o titulo dp imperador de todas as Aussias, 
que Pedro o Grande ass~imiii crn 1701, sU foi sendo recorilieci- 
do, e em cpc)clias distantes, pelas difbrentes potencias da 
Europa. 

Em alguns estados 11a tituios particulares, inlierenles i quali- 
dade de Iicrdeiro presnmptivo da corda : em Inglaterra o her- 
deiro presiimplivo C deriominadoprincipcde Gallcs; emIIespa- 
nha prineipe das As t~r ia s ;  em Portugal principe real; e o 
primogeiiito d'cste ultimo t! denominado piincipe da Beira. 

O s  tntamcntos, que se conferem aos cliefes dos estados e 
seus descendentes, estjo em relação com os titulas. Antiga- 
mente os rtis contentavam-se com o tratamento de alteza; s8 
aos imperadores se conferia o de magestade, que hoje se db 
tanibcrn aos reis. O imperador da Turquia, ainda lia pouco, 
recebia o tratamento cle alteza : foi 110 tratado de Paris, de 30 
de marco de 1%6, que poz termo a guerra do Oriente, que 
pela primeira vez se ilie deu o de nt.r/cstade imperial. O sum- 

mo pontirice recebo o tratamento de suntillade da parte dc 
todos os povos catholicos. Fallando de si, chama-se servlts 
serfiorum Dei. 80s principes da christandade da o tratamento 
de filho muito amado, carisime ira Chrisco Pli, dilectissl~ne 
JiEi. Os gran-duques e o eleitor de Hesse, aindaque gosam das 
honras dos reis, sZo tratados por altezas reaes; e os outros 
duques s30 chamados altezas serefilssirnas. O primogenito de 
um imperador assume o tratamento de alteza imperinb, e o 
de um rei o de altezn real; os outros filhos assumem simples- 
mente o de altezas. Esk ultimo tratamento recebem tambern 
as filhos dos gran-duques eleitores de Hesse. 

Ha testas c6roadas quc gosam, em virtude de antigos usos, 
ou por effeito ile concessúes do papa, de certos tratamentos 
religiosos, rrcorihccidos pclos outros estados ; assim chamam 
ao imperador (10s francezes Sua Jfagestade Chrzstianissim 
e a l i u  primogenito da Egrtlja ; i rairiha de Hespanha Sz~a Ma- 
gestadc Cutholica; ao rei tle Portugal Sua ,%fagestnde Fide- 
lisszma (5); ao rei da llungria chamavam Sua ,lfagestade 
Apostdica; em i391 o rri da Inglaterra recebeu o tratamento 
de defensor da f6. 

Em suas cartas e outras relações os soberanos costumam 
dar-se o tratarnento de amigos, ailiados, ou ~izinho5, c tam- 
bem de parentes em differentes graus. O tratamento de Bom 
irmüo e o que hoje tern sido empregado geralmente pelos rno- 
narçhas e outros chrfcs dos estatlos, nas suas respostas ao mn- 
lite, que l h ~ s  dirigiu o imperador dos francezes para a reiinião 
de um congresso europeu. Com cstc tratamento tbcm elles quc- 
rido corisignar a egualdade dos cstados, rpe reprcsentrim. 

O imperador Napolcao, tratando como primo o pretrndente 
do IIoIstein, significou assim que 1130 o rcc;onhece seu egual, 
09 chefe de estado. 

Os tratameiitcis que se dão aos estadosconfederados e Lrepu- 
blicas são menos permanentes. Nos suas relaqões diplornaticas 
a confederacão germanica recebe o tratamento de serenissimts 



-i!dei.o!.ári gel-t~mfiira. As antigas rr>piiblicas (li: lTcnei~ i? 

ai: Gciioq craiii hnonlinadas serenissirnas repirbla'cns. 
0 cliefe da qiialquer estado p6de rtlpreseritar n;is ; was ar- 

mas, c enumcrar nos seus titulos, todas as possess0rs, que rc- 
ger. Estc direito sO llic podcrl ser disputado: 4.: quando 
pretender conservar titulo de dominios, de que tiver desistido; 
Si.", quando outra potencia conservar pretensão sobre algumas 
d'essas possessões; e recusar, por isso, reconhecer, a respeito 
d'cllas, o titulo de soberania. O rei da Dinamarca, depois dc 
ter cedido em 1814 ao da Suecia o reino da Noruega, coriti- 
nuou ainda por algum tempo a servir-se dos tiiulos e das ar- 
mas d'este reino; e sd depois de nova declaraçilo e contrade- 
claração consentiu em privar-se, definitivamente, d'csse titulo 
e d'essas armas. 

Ainda que os monarclias tenham a faculdade de enunciar 
todos os seus titulos, e de enumerar todos os nomes dos diffe- 
restes cstados, que possuirem, como alguns d'elles rcuncm rio 
lizulo grande urna longa serie de possessões, concordou-se, 
para faalidade do cspcdjcrite, em adoptar mais dois titulos, 
uni ~nedio e uni pequeno. O titrllo grande coniprehende todos 
os dominios de posse real e licticia ; o medio sómente os domi- 
nios priricipaes de posse eKectiva; e opeprleno apenas a di- 
gnidade, sob a qual se designa habitualmente o monarclia. 

Lingua diplaiiiatica empregada pelos representantes dos estados 
crn suas relagóes iiiteriiacionaes 

Nenhum estado tem direito para exigir que a sua lingua seja 
preferida nos tratados, cm que for parte. Por isso, quando 
dos dois cstadm, que tratar2m mtre si, nenhum quker ceder 
de se servir rla hngua (10 outro, haveri dois meios que em- 
pregar: servir-se-h50 de uma lingua neutra, ou redigirão o 
instrumento nas duas. 

A lingua latina foi a primeira que para isso se adoptou, e 
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que cstcvo eni uso 316 ao seeirlo xvru: diiZerentes tratados 
notaveis foram redigidos em latim, como o deutrecht em 171 3, 
e o de Tienna no mesmo anuo. 

Desde o reinado de Luiz XIV a lingua franccza tem sjdo 
geralmenle adoptada nas redacções diplomaticas, reputando- 
se hoje a lingua dilomatica do mundo civilisado; de sorte 
que tem sido mesmo empregada por estados em que não tein 
entrado a França. Entre os tratados assipados desde o priiiei- 
pio d'este secula, que foram redigidos excluçivamentc! em fran- 
íxz, figuraram o congresso de Vierina em 1813, c os tratados 
de 1833, que se occuparam da separaçáo da Belgica, c, mais 
recentemente, o de Paris de 30 de marco de ,1856. A lingua 
franceza tambem tem sido empregada pelos esta(los da Allema- 
nha, ajuntando-llie uma traduccão latina, apezar da confedera- 
ção germanica ter decidido em Francfort eni jullio de 1817 
que tião se srrviria rias suas relações diplomatiças senão da 
lingua allemií. 

A Porta Ottomana emprega a lingiia turca na sua corres- 
pondcncia com as côrtes da Europa; mas as commuriicações 
sao acompanliadas por uma traducçzo latiria, ou francvza: ou- 
tras vezes redige seus tratados em tantas linguas, quaiitas s3o 
as partes contratantes. 

Os estados, que teem uma iingua coniinum, ordinariamentc 
servem-se d'ella nas suas relacücs intciiincionacs : 6 o que teni 
logar entre o Brazil e o nosso Portugal ; entre a Iiiglalcrra e a 
UniiÍo Americana ; enlre os estados da confedersSo grrmaiiicli ; 
e o mesmo acontecia rios aiitigos estados, que Iioje constituciii 
o reino da Italia. 

Emquanto iis cornmiinica~õ~s vcrliaes, que tecm lugar nas 
occasiões soIcmnes, taes como os discursos pronuiicilidos rias 
audicncias publicas, unias vezcs o ministro estrangeiro recita 
ria sua lingu:~, e um inlcrpretc vac i?m seguida tradiizindo; 
outras adopta-se o um de uma lingua neutra fiiniiliai aos dois 
estados, como 6 hoje a franceza. 



Toda a ns$io tem, como qualquer individuo, direito para 
adquirir e possuir propriedade. Os principios da lei natural 
são aqui egualmente ãpplicaveis. Sbmeritc lia uma differenca: 
para determinar o direito dos individuos, ha codigos e leis 
positivas; emquanto que as naçGes n9o podem invocar senão 
principios, mais ou menos duvidosos, e twtatlos do execuflo 
mais ou menos Iacil. 

As porçó$s de um estado, sobre as quaes este exerce uma 
soberania effectiva, e que são propriedade sua, denomiriam-sc 
tcrre'toriaes; e t~~rrritorialidade a propriedade de ser territo- 
rial. 

Constituem o territorio de um estado todos os logares, so- 
Ùre os quaes este eserce jurisdicçào, que estão sujeitas ao seli 
poder exclusivo, e eujos habitantes obedceem 6s suas leis. O 
territorio de uma nacão compóe-se, portanto, de contiiientes, 
ilhas, colonias, feitorias ou outros eskibelecimentos, c das 
aguas tcrr'itoriacs. 

ARTIGO i.' 

IiIIIEITO tiOfi ESTAUffi SOBRE A PROPRIEDAUE COKTItiLtXTAL 

Todo o estado p6dc adquirir propriedade por occ~cpa~~ão, 
acccssão, prtscrili!.6ri, e tratados. 

Uirciio dos csbdos sohre a propriedade cuii~iiiciital, 

ohtidn pclu occulia$ão 

;I nccupay2o consiste ein tomar posse de uma cousa para 
uso csc!usivo. Plii,a cluc 3 OFCII~;I~;RI) sei? legitima, sZu prcci- 

sas tres coiidi~;kr; : I .", o oliji?ct» da ~ii'olricù;iclc deve ser de 
natureza rluc? possik ser poss~ido ~scirisisamerite; o pos- 

suidor deve tcr iicce~si&~(lv de siibt~~alii-10 :'i communidsdc 
primitiva, ou, pelo rncrios, utilidade em assim proceder; 3." a 
cousli deac riao ter dono, ou sei' TCS 11ullirls. 

l3 ncccssario inais que a intenyso r10 possuidor seja mani- 
icslado por nclos oe:eiiaivos, que rião se possa ciavithr da 
vontade de possuir 3 iitiilo de scril~or ; cstes actos corisistern 
em ~iniccder n coiislrucçUes, crgucr cruzes, tracar çimlilcs 
inscripcões, plantar arvoretlos, etc. 

O direito tlc lirripricihde sendo o mcsino para todos os Iio- 
Ineris, q~i;ili[uer clriii wjn  n rcligihi, çudiimcs, c gi'aii de ciui- 
]is tikcio, .: a lei rintiiral i iào auclorisa iiuc licivo algum osiirpe aos 
selv;ipens a siia l~i'opi~icil:iile. snli o pretexto dc maior illustra- 
cão ou rii~iorrs i~oiiticcirnentos da ciil tu~i da terra. Toduvia o 
uso te111 n~o!lirl~;!~lo este [iriricjpio : quasi todas as riacóes gran- 
des, illiridinrlo-se por iiiteiesscs muitas vezes menos justos, 
mas alardcantlo scrnlirc que Ibcs assisle hom direito, se t6em 
aliodcrado nas outras partes da tcrra das propriedades, que 
crs rialuracs do paix nlii possuiam. Mas estas ciccupações foram, 
ordintiriainerite, jirstilicadns, com melbor ou peinr Aindamcnto, 
peh sulimiss2o ou aillies30 (10s Iialiitmtcc: da tcrra. 

Llireiio dos cs!nilos sobre a prirpiiidnilu coiitiiien/:il, 
olilida pela acces3;iil 

Ctiamn.se accpssão o aiigmento i ~ i  incllioramento, qric so- 
brevem a groptuiedade por cffeito de causas p1ij'sic:is. Todo o 
estado tem direito para sc aproveitar do que ~ierjuritar-se ao 
seu territorio. Pouco importa que esse augmento tenha logrr 
de repente, ou pouco 3 ~ O U C O ,  por urn modo imperccptivel: 
o eslado ganha qiiantn se lhe incorpora por qualí~ucr causa; 
assimcomo perde qriarito annt~ircza lhe rouba pclo phenoineno 
oppostii da aunlslio. 



. 5 
Dii.i!itu Jus cstailos so11t.e a [~i'npricil;id<: çuiiliiii!irl.il 

olilidn pele prescripy9o 

Prescfipção é o direito, que se adquire sol,rc a ~iropriedailr: 
pelo sirnliles hcto da longa posse. 

Tem-se admillido, quasi geralinent,e, cluc os liarticiilarcs 
podem adquirir direito de propricrlade por rncio cirrprtiscri- 
pç%o ; isto b, por urna posse dc boa fk, inaiisa, e duraiiic u n i  
espaço de tcmpo detcrminadn, assis Iongri para fazer acrcdihr 
que ning~iem lere direilos, o ~ ~ p r e l e a t l e i i  fute-los cri ln, sobri: 
a cousa possuida. 

Entre os estados rião t: matr:ri~ corn:ntr: se oiitro t i~nto phle 
tlar-se. dlgulis pulrliçislas, tacs i:umo Ci,olin, I>iifTt~iitlíirfio, 
Burlamaqui, e osr. Silvestre Pintieiro, sustcntaiil aconcenieiicia 
da prcscripçio, para quc se evitem, $cerca da propricdatlc, 
reçbniaqiks sem fim, que poderiam originar debates (10 maior 
alcance. Outiris, como llartins, Klubct; e Kagnrval, sustcritaril 
que o territorio deuma nação, sendo por sua natureza inalieiia- 
vel e indivisivel, a simple interrup-ão da ~wissc uUo eatingiie 
o direito. 

Foi pela prescripçáo que muitos estados obtiveram grande 
porgio do terlitorio que hoje possuem. 

1)ireilo do5 efiladus aobrs a propriedade conliiienhl 
ollida em consequencia dos tratados 

Os tratados são outro meio para os estados poderem au- 
gmeritar o seu territorio. Assim como os particubres podem 
vcnder, trocar, ou doar, as nações podem adquirir por meio 
de tratados urn augmento de territorio, de um ou de mais 
particulares, dè um ou de mais estados. I'arcceria de justiça 

não se dever alienar uma parte do territorio da na80 scm con- 
sentimento dos seus habitantes. Em direito natural assim ir ;  
mas na pratica o principio cede i ração mais forte, queordena 
que o bem particular não prefira ao bem geral. Mas, ainda as- 
sim, nenburn estado póde obrigar o homem a seguir a sorte 
da terra, e a acompanha-la na  mudanca dc soberania: todos 
podem deisar o terriloriopara seguir a patriaantiga, ou para 
procurar outra, a aprazimento seu. 

ARTIGO 2.0 

DIIIEITO DOS EST:lnOS SOURl: A PROPRIEDADE KOS MARES 

NXo B difiicil dcrinir como territoriacs, ou proprios do es- 
tado, todos os logares sobre os continentes, quer os terrenos 
pertensarri 3 rrtctro~iule, qucr a coloriias ou estabelecimentos. 
Einquanto porem As porçfies maritimas, ha muita dificuldade 
em Ihcs definir a territorialidade. 

Ha porcões de mar, que não reconhecem soberania, que 
nao sZo proprietlade de povo algum; emquanto que outras tia, 
sobre as qiiiies se exerce uma sobennia effectiva, c que, por- 
tantn, sZo territoriaes. 

O mar largo 6 livre para todos ; e, como tal, ndo póde em 
caso algum tornar-se propriedade de um estado : não pode ser 
tcrritorial. Com effeito o mar i120 é de natureza tal que possa 
ser possuido esclusivamcnte ; porque a posse o estado que 
perrnittc não s6 quc sc cxcrça sobrc a cousa uma acção phy- 
sica, mas tamhem que se afaste d'ella toda a accão estranha; 
e 6 evidente que todas as esquadras do mundo, ainda quando 
fossem centuplicadas, náo poderiam, assim mesmo, collocar 
o mar i discriçãe de um povo. A posse tamhem não trazia 
conveniencia p a n  o possuidor, e importaria grave prejuízo 
para a sociedade; porque o mar é o primeiro elemento para 
approximar os povos, e estreitar-lhes suas relações. A ultima 
condição, a de ser no acto da posse res nulliass, bu a falta de 
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dono, sendo a unica que se dá no mar, R ~ O  pBdc supprir as 
outras qut faltam, para que o direito da propriedade possa 
ser constituido. 

8 1 . 0  

Direi10 dos cslailoa sobre os riiares nu longo iI,is ciisf:~?;, 
ate deterrriiiiaila dislaiicin-tiiilia (!c iespcito 

Ainda que pelo lado do mar as limdcsnaluracs dos rst:iilos 
s3o as praias, entendendo-se que estas tcrminam ori~le param 
as aguas na baixa mar, o uso, ile accordo com muitos tratatlos, 
tem fixailo como limite da fronteiramaritirna uma lililia tnyaila 
sobre o mar, seguindo o contorno (Ias costas, e distante d'cs- 
tas o maximo alcance da artibicria. A esta linha chamo11 o sr. 
Silvestre Pinheiro k ~ h a  de respeito. SZo, porlanto, proprie- 
dade do estado, ou territoriaes as prç2ies de inar, que não 
passam para fO~a da linha de respeito. 

Este modo de fixar o limite ilas fronteiras rnaritimas iovolve 
implicitamente o que seguiu Grotin, qiie coinpreliendcu no 
territoria tlc,um estado todo o cspaco do rnar, qiic se phile 
defender da terra : o que se eaprirne pclo al)lroi rsrno : I'ewti~ 
doniiwium finrlzcr erbi fintttrr a r ~ t ~ o ~ . r s m  azs. 

Todo o espaço dos mares, cornpreliendiilo Pritre ri cosb e a 
linha do respeito, constitue pois innr territcil-i;il. 

Direitos dos estados sobro os mires iiitciiores 

São territoriaes os mares interiores, que wmmunican~ com 
o mar largo por meio de um estreito, cujas baterias podeni 
impedir a passagem dos navios ; comtantoque as caslas d'esses 
mares sejam habitadas exclusivamente pelo estado, que se 
acha de posse do estreito. A ausencia de urna Cestas condi- 
ções basta para que os mares interiores não sejam dominio 
exclusivo de uma potencia qualquer. Supponlramos que o es- 

heito i tal que 15 possivel atravessa-lo irnpunemcnte; n'estas 
cll.cumsbancia8, como a posse do mar interior não se púde 
tornar real e exclusiva, tanto basta para elle estar no caso do 
oceano; ninguem, portanto, ter8 direito para proliibir que por 
plle se navegue. 

Tambem não seri territorial o mar interior, so as suas cos- 
tas forem habitadas por poros differcntes d'apuelle que dispo- 
zer do estreito ; por quanto, se o estado, scnhor d'este estreito, 
podwse prohibir n entrada e saida aos povos, que habitam as 
mstas do mar interior, oumesmo aos extraiigeiros, usurparia 
a independencia de todos aquelles povos, privando-os do di- 
reito de navcgaqa c commercio. 

Poderão, porkm, ser considerados territoriaes os mares inte- 
riores, ainda quando as costas, que esses mares banharem, 
forem occupadas por poros dimerentes, sc todos estes, bem 
como atluelle quc possiiir o estreito, assim accordarem unani- 
memente. 

N'estas circumstancias, todos os vasos de guerra dos bellige- 
rantes serio exel~~irlos d'aquellas aguas durante a guerra. Foi 
seguindo estas doutrinas, approvadas pelo direitoi~~ternacional 
primitivo e secundaria, que em differentes epoclias (1759, 
1760, e 1i80) os povos habitantes das costas do mar kaltico 
clecfamram este mar territorial, e, portanto, alheio ás Irostili- 
dadrs. 

3 3.' 

Uireilo do* estados sobre os cstrei tos que coniniunicam csilrc si 
dois iiiarcs náo trrritoi-iaes 

O estreito, que cominunjca entre si dois mares livres, não 6. 
territorial; ainda mesmo que seja susceptivel de ser defendido 
pelaartilheria, ou por qualquer outro meio defensivo; porquan- 
to, para que os mares sejam livres, B preciso que a cornrnunica- 
@ seja egualmente livre ; aliás tal liberdade seria uma illusão. 
E verdade que se poderia tornar effectiva a propriedade do 
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estreito; mas entáo haveria prejuizo para a sncicilada, em se 
tolher a entrada para mares livres. O estreito de Gibraltar, 
que tem uns 15 kiIometros no logar mais apertado, nunca per- 
tencera i Hespanha, ainda que a artilheria, por ulteriores aper- 
feiçoamentos, consiga domina-loeficazmente r porque oOceano 
e o Mediterraneo são mares ambos elles egualmerite livres. 

Entretanto, se os estreitos, de que se tratar, foreiii tdcs que 
os navios hajam de ser forçados a passaca alcaiice da artilhe- 
ria, náo se poder8 recusar ao estado, a que as costas pertence- 
rem, o direito de vigilancia sobre a navegaçqo d'estas passa- 
gens. Tamhem, se a navegação dos estreitos fiir t2o dinicil 
que nãio se possa fazer sem o auxilio depilotospraticos, pha- 
roes, etc., sera justo que os riavios fiquem sujeitos ao paga- 
mento de certos direitos fixos e consentidos pelos tratados, para 
que indemnisem da despeza, que se  fizer com ayuelles meios 
de segurança, de que iambem se aproveitam. Esta circumstan- 
cia, porém, náo torna os estreitos lerritoriacs. . 

8 4." 

Direito dos estados sobro os portos, golfos c bafiiaz 

São territoriiies os portos, porque podem ser possuidos 
effectivamente, e porqi-ie d'essa possc resulta coiiveniencia 
para o possuidor, sem prejuixo para a sociedade. Com cffeiio, 
o estado ptide tomar medidas para desviar dos seus portos 
toda 3 acção estranha, e para exercer de facto, e por um modo 
permanente, o poder physico, q i l e  constilue a posse. Demais, 
a propriedadc de um povo sobre os portos do seri territorio 
não impede que outras nações nnreguem, e se comrnuniquenr 
livremente entre si. 

Tâmbern são propriedade do estado, ou territoriaes, os goI- 
fos e bahias, quando a sua largura não excede a dobro do 
alcanca niaaimo daartilheria ; ou quando a entrada é defendida, 
como acontece muitas vezes, por meio de ilhas, bancos, ro- 
chas, etc. 

O estado, a que pertence iim porto, pbda declara-lo franco, 
ou sugeita-10 a leis fiscaes : yóde sugeitar os navios exh-angei- 
ro- aos direitos e aos regulamentos, que quizer estabelecer. 
Não faz mais do que exercer seu direito de propriedade e so- 
berania, sem obstar a cnmmuriicaç~o dos outros povos. Este 
direito, todavia, para conveniencia propria, cumpre que seja 
exercido com a maior mntleraciio, e aferido por iim cunho de 
egualdade e imparcialidade ; porquanto, se o estado excluir, 
arbitrarjamente, tal nacio das faculdades, que tiver conce,dido 
a uutras, .se a sugeitar a concllções mais duras, expor-se-lia ã 

soffrer mcdidas de rcconvençao. Assim, emquant,o aos portos 
francos, a maxima do direito internacional B que sejarn aber- 
tos para todos, ilãio se proliibindo a entrada aos navios mer- 
cantes dc qualquer naflo. 

B 5.0 

Direitos que resullam da propriedade dos mares 

Os direitos geraes, que Martens npreseritou como resultado 
da propriedade dos mares, são os seguintes : 1 .O, o direito oz- 
ciusivo da pesca do peixe, da do coral, perolas, etc. ; assim 
como o direito, tambem exdus~vo, de recolher os prodiictos 
naturaes, q i e  d mar arroja sobre as praias ; objectas, todos 
elles, sobreos q u s s  os extrangeiros nada t6em quepretender; 
e.', o direito exclusivo da navegação, passagem ou permanen- 
ria, na barra ori nos portos, salvas as excepções, qiic resulta- 
rem da liberdade do commercio, hoje reconhecida na Eiiropa, 
om virtude de leis, tratados, ou usos; 3.*, o drreito dc crear, 
albmdasalfandegas de importação eexportação, outras de trân- 
silo; e o de receber direitos para as despezas, que forem exigi- 
das pelos estrtbdecimentos destinados para segurança dos na- 
vegadores, taes como pharoes, etc. ; &.", o direito para serem 
emreidas sobre estes logares todas as differentes attribuições 

soberania, dependentes do poder legislativo, execritivo, r: 



judicial ; o que alguns compreliendeiii sob O nome de jilris- 
&-CÇÜO litoral. 

Emquanto ao segundo d'estes direitos, o que hlai-tens dia- 
mou escepcáo I! o que hoje se considera como rcgra erii tempo 
de paz. Todas as nações, ou por um accorilo racito, ou em 
virtude de tratados, abrem reciprocarrii~iitt! ao conimercio seus 
portos, canaes, e rios ; porque uma eirculaçdo livre u30 reverle 
s6 em interesse dos extrangeiros; tambem aproveita, e algu- 
mas vezes mais, ao estado que a concede. 

Emquanto ao terceiro direito, tarnbem ha qne corr~gir. Hoje 
em nenhum porto do mundo, diz um publicista nota~el, se pa- 
gam direitos de passagem. 

Na mnvenç3o de 13 de julho de 1841 e no tratado da paz 
do Oriente fixaram-se algumas regras Acerca da nar egação dos 
estreitos do Bosphoro, dos Dardanellos, e do Mar Negro. Nes- 
tes documentos pijde ver-se att! que ponto foram modificados 
os principio5 do Direito Internacional (6). 

CAPITULO IV 

Em conformidade com o direito natural, os estados sobera- 
nos podem abrir ou fechar seus portos aos navios de todas as 
nações do mundo, conforme entenderem melhor; ate mesmo 
tralar as nações com mais ou menos favor, apezar da impoli- 
tica de uma ia1 desegualdade. Entretanto as conveniencias reci- 
procas t b m  adrnittido como principio de Direito Internacional 
que nas circumstanc.ias normaes, e sempre que náo existirem 
convenções em contrario, os portos de uma nação se julguem 
abertos aos vazos de guerra e mercantes das potenciaç amigas. 
Este principio, todavia, ficarb sempre sugeito ao da segurança. 
que assiste a todo o estado. 

Cumpre advertir que os portos, de que se trata, não são os 

eprclusivamenle militares, em que tem logar a çoiislrucçáu, 
amamento, e fabriro dos navios ; porque, emquanto a esses, 
todo o estado tem direito para prohibir a entrada sem contem- 
plação alguma. A admissiio dos navios nos portos de uma na- 
çgo reputa-se, ~ior,t;irito, urna convenç20 tacita, apenas limitada 

rasócs da segiiranGa do estado. 
Admittidos pelo direito corivencional os navios de guerra e 

mercantes nos portos das polencias amigas, vejamos qira! de- 
vera ser I )  comportamento, que os representantes da aoctori- 
dade publica deverão adoptar para com eDes. 

Os escriptores, que modernamente se têem occupado da 
jurisdick-ão internacional a respeito dos navios, n5a estão de 
accordo. Querem ~ i n s  que todos os navios indistioc,tamente, 
de guerra e mercantes, estejam izentos da jurisdicção do estado, 
em cujas aguas existem, como se constituissem uma parte do 
territorio da riação, a que siia bandeira pertence, como sefos- 
wm continuriçáo d'esse territorio, oulros quei,em que se re- 
serve estc privilegio para os vazos de guerra. Um dos mais 
notareis piiblicistas contemporaneos, para resolver esta que* 
tão, começou por assentar em que consiste o poder da so bera- 
nia, que qualquer estado exerce sobre o seu territorio ; e ob- 
servando depois que esse poder era, geralmente o sein eow 
testaqzo, exercido por todos os navios, concluiu que todos 
elles fitziam parte do territorio da nação a que pertencessem. 
Comquanto partilliamos a opiniáo do insigne publicista con- 
temporaneo, desejariamos que, em logar cle partir (10 facto, 
para resolver a questão do direito, preferisse fr~er-nos sentir 
que o facto era, elle mesmo, a t.raducçqo d'esse direito. 

ARTIGO 1." 

TBMITORlALIDADE DOS IChVIOJ DE OUSARA E MSHCAIITBF- 
DIPFEREXÇb DE JURlSDIC@O BXERCIDA A FIESPEITO 

D'FSTAS DUAS ESPECIES DE NAVIOS 

Para resolver se 05 vazos d~ guerra. ou os navinsmercantas. 



fazem parte do Lerritorio do estado, a que pcrtcncem, bastar4 
examinar se, em todos os casos e rm todos os logares, estão 
sugeitos d soberania d'esse cstado. Sc estiverem, possuiráo a 
qualidade, que chamamos terrilorialitlrtda, ou tanibem, sc- 
gundo outros, cxlerritoriulidadc. 

Distiriganios as duas cspecies de navios : coosideremos, om 
separado, os vazos de &*erra e os nil~ios rnercanles. 
Lrm vazo de guerra em tempo de paz destina-se, principal- 

mente, a proteger a marinha mercarite i: a fazer respeitar as 
cnIoiiias. O commandante, a guarnição, e a tripula~50, porque 
descmpcnliarn estes serviços, são outros lantos delegados do 
poder csecutivo. Tarnhem o commaridante t? os oficiaes eser- 
cem, ate certo porito, o poder judicial. Com effeito, o vazo de 
guerra, muitas vezes, transporta tribunaes instituidos legal- 
rriente; e estes tribfinacs funccionam, applicam as leis do seu 
paiz, esta0 avctorisados para proriunciar ate a pena maior, c 
3 seiitcnça, quo proferirem, d e ~ e r i  ser  executada. 

A acção do vazo de guerra não 6 somente interior : o navio 
nao se governa sbmente a si; nos portos extrangeiros extendo 
a sua auctoridade a todos os navios mercantes do seu paiz, que 
encontra n'aquellas aguas, aos quries dispensa tambern protec- 
ção. 

A bordo do vazo de guerra exerce-se pois o poder execulko, 
applicam-se leis, que s6 têem iniperio no tcrritorio da patria, 
e governam-se individuos alheios ao navio. 

Estas funcções, de governar, proteger, julgar, e executar 
sentenças, t6em logar sobre as aguas sugeitas a outra nação, 
na presença da auctoridade territorial, quc não intervem no 
que se passa a bordo do vazo de guerra, riem exerce sobre 
elie acto algum de jurisdia$ío. 

Foi engenhosa a ficç26 que representou um vazo de guerra 
como uma cidade fluctuante administrada por auctoridades 
destacadas da patria commim. 

Tantos actos de soborania, esercidos por umvazo degtieria, 

constituem-o uo caso dc se pader reyutar uma prrle, uili;i 

continuação do seu paiz; tornam-o, portanto, territ,orial. 
Emquanlo aos navios mcrcaritcs, 6 mais iliEfieil tlecidir se 

no porto erfrankio gosam ou não da territorialidadc. 
Notaveis cscriptores contcmporaneos sustentain opini5es 

oppostas. Vejamos os argumentos, que produziu o autor da 
Legislncáo crititina1 maritima, para provar a tcrritorialidade 
dos navios mercantes; argumentos que no.: modific,aram as 
opini6es, ~ ~ L I C  emittimos, ha alguns annos, sobre esta materia. 
Um navio merc'ante, qualquer que seja sua grandeza c a 

força da sua iripulaç30, quando ent.ra em um porto extranho, 
não 4 considerado como iim individi~o isolado, que atravessa 
o territ,orio, ou se estabelece n'ellc : as leis da patria continuam 
a reger tanb a embarcação, como a gerite, que cxiste a bordo ; 
o capitão permanece senhor do navio e íle tudo que n'elle se 
bransport,a ; e conduz-se segundo os regulamentos do seu paix. 

O consul rlo estado, a que o navio pertence, escrcc tamhem 
jurisdiccZo cm nome .do soberano commtim. Os actos do es- 
tada civil, os testamentos, e todos os contractos recebidos pelo 
apitso ou pelo consul, cada um na esphera rlas suas attribui- 
ções, determinadas pelas leis, sáo outros tant,os instrumentos 
authenticos, que t8em a mesma forca e valor do que acluclles 
que se instauram sobre o proprio solo da patria. Tambem n 
poder administrativo e a policia do nai.jo são superint,endidos 
pelo respectivo consul. 

A justiça criminal mesmo é distribuida a horilo c111 nome do 
soberano, esegundii as suas Jeis; comtanl,oquens crimesnão fos- 
sem c,ommettidos por individuos alheios :I tripulação ; ou n5o 
estejam compreliendidos no riumero d'a~luelles qne alteram a 
tranrliiillidade e a seguranCn do porto. 

Outra auctoridade existe, quani sempre rorno protec,tora a 
respeito dos navios mercantes; B o commandante do maior 
vazo de guerra do se,u paiz. 

Este oficial, umas vezes, Iimit,a-sc a proteger a acqão do con- 



sul, 8111 favor dos i~avioa mereai~tes, que se acham no porto ; 
outras, assume, elle mesmo, os poderes a t e  entáo commettidos 
a este funcc,ionario. 

O capilzo do navio mercante, o coosul, e o comiandante 
do vazo de guerra, representam, portanto, o estado a que per- 
tencem ; e exercem, aindaque em dinerentes graos, o poder 
da jurisdicção sobre os navios mercantes. 

Como todos os navios, mesmo nas aguas de outro eshdo, 
são administrados, governados, e protegidos pelas mesmas 
leis, e pelos mesmos meios que o são no seu territorio, con- 
duainos que podem, por isso, reputar-se coino urna parte do 
estado, a que pertencem, ou que sSo territoriaes. 

Ko mar largo todas as rasOes. qiie acabamos de produzir, 
Dara provar a terrilorialidade dosnavios, tanto de guerra como - .  
mcreantes, provam por superabundancia. Atii o navio é terri- 
toiial, a ponto mesmo de communicar esta qualidade as aguas, 
sobre qiie fluct~a, e de transinitti-Ia sricressivamenteiiquellas 
que vne sulcando. 

Coceio exagerou-se a ponto de pretender que o riavio de 
guerra tornasse territorial toda a extensão do mar em torno, 
até ao alcance da sua artilheria. F 

Mr. Hautefeuille, para iazer sobresahir a independcncia de 
umnatzio a respeito doestado, emcujas aguas se sustenta, com- 
para o procedimento, que se observa em tempo de guerra a 
respeito de um corpo de tropas, que e obrigado a refugiar-se 
em um paE neutro, com aquelle que se tem com os navios, 
que serefugiam n'um porto do mesmo paiz. Quando um corpo 
de tropas perseguido atravessa a fronteira de um estado vizi- 
nho. e neutro, o governo d'este estado concede o refugio ; mas 
apode12 se dos homens, tira-lhes as armas, e destina-lhes no 
seu paiz iogar para residencia ; interna-os, guarda-os atk ao 
fim da guerra, ou, pelo menos, emprega as medidas necessa- 
rias para que r130 possam tomar parte alguma nas hostilidades: 
obra a respeito d'estas tropas como soberano. Emquanto. po- 

rbm, aos vazos cle guerra, quando estes, fugindo B persegui- 
@o do inimigo, sc refrigiam ein uma hahia ou em um porto 
de uma nacão neutra, a aiictoridade krritorial conduz-se por 
modo bem tlilferente. Se esta auctoridade possiiiss~ o poder 
da soberania sol ir^ os vazos rle guerra, desarma-10s-hia, con- 
serva-10s-hia atE á paz, internaria os bomens ; eni uma palavra, 
desempenharia os deveres da neutralidade, como se tratasse 
com tropas pertencentes ao exercito de terra. Mas nlo 8 isso 
o que acoiitece: os vazos de guerra ngo si conservam todo o 
armamento ; mas reparam as avarias, e godem sair, procurar. 
e combater o inimigo. Este direito acha-se reconliecido e sanc- 
cionado por* rim grande numero de triitados. MI.. Hautefeiiille 
explica esta difierençn no tratamento dos exercitas de terra e 
das forçasnavaes, pela qualidade especial do navio, qlie o sub- 
trahe a jarisùicp?io do soberano do logar. 

Adoptando estas rasões, e considerando os factos, por isso 
que nio existem tratados que se Ihes opponham, como pre- 
ceitos do direito sccundario, aceitamos a opinião quesustenta 
que o navio, tanto de guerra como mercante, quer no mar 
largo, quer nas agiiss de outro estado, representa sempre uma 

' parte do tcrritorio do povo a que pertence. 
Vejamos agora a que se reduwm as rasões d'aquelles pu- 

blicisías, que sustentam que os navios mercantes não sSo ter- 
ritoriaes. Não podem, diz?m, representar porçzo do lerritorio 
d'esse poso, cuja bandeira arvoram, porque n'um porto ou 
n'outro mar ertranho, os navios ficam sugeitos A jurisdicf30 
clo logar: o uma pnrçao de territorio núo pode, ao mesmo 
tompo, reconhecer duas sol~l,eranias : e essa jririsdicq30 existe, 
de fabto, porqiie a aucloridade local náo hesita em so transpor- 
tar a bordo dos navios mercantes, para, na conformidade das 
leis do paiz, proceder as investigações, int~rrogatorios, e ate 
apprebensões, que julgar convenientes, contra os que incorre- 
rem nos crimes, que se coiisiderain sob a sua alçada. Tamhem, 
mlinuam ainda, não se disputa a auctoridade do logar o di- 



reito de exercer sobre os navios mercantes a acç3o necessaria 
para tornar effectivos os seus regulamentos, taes como os de 
fiscalisaç~o;restricção do cornmercio, e os sanitarios ; aindnque 
n'eutes casos, e coriforme as circumstancias, se avisará previa- 
mente o consul, ou o commandante do raxo de guerra, re- 
vestido do direito de policia sobre os navios, a tirn d'estas au- 
ctoridades poderem assislir ao facto, e vigiar que se executem 
as leis inlernacionaes. A estes argumentos responde-se que a 
soberania do navio mercante não pbde extender-sc até invadir 
a soberania do iogar ; que esta ultima tem direitos inwntesia- 
veis para punir os que perturbarem a ordem e a tranquillidade 
do porto ; que todo o estado é livre em permittir a entrada dos 
navios sob determinadas condições, as yuaes podem regerir- 
se ao pagamento de direitos da alfandega, e a nao se conceder 
u cornmercio, senào com certas restricçGes, podendo ate prolii- 
bjr-se algumas especies de mercadorias; emfim, que todo o 
estado dcr-e vigiar pelo bem publico, e que, por isso, lhe eum- 
pre tornar as medidas proprias para evitar a propagação de 
molestias, çonfeccioriando os regulamcntos sanitarios que jul- 
gar convenientes. 

Vê-se pois que a jurisdicçiio territorial náo se exerce sobre 
os objectos e individuos do navio mercante, consiilerados em 
relação ao seu interior; mas que aprnas, em rasáo do com- 
~nercio ou por qualquer ouliva causa, se estabelecem ~.elaçGes 
do navio para exterior, para a terra ou para outros navios, es- 
tes factos não podem escapar i jurisdicção do Iogar. É por esta 
rasáo que se tem dito com fundamento que o naaio, considera- 
do na sua personalidade, bolado de tudo o que o cerca, é ter- 
ritorial; r l i ~  os homens considerados nas suas relacões entr.~, 
si, ou a respcito do navio, estão realmente na sua patria, e sob 
a jurisdicçáo d'ella ; mas que, apenas deixam esta porção flu- 
ctmnlr? do estado, ou ostabdecem reIaç5es com o paiz, em 
que se acham, ficam desde logosugeitos á jiirisdicç;ão da nova 
yul.rerania. 

f3a differentes tratados publicas, que cont6emclausulas es- 
peciaes, relativas ao direito de policia e I jurisdicfio Acerca 
dos navios merca#es surtos nos pnrlos extrangeiros. 

E claro que todas as vezes que existirem similhantes trata- 
dos, serão suas clausulas que deveráao constitriir lei entre as 
potencias sigiiatarias. 

g i.' 

Priiieipios scgliidos crn Franca a respeito da territarirrlidade 
dos navios 

Em Franca a pratica estabelecida esta perfeikiníente de ac- 
cardo com a distincyiio, que acabámos de apresentar. Se se 
trata de um vazo de guerra, todos os crimes perpetrados a 
bordo, r~iirilqucr que seja a cliialidade d'elles, bem como a dos 
criuiiuosos e ol'lciidirlos, sUu curisiderados sob a conipetericia 
dos Iribunaes do estado, a que o r7azo de guerra pertence, e 
por elles julgados. 

Emqii:into aos factos, que se passam a bordo dos navios 
mercantes, estabelece-se uma dislincção. Cansicleram-se: i .O, 

os actos de pura clisciplina interior do navio, ou mesino os 
crirncs e dclictos çornrnettidos eritrc individuos da tripulaçso, 
que não alteram a tranquillidade do porto; 2.7 os crimes e 
delic,f.os, em que figuram individuos alheios a tripulaflo, ou 
em cpc 8 pcrturbada a tranqiiillidarle do porto. 

Tratando dou factos da primeira classe, a legisla@o franceza 
determina qiic os direitos da potencia, a que o navio pertence, 
d e ~ e m  ser respeitados; e que a auctoridade local, por conse- 
quencia, náo deve ingerir-se n'ellcs, salvo se for reclamado 
soccorro. Em 4806 teve logar em um nal!io'niercante amcri- 
cano, quo se achava no porto de Anvers, uma desordem eu- 
t r e  dois marinheiros ; a este respeito suscitoir-se um conflict'o 
de jurisdicç2o cntre as aiictoridades judicjaes do logar e O 
consul do navio. Pelo mesmo tenipo deu-se um aconteci- 
mentosirnilharitc no portc deMarselha emumnavio americano, 



cujo segundo commandante feriu um niaririheiro. Tanto 
p i a  urn, 'como [);ira outro d'estes factos, o conselho de estado 
fraiicez acollieu a i.cclumaçao, c p r o l i i b i ~  interveriçào aos 
tribunaes france~cs. Mais receiitemente, em ,1835, dando-se 
um enveneriainento a bordo de uin navio sueco na Loire, a 
auctoridade judicial pediu instrucções ao governo acerca do 

. procedimento, que convinha ter. A resposta, em que accorda- 
ram mr. o Guarda sellos e mr. Mole, então ministro dos nego- 
cios extrangeiros, foi que se deixasse a questáo A auctoridade 
de bordo. 

Emquanto aos crimes da segunda classe, a legislação fran- 
ceza estabelece como regra que os criminosos fiquem sugeitos 
aos lribunaes do paiz, em que se achar o navio, tendo logar 
n'estc caso s jurisdicção territorial. Koinverno de 185., otribu- 
na1 correccional de Marselha declarou-se competente, e intligiu 
penas correccicinaes ao capitão de um navio mercanle inglez, 
que pcrturhara a ordem no porto, procedendo a vias de facto 
contra um niivio iirancez, ao qual arrancou e rasgou a bandeira. 

Os Esludos Unidos da America não seguem esta doutrina : 
consideram os na$ios mercantes, que entram nos seus portos, 
como achandese, para todos os effeitos, dentro doslimites do 
territorio da União. 

5 2: 

Caso em clue.os naiios perdem o dircito da t~ri i lorial idadc 

De qualquer modo que se considerem os navios de guerra 
e mercantes nos portos de estados amigos, ou se siga a legisla- 
ção franceza, ou a dos Estados da União, e claro que a terri- 
torialidade concedida niinw podera entender-se senão a res- 
peito d'aquellrs navios que observarem as leis do direito in- 
ternacional. Com effeito, se um navio qualquer vier a um mar 
territorial, baliia, ou porlo estrangeiro, para commetter actos. 
dc hos'ilidade contra o estado, ou de violencia contra os seus 
habitantes, esse estado, assim offendido, terã todo o direito 

para empregar medidas de seguranfa, sendo a primeira d'es- 
las náo rcconhccer jririsdicc2o alli~in s h e  n I a\ in aggi-e-sor. 
Quando em 1039 a doquezn ile /1rrr!/ foi trnrrs1:ortatla a Iioixlo 
do navio mercante sardo Cnrlos A l h c ~  to, com alguns dos seus 
partidarios, para as praias de hlarsellia, no intento de revolu- 
cionar a França em favor de seu iillio, os tribunaes francezes 
reputaram aquelle navio como pertencenle ao inimigo. 

ARTIGO 2.0 

DIBEITO DE CONCEDELI OU K I G A H  A51LO A BORDO 

Direito de conceder ou negar asylo a bnrilo aos cxtraiigfiras 

Em regra todo o riavia tem, inrontesta~~clmente, direito 
para iiegar asyln aos rerugiados. Sa for de guerra, n cornman- 
danto deveri dr,c,idir-sc ~iclris ciri~umstancias do crime e dos 
criminosos, pelas rasóes da dignidade da sua nação, pelas leis 
da humanidade, e lambem pelas do s~rviço do navio. Se for 
mercanie, o capitão, alem do interesse commercial, terA, [irinci- 
palment.e, em vista que não poderA resistir as reclamacóes 
que, por ventura, lhe forcm feitas pelo cstadn, a que os cri- 
minosos pertencerem ; visto que o seu navio não gosa da terri- 
torialidade, senão considerado em si, e isolado de tudo o que 
O cerca. 

Em todo o caso, o commandante do vazo de guerra e mesmo 
u capilão do navio mcrcante devem recusar asylo a individuos 
condemnados e perseguidos por crimes, que, violarido a mo- 
ral, sfio crimes em toda a parte; porque os navios nao fnram 
construjdos, nem mandadas para os niares, para que servissem 
de asylo a malfeitores. Esta protiihipo e cxpre~sa em muitos 
tratados; mas, independeritementedisso, ileveadiniltir-seconio 
principio de Direito Internacional. Se, porem, se tratar de pes- 



soas condemnadas ou perseguidas por ligeiras faltas, ou por 
crimes, que o não são em toda a parte, wmo aquelles que se 
refíerem a idéas religiosas ou politicas, então qualquer vazo 
de guerra, em honra da sua bandeira, e para homenagem a 
humanidade e i generosidade, virtudes dos povos cultos, de- 
veri acolher a bordo o refugiado, que procurar asylo ; ainda- 
que tal proceder não seja um dever rigorosamente determinado 
pela lei internacional. O mesmo poderá fazer o navio mercante, 
mas tendo sempre em vista a especie de territorialidade de 
que gosa. 

No caso de refugiados politiws, na efferveswncia das luctas 
civis, procurarem o asylo de um navio de guerra o11 mercante, 
o commandante ou o capitão deverá limitar-se a prestar, in- 
distinctamente a todos, aquelles actos deprotecção, que a hu- 
manidade exigir; mas sem que estes se possam tornar em 
auxilio para um dos partidos contra o outro. Assim, não de- 
vera, depois de ter recebido refugiados politicos n'um porto; 
desembarca-los n'outro, onde possam recomeçar a lucta. 

Pbde lambem acontecer que o commandante de um vazo 
de guerra ou o capitão d~ um navio mercante consentisse rece- 
ber a seu bordo um refugiado, que occultou ou alterou a ver- 
dade, apresentando como perseguiçZo politica ou religiosa o 
que não fbra mais do que a acçso das leis sobre um criminoso; 
n'este caso o commandante ou o capitão terá direito para ex- 
pelli-10, logoque a verdade chegar ao seu conhecimento. 

Tamborn ter5 direito para repcllir os refugiados todo O com- 
mandante ou capitão rlo um navio, sempre que a presença 
d'elles causar a bordo perturba~ão na ordem ou na tranquili- 
dade. 

Ha caos, em que não E perrnittido dispor da sorte'dos refu- 
giados; tal e aquelie em que elles têem sido confiados ao na- 
vio pelos agentes diplomaticos ou consulares, ou por outra 
qualquer auctoridade competente do seu governo, N'este caso 
não cumprc ao commandante ou aocapitãoreceber nemapreciar 

as reclamações, que lhe endereçarem. O mesmo terilogar no 
caso dos refugiados terem sido recebidos no mar largo, ou 
em territorio, que não pertença ao estado reclamante. 

Direito de conceder ou negar asylo a bordo aos nacionaes, 
que existem no paiz extrangeiro 

0s deveres do commandante de um vazo de guerra ou do 
capitáo de um nyio mercante, a respeito dos individuos da 
sua na@o, que existem no paiz extranho, são milito diffe- 
rentes d'aquelles que tkrn que desempenhar para com os ex- 
trangeiros. A missão principal de um vazo de guerra surto 
n'um porto, em que estlUo ameaçados os seus compatriotas, é 
protege-los e prestar-lhes todo o abrigo contra os perigos, 
que possam ameaça-los em terra. Emquanto aos navios mer- 
cantes, comquanto esta protec~ão n3o seja para elles um dever 
tão rigoroso, todavia nem por isso deixarão de prestar aos seus 
todos os scrviços que poderem. 

~ R E 1 P O  Da A U C T D R I D ~ I I I  TERRIWRIAL SOBRE OS CRIMINOSOS, 

QIIB SE REIiUOlAR8M A ROHDD DOS AAVIOS BXTRANGEIROS 

Ilireito da aoctaridatio terrilorial sobre os crirninosns, 
que se refugiarem a bordo dos eazos de guerra 

extrangeiros 

A auctoridade local não tem direito para perseguir os cri- 
minosos, qrie se refugiarem em vazos de guerra extrangeiros 
surtos nos seus portos, nem para proceder a visiia, com o fim 
de procura-los ou apprehende-10s; por quanto j i  dissemos 
que os vazos de guerra são independentes de todo o poder ex- 



tranho ao seu governo, no mar ou nas aguas territoriaes de 
qualquer estadn. Não tem, portanto, a auctriridade territorial 
outro recursn, para lançar mão dos crirniriosos, que se refu- 
giarem a bordo dos vazos de guerra eulrangeiros, senão as 
reclamações de governo para governo, pelas vias diplomaticas. 

Direito da auctoridade territorial sobre os criminosos, 
que se refugiarem a bordo das navios mercantes 

extrangei ros 

Emquanto aosnavios mercantes extrangeiros, a auctoridade 
local tem direito para se transportar a esses navios ; e para 
n'eltes proseguir a busca e apprehensso das pessoas, que tive- 
rem comrnettido crimes em berra, ou mesmo a bordo, mas do 
numero d'aquelles que não são i l a  jiiriadicção interna donavio. 
Antes, porem, de proceder, convirl, quanto possivel, preve- 
nir o respectivo conçul ou visconsnl, ou a auctoridade mititar 
maritima. 

A juriçtlieçZo do governo territorial, a respeito dos que se 
refugiarem a bordo dos navios mercantes, p8de alcançar ate 
o apita0 dns mesmos navios; porqnanto, conforme as leis do 
paiz, poderi este, pelo facto de receber a bordo um grande 
criminoso, tornar-se reu da tranqiiillidadc esegurança publica; 
e os navios mercantes 1130 estão izentos da jurisdicçáo do pau 
a este respeito. 

Tambem pode dgr-se a circumstancia de um navio receber 
n'um porto refugiados, e, depois de ter navegado no mar largo, 
ser forçado a entrar n'outro porto da mesma nação ; n'este caso 
0% publicistas inclinam-se a estabelecer como principio de di- 
reito internacional a visita e apprehensão dos criminosos a 
bordo dos navios mercantes, por parte da auctoridade territo- 
ria!. Era ao navio, que conseguiu escapar as auctoridades do 
porto, em que os refugiados embarcaram, que interessava não 

entrar n'outro logar sugeito a jurisdicy3u d'aqiielle governo, a 
que subtrahira os criniinosos. 

ARTIGO 4.' 

DIREITO DA AUCTORIDADE TERRITOBTAL A RESPEITO DOS ISDlVIDUOS 

PERTP.NCENTES Aos NAVIOS EXTRAIGEIROS, QUE TIVBRBM 

C0XMETTlD0 CRIXES EM TERNA 

Direito da auctoridade territoriat a respeito dos individnos 
pertencentes aos vaeos de guerra extrangeiros, 

quo tiverem coinmettido crimes em terra 

Se os individuos pertencentes aosvazos de guerra commet- 
terem em terra alguma infracção da? leis d'rsse paiz, ninguem 
poderá contestar i auctoridadc local tnda a acgzo para seapode- 
rar dos réus e entrega-los aos tribunaes, com o fim de serem 
julgados e punidos segundo as lei;. Mas, n'este caso, o com- 
mandante devera ser informado da prisão e dos factos, que a 
motivaram ; e, se não poder, contorme as circurnstancias, ob- 
ter a restituicão dos criminosos, pelo menos ter8 direito para 
vigiar se elles são tratados segundo as leis da humanidade, e 
julgados com irnpaihcialida~le. 

Nestas exigencias o commandante do vazo de guerra e, 
ordinariamente, secundado pelo agente diplomatico da sua 
nação. Se, porem, os criminosos coriseguirem alcançar o vazo 
de guerra, a auctoridade não ter8 direito para ali os perseguir 
e prender. 

Os commandantes dos vazos de guerra, ou os agentes di- 
plomaticoe ou consulares, costumam empregar para com a 
auctoridade local todas as instancias possiveis, para se obter 
a entrega dos criminosns sens nacionaes. Alas B preciso notar 
que n'este caso não ha obrigação algiiina dc concede-la; por- 
quanto o crimp, tendo sido c,ommettido em terra, o exercicio 



da jurisdiqão e absoluto, e incontestavelmente legitimo. Assim, 
se o governo entregar aos navios os criminosos de que se trata, 
não o fari senão por cortezia e benevolencia. Um exemplo 
d'csta jurisdic@o foi o que se deu em 18118, quaiido a esqua- 
dra franceza do almirante Hugon permanecia nas aguas de 
Napoles. Dois aspirantes, tendo-se batido em diiello, foram 
apprehendidos pela auctoridade judicial. O commandante do 
navio e o embaixador kancez fizeram as maiores diligencias 
para que lhes fossem entregues os dois criminosos ; mas o go- 
verno napolitano insistiu na sua jurisdi-30 ; e foi sá em vir- 
tude do perdão do rei de Napoles que conseguiram escapar 
ao castigo. 

g 2.0 

Direito da auctoridade territorial a respeito doa individuos 
perlenc&ntes aos navios mercantes exlrangeiros. 

que tiverem cornmetlido crimes cm terra 

Quando gente cla tripulação c10 navio mercante cxtrangeiro 
tiver commettido algum crime em terra, a auctoridade local 
terA direito para perseguir os culpados, e prende-los, ate meç- 

\ mo no navio estacionado nas aguas territoriaes; mas cumpre- 
lhe proceder com muita pradencia, avisando o respectivo con- 
sul ou o commandante do vaso de guerra, que, por ventura, 
ahi se achar revestido da auctoridade policial sobre todos os 
navios da sua nação. 

Logoque a auctoridade territorial tiver tomadolegitimo co- 
nhecimento dos crimes commettidos pela gente do navio mer- 
cante, nos limites da sua jurisdicção, e tiver apprehendido as 
pessoas, não restará aos encarregados da policia da nação, a 
que elles pertencerem, mais do que tomar as medidas neeessa- 
rias, para que sejam tratados com humanidade e julgados im- 
parcialmente. De ordinario os consules das diversas nações 
extendem este serviço aos extrarigeirori, que não t&em repre- 
sentantes seus, qiie possam protege-los. 

ARTIGO 5." 

fN(;OMpETEsCIA D E  JURISDII;;ÁO n.4 At'CTORlfl4DE TERll lTORl4L 

SOBRE os CRIME$ OU D!4LIi:TOS i:UMMETTIUOS KO MAR I,ARa@. 

A BORDO uns rrnvius EXTRANGEIROS 

Quando entrar ~i'iirn porto um navio eatrangciro, a bordo 
do qual se tiverem cornmettido, nomar largo, crimes ou deli- 
ctos, deverão estes factos reputar-se perpetrados no territorio 
do estado, a que o navio pertencer, quaesquer que sejam os 
réus e os offerididos, extrangeiros ou riacionaes, da tripulaeáo 
ou passageiros, e tambem qualquer que seja o caracter Ao 
iiavio, de gucrra iju mercante. 

Se for vazo de guerra, o commandante não derera consen- 
tir que a auctoridade territorial iiitervrnhli, por qualrliier ma- 
neira, ácerca dos factos em questHo. Se for navio mercante, 
por isso que não tem forca para oppor, o capitáo devera pro- 
testar e appellar para o seu governo, a fim de que este obte  
nha areparação de actos tão contrarios ao direito internacional. 

Supponharnos agora que o riavia, em que tiveram logar os 
crimes ou delictos, foi forçado a arribar a um porto estrangeiro, 
do dominio do estado, a que pertencem os rbus ; assim mesmo, 
qualquer que seja a legislação penal #esse asfado, as aucto- 
ridades devem reputar-se incompetentes para exercer a Iiordo 
actos de jurisdicrso, árerca tlc rousaç, que se passaram f6ra 
do seli territorio. 

Foi um exempIo deste proceder o qiie' se deu em 1838, 
nos tribunaes da França. Um francez, que embarcara como 
passageiro em um navio americano, tendo arribado ao porto 
de Bordeos, requereu aos triliunaes da terra contra ri capitão, 
em consequencia de violencias, que d'eIle tinha recebido nu- 
rante a viagem. Mas, como o aceusado opposesse a incompe- 
lencia dos tribunaes, attenta sua qualidade de extrangeiro, e 
visto que ofaeto, por isso que tinha tido logar no mar largo, 
devia ser affecto aos juizes da America, os tribunaes francezes, 



i~ecnrilirci!atln rstrs frinilarnentos, ileclararam-se incompelcn- 
teç, e rlecliiinr'aiii tomar coriticcimento d'aqiiella causa. 

CAPITULO V 
CEHEYOKIAL RIAnlTI%lO 

O cei.eri:o?tini ~raaridimo prescreve as regras de cortezia, quc 
os riavios tle diffrrentes nacóes praticam uns a respeito dos 
oiilros, e as hrtificn~úesmaritimas arespeito cios navios, e rec,i- 
pri'c::nir:iti! : bcm como as Iionras feitas no mar a certas e d e  
tcirniii;idas pcssoas. 

ARTIGO 1.' 

O ccrcmíinial maritimo emlirega differentes meios ; a saber: 
a rnaiioúra dos proprios navios ; o movimento da bandeira ; 
as salvas ; os vi% ; o tocIiie do apito ; tratando-se de escaleres, 
arnunolira tlosremos ou d;tsv&las; amanobra do panno ; oscum- 
priiiiciitos n bordo : as deinonstra~õos para acompanliar, na 
alrgria nii iin lucto, ri estado, cm cujas aguas os navios se 
i~clitir<~iii srirtol;; ~ h r n f i r n ,  certos actos de 1)nr.r cortczia no mar 
largo. 

$ I.' 

Cereiiioitinl riintitiiiio, cinpregando a manobra dos proprios navios 

Quaiirlo urri navio quer fazer tloriras a outro, passa-lhe a 
sotiiveiito. Se narega em ciiifercnte rumo, nunca lhe c,orta a 
proa. l:iiialrncrite, se vae no mesmo bordo, põe-se-lhe na alhe- 
t,3, e rliminiir dcpanno, para Iheficar a r e  do poria14 empanto 
Ilie falia, podendo adiantar-se depois. 

5 2.' 

Ccrcriioiiial riiaritinia, empregando o movimento da bandeira 

A lianra niaritima com a bandeira tem logx, arvorando-a. 

Antigamente costumaramfrrra-Ia, e arria-la, ernsignal ile ciim. 
pnrnento : act~ialrncritc lat r:!-Ia rp~~rew\taria uma grande !lu- 

miliação, o arria-la nma prata de ccirnplols r;iibrniss>o. Estes 
moiios dr saudar j:i nSo ost;-io cm iiso; pta se jnlgarem uyipos- 
tos i cligriid;ide c solii~ranin ilos eslarlos. Qiiarido ritiiito, pn- 
cler-se-lia f a ~ e r  rrien~on (li: arria-la, jiintarrieiite c.om a irisigiria 
c banileiras dc sigri;if:s, que \orar icatlse. 

A salta coi?sistc ciri disparar certo numero de tii.ris, para 
bacr  lionra aos navios, i liarideira di: uma nal;io, ás fortalcxas, 
ou i s  pessoas. O navio salva com a artilheria, c tarribem com 
as armas prirtateis. O maior niimpro do tiros dc artilheria ii, 
orilinariamerile, d c  viliti: c uni. Esta salva tem logai. eni Iionia 
P bandeira do unia nacão, o11 ao chcb de um estado; c e de- 
norninada salz:r~ real. 

Quarido sc empregam os tiros dc infanteria, dá-se uma iles- 
carga rio fim, e eni çeguitla a salva da artiltieria ; ou d3o-se 
tres descargds, cada unia nri fim ctc sete tiros. 

Tamhem SP, eniprega, em occasiõcs rniiito solemnes, a salva 
de cento e iim tiros, ilei-iominaila i m p r i a l .  

Um vazo de guerra salva 6 terra, quarido passa pel;i f~rcritc 
de tima fortaleza oii p ~ ~ a ç a  rnaritirna extríingeira ; o ~ i  i~iinriiki 
entra em um porto tsmhem extrangriro ; o a fortaleza OLI  pr;ii;a 
maritima corresyiwcle-llie com egiinl rrumeir, tle tiros. f:or;ini 
dois estatlos, que reciprocamerite se reconhcrerarn; e, conilí 
ambos sáci cgualmentc aok>,l,eranos, tkem direito 3 sci, corisirlera- 
dos cuin as rnesrnas honras de sobemriia. 

Quarido um wzo de giicrrn entrar n'nm porto. rlcverá ssl- 
Var aos ciutros vazos surtos n'esse portii, e ser prir rstcs cor- 
respondido. Se, porkm, transportar ri diefc de um estado, iim 
principe de sangue, ou um en~l~aixador, seri o i m o  (te giierra 
Qne receheri 3 salva. 



~iianilo SI)  salva a lilgiimit pessoa, disparam-se tantos tiros 
de Der;\, cl~iaiiti)s correspo~idem 6 calhegoria $essa pessoa, a 
(jut:"i s d f x  a lionra. 

No a s o  da salva dc um navio para outro serpessoul, isto 6, 
clc se dirigir da parte de um official para outro de patente 
superior, a resliosta constar& de um numero inferior de tiros, 
segrindii a differenqa das patentes. 

h1r. Oitolan apresenta o seguinte exemplo de se responder 
a uma salva com menor n v e r o  de tiros, quando um navio, 
a que se faz a honra, commandado por um official de patente 
superior. aY6s vinios em 1830, no porto de Toulon, o vice- 
almiraute De Regny, que arvorava sua bandeira na nau Le 
Co:onqudr.alz~, rospander a saha de uma fragata ingleza com 
dois tirou de menos.3 

Entretanto, atkadendo-se iidificul(1ade deapreciar seasalva 
t: uma lionra de ~ i a g o  para naçUo, ou de official para oficial, 
estas tlislinc~ões podem fuer  rrviver susceptibilidatles, ou le- 
van~;ii~ciiriteçt~~ões, qrie prtenceram a outras epoclias ; e que 
o espiritn dri direito internacion;ll dos nossos ilias.km tratado 
de eliiniti:ir inteiramente. 

Dia-sc qut  rfceeb masnlca qiiem O honrado por esta ho- 
inenagern i.cndida livremente ; que responde á salva quem dis- 
para ern seguida egual rrumero de tiros, O que os inglezes ex- 
primem dizendo t o  retirrn lhe salute; emfim, diz-se que se 
pede (c srclcr~ tluanilo esta honra, devida a bandeira nacional, 
larga :i tini-do tlc um navio, lhe não é dada; sendo necessario 
~sigi-Ia fiirmalincntc como um signal de ileferencia, para que 
lia iliri~itii, fiiriilado riu snlicrania dos cstados. 

Cci.eiiioniaf maritimo, empregando os vivas 

Todas as mai,iiihas de guerra da Europa e da America, ex- 
cepto a hollaiidrza, mandam aos marinheiros que subam As 

vcrgac;, e guc alii, postos em p6, ddcin vivas c111 ii~iiiici~o Ta- 
riado, e em relação is pessoas victoriadas, riuando estas en- 
trarem a bordo, o11 passareni pcrto dos navios. 

Este acto do marinlieiro subir as vergas, c (l'alii se coiiser- 
var ern pb, qiic deiiob subido valor em ari,ostar cis perigos, 
1150 tem oiigc,m c,unliecida. Entre 116s j;i eiii .1 ÍDG, n'um rtlgi- 
merito provisiorial, se falla cl'ellc como coiin csbbe!ccida. L1- 
se n'esse reginientci : 

«Quando surceds 1iass:ii. Sua Mrigestade, oii Siias .illezas, a 
vista dassuas esc~uadiiis~iri i~avios, pcguráo em aririas a gu;ir(la 
e os dcstacnrnetitos; c, apresentando as artiias, tocai.:ri os 
tambores a niarclia ; r c~uanrlo passarrin triai.~ lit.osiiri«s a radd 
um (10s navios, Iht! gritlii,,io sctc vezes : Viva a Ilairilili ! Te~lii'o. 

desde Ioyo u gelale nus i -eryas.~ 
O sr. coiideltieiro L'i:lcstino Joaquiin disse ipiil rieriliiiriia [ia- 

ção Icni ti'eshs mesmas conlincnçias mais luso [li: arirfaeia e 
tlc priigoa 110 cpic ;i iiigle~n. Ilcpois do narrar, como testeiriu- 
nha ila visb, e com a niestria coni que trata as cousas do mar, 
o qiie presf!ncioii iIii atliriiravel ri'esl3s manoliras, em algiiiis 
navios de uma csqiinrlrn iiigleza, surta ha poiicns aririos iio 

nossn T ~ j n ,  croaiirlo El-Hei, sendo aiiids infaiitc, roi a Iiortlo, 
termina assim: (1 A d~izcntcis e mais pés de altura do  mar, sein 
apoio, levantar-sc uiii horncm a prumo sobre iiln 1i;ii.i. c: curi- 
servar-se ali, emquanto o navio todo estremecia com os tiros, 
á arrojo e habiliilade cli~asi iiiacreditilvel. D 

Ceremoriial mariliiiio, emprcgandu o luqii': ilo ap i to  

O apito não somente empregado para ordcnar as manci- 
bras a bordo; serve tambcm para saudar uin officia!, qutl~iiide 
sei*nacional ou extrangeiro, quando entra ein um navio, ou 
qmndo sahe d'elle. 



Qbando a p~sson que se saiida recebe vijas a I)ortlo, cada 
tiva tem fogar em seguida a um toque de apto.  

O sr. conselhcirci Celestino, tratando daspessoasrler~speito, 
rluc visitam os na~ios,  dis ; a E cllas sdo recebidas ao portali) 
por CIOLS O U  q~idtro manl l l i~~ros  bem trajados, ao golpe do 
npeto (!o rrieslre, contraniestre, ou guardidi~, e peta guarda 
em armas, bcm como pela gente nas vergas ; e taritos tiros de 
P P C ~  30 ldrgar, C tantos vivas á coz do nprto, quaiitos rorrrs- 
~ioiiilt~rn d sua catlicgnria. Outras vezes, sem gente nas vergas, 
e apenas com a s a l ~ a  de artillieria, segundo as circunistancias 
e qualidade das pessoas.~ 

I:erciiioriinl iii:iiiliiiio, empregando a maliobra dos rerriou 
OU das velgs rios eswleie~ de giieria 

Quiuitlo rim escaler, cm iim porto. ou bahis, etc., passa ao 
lado de oulro superior, o inferior le?*n T P ~ H O S ,  quer dizcr, dcisa 
de  reina^.; e, rloando a coiitillencia i. sotemrie, crrrnrntti-se re- 
mos. SI: vae 9 vela, m e i a  as eacota.i, atH que o cscaliir de iriçi- 

&riia superior se Itle adiante, ou o ollicial mais graduado per- 
mittnque o escderiuferioi.siga, cacaiido-seeritãii, oirigarido-sc 
as vClas arriadas. 

Qiiaiido sc esti ao portal6 de clualr~iier navio, ou  atracado 
a u m  caes, espoi.;im-sc! ai. pessoas dc rcslicito qrte einliarcam, 
tci-ido-se 02 rmnos arvoratlos. 

I:c~i.i~riiiiiii:iI r~isritiiiii), criipi'epaiirlu a iiixnolii.a do panno 

A 1rh;1110111.a COIII O pilnno h i  n'outro tempo miiito usada para 
tiianirestirr ho!~~.a aos navios. Para isso arriavarr, os joanetes, 
n Iiu.iai,i.onli, cb:r. . 

Rir. Siivcricii, iio scu discionario de inarinlia, ainda pres- 

preve que as honras c0111 O pallno do navio tenlianl log;ir, h'- 
ranao algumas velas, partiçillarrnentc a gavin grande A Ih- 
cyejopgdis de aarMe, poi'èm, diz : 6 4 tiorira cnrn n salva dc 
artilheria é magestosa ; com a bandcira ferrada é liunijl(\c ; c 
com ella arriada 6 da maior Iiumiliaçio r avilta!iierito : i: por 
isso que as nações jri 1120 se subrnettem ;i esta ultima lir;itictia. 

Um ~ a x o  de giicrra, liara fazer lioiira a outro, costi1!11a i ' í l -  

viar ri tionio tl'cste rillimo iim ou mais oficiacs. 
Alr. Snvcricri tatliliem ini:liiiu iias Iionras, que ;i1 lirtJsl:iili 

ns navios dc iliversiis r~ayGi.s, c OS ila incsiiiti 1iav311, ijlli! Si: 

ilistirigiiiiin pcl;is [~ateiitt~?: t l i ~  commaritlaritrs, n :rclo de c3iiviar 
alg~iiiç o!lii.i;ii:s a l~oi.ilù do navio, iluc for coniiiiariil;iilo pclu 
ojficial d d  ~ ~ i a i t ~ t *  paiciit~~. 

W 9." 

Cprciiiarii,il iii:ii.iliiiio. ciiil>riyaiiito dernonstracóes, 11:1~.3 arl~iiip;liil~.~~., 

iia ,ilegrin o i i  no liii*tii. o> i3st:idos, cin cujas aguas os iiavius 

ii! ;ii:li:ii i~lii sui'los 

O c~rrcmoiiial maritimo prescreve que os vazas de guerra, 
surtos nos portos estraiigeiros, tomem parte iias dcmrinstia- 
~Ocs liuhlicas de lucto ou de regosijo, feitas pelo estado, crn 
çu,jan agiias estiverem estacionados. Nas festas ilc ategri;i 
nacional ;icompanliam, cnibaridcirando em aimco de sol a sol, 
c ernliiegnnd:i lirrnileirns rle cor variada. É ljratica mais sclgoi- 
da n r~;ivio irar no tope grnndc a baridcira do estatln, a qilc 
pcrlence : r: nos lopcs de proa c de r& as liarirli~ii~as rkis r~a.lii?s 
mais-consiileni(tu : S G I I ~ I I  o tope da proa logar in;ris iiol~t.e (!o 
rlue o da r;. 

iifUra cslas deiiloiistrar5es dc regosijo, os wzos dr: gucri'li 



acompanham com O mesmo numero de tiro as salvas dos na- 
vios do estado. 

Não e t2o ordinario os vazos ilc guerra extnngeiros acompa- 
nharem os do estado nas demonstrações de sentimento. Estas 
demonstra~ões consistem rin rlesarr~a~atilhnr, isto 8, par as 
vergas desorientadas, arriar a bandeira, e atirar eompassada- 
inerite, com certos e ileterminados intervaltos. 

O sr. conselheiro Celestino disse : a No numero das conti- 
neiicias iiavacs entram tambem as honras funebres ; e estas são 
tristissirnas c magestosas. lYdo faliarnos do desamantiltiar das 
iergas, d'aqilclla desordem em ordem, d'aquelle desalinho sg- 
inetriw, das bandeiras a meio pau, dos tiros compassados t! 
distantes, o que tudo inspira melancolia e desgosto. . . I )  

Nas çereinonias piibli~as, que tivrrcm logar em terra, a oflí- 
cidlidade poderA ciesemharcar, o tomar parte n'ellas. Em taes 
rasos, observar-se-ha, a respeito d'estes otficiaes, o principio 
rla cgiirilddd~, concorrendo com os natioriars, conbrme a je- 
rai.c.liia da8 liateiitrs. 

Quando as festas nacionaes (10 estailo, cm cujas aguas esta- 
cioiiai,em osvazns de gncrra, r~coi~daicnialgurn açorit~cimento, 
que nSo esteja cm Iiarmonia corn as rrenqas ou asinstituii0es 
tia poteiicia, a rluc o iiavio pertencer,, oii quando, por qual- 
quer causa, ailuellas manifestações publicas mortificarem seir 
amor proprio, n'este caso os vazoç de giierra cleverão reduzir- 
se a mcros c\;pectadnrcs ; ou sc rctirarzo, conforme as cir- 
r:umstancias. Egii;ilnic~~tc sc dcverlo nbsler de acompaniiar 
110s festejos, que tiverem por objecto salcmnizar um aconteci- 
nierilo, qile tleprim~ outra naçYo, coni a qual estiverem em 
perfeita amizade. 

$ 400 

Cercmoriial inaritiiiio, criipreganrlo as horirns f i indircs prrqtaclas 
lielns vazos dt: guerii:~ aos honiena do niar f n l l ~ ~ c i ~ l a s  a hairiio 

dos riavios surtos iio porto 

..iinda(~~il~ O ~ L I L I ~ I . ~ ~  do Iroinem t i l> mar, quc tnorrc a bordo, 

não pareca mais do que 11m aconlecimerilo particular ao iiavio, 
todavia, como elle se extende, e parece affectar quanto5 navios 
se  acham no mesmo ancoradouro, mesmo de procedencias di- 
versas, por isso, o consideraremos no direito internacional. 

Na falta de producto da nossa lavra, extractarernos o que so- 
bre a materia se le nos Quadros Nnvaes. n Traremos, diz o 
sr. conselheiro Celesliiio, para exemplo o que aconteceu no 
Tejo, em juriho de ,1847, yiiando, de bordo da fragata brazi- 
leira Consliitrl~ão, foi maridado para terra o cadaver de um 
oficial, qiie ali fallccora. . . A fragata arriou a handeira a meio 
pau, pouco depois das onze horas, c pelas tres da tarde um 
dos seus escaleres, quc estava atracado a escada do portalb, 
rbceheu o morlo, dando o r1estac:irnento nii tolda as descargas 
do estilo, c largaiido em seguida todos os outros cxaleres 
coin o cslaclo niaior e co~ividailos, ~gualii~eiite dc flarnulas e 
bandciras ahalidas, ilirigintlo-se ao caes das Colnmrias. Esta- 
vam então aqui siirtcis ires vaprirps (le guerra francezes com 
a fragata Boyonnaásc, bem corno a numerosa esquadra do 
almirante Puilicr. .lsuiin que a bordo rla fragala deram a pri- 
meira cfcscarga de fuzilaria, a riau almirante arriou a sua insi- 
griia e bandeira a meio pai1 ; c em todos os navios da esquadra 
sc imitou o movimento funehre, largando logo apds, de bordo 
decada um d'cllcs, seu escaler, que foi reunir-se aoprestito fune- 
bre, conservando a fragata e todos os navios de guerra as 
insigiiias e l~andeiras arriadas ameio, at6 o cadaver do oficial 
ser rlcçeinbiircado e ter partido do Terreiro do Paço com o 
seu respectivo aconipanhaniento. 

primeira visla pai.ece esta sccna poucn lugubrc, e pouco 
capaz de causar ImpressSn ; mas quem a observasse, como nos 
aconteceu, iiZo clcizaria de sentir-se corrimarido e tristernprite 
affect:ido por aquclla espontaiiea demo11stra(50 dc respcito e 
rraternidaiie maritima, dada por nacionaes e estrangeiros, na 
occasi9o do furicral dr um Iiomcm do mar. Quem meditasse 
na significar80 da lioiira furiebre feita pelos navios inglezes fia- 
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via de reconhecer que .não cra orn obsequio feito ii bandeira 
hrazilcira ; reconlieceria sim que era ao maritimo, ao irmáo e 
companheiro de traliallios il'acjuella vida de perigos c prica- 
ções, fallecidn no mar, qiie a torlos podrria engulir., que os 
outros mar.it,imos, de qualquer naC2o qite fossem, hririr;ivam 
no momeritosolemnt~ de deixar o navio ent q~tefallecêr'a, e Ilie 

$10 era tribiilavam aquslla liomenagem e prova de spmpatliia. Pi7 
um homem que se descobria, e deixava respeitiisamcnte PUS- 

sar o cadaver de um seu similt-iaritc : erammilhares d'ellcs re- 
presentados pelas insignias e lxmdeiras dos seus respectivos 
navios, arriadas em signal de d0 o em acto funereo, que faziain 
aqiiella honra ao prosimo, ao offieial do mesmo oficio, ao ir- 
máo de armas, mui~iiiheiro emfim c01110 elleu, a qucin paga- 
vam um tributo, que a gerite extranha oii alheia ao mar náo 
qucr, ou riao sabe offertar. Ko entretanto quem cstiveçse a 
I-~orclo, oii passasse perto i10 coi.tejo naval, reparai~do ri'aquellc 
monotiino c vagaroso bater de rernos na ngua, ii'arluclla hoga 
silrrla, bandeiras de rojo nos escalescs, no mais religioso si- 
lencio as guarnicões, e as bandeiras tios navios a meia adriçti, 
incluindo a do proprio almirante, talvez sentisse uin çcito 
aperto ds  corap50, que depois m;il soiibesse csli1icar.i) 

g li: 
Ceremonial riiaritimo, e!iipregando os navios, iio iiiar largo, 

actos de pura coi'tezin 

Em rigor no mar largo não h~ cereri~cinial inaritimo. Entre- 
tanto hu certas praticas de cortezia, que, ordinariaineutc, sXo 
observadas pelos vazos de guerra: 

1 .O Quando um vazo de guerra encontra a esquadra de urna 
potenciu odrangeira, eçsc vazo salva primeiro. 

2.O Uma esquadra auxiliar é a primeira a salvar a esquadra 
lp inci~ia l .  

3.' Qu;iridii dois vazos de guerra de differcrite ordem SE 
cticoiitraiii, salva pi.init:iro o de ordem inferior. 

4 . O  Quando se encontram dois navios da mesma ordem, 
salva primeiro o que navpga a sotavento. 

5 .00s  corsarios sslnim aos vazos de guerra, e náo sáo cor- 
bspondidos. 

$ i?.* 

Ordetii d3 armada pnitiioiii'za que regiila como os navios de gilerra 
extrangeiros, a i i c ~ ~ u ~ i o ç  iiii Ti.jo, ti$ de ser prevenidos 

tias nossas festas riaçioriaes 

Ordem da arniada u.' 9!1 dc 22 (lc setembro de 1860.-Ordem ge- 
ral nao 33-0 sr. tomiuandrnte do porto Paricumprir o que dispije 
ordem geral 11." 29, datada de 51 de uutuliro de 1836, a qual deter- 
mina que todas as rezes quc os navios de guerra nacionaes tiverem 
que eriibniideii-ar, ou salvar, por occasião de festas reacs ou riacionaes, 
e se acharem naiiiis de $uerr;i extraiigcirns ar~corsdos no Tejo, rnaiidò 
na ~cspcra d'esso dia communic:ir por um oficial de ])atente aos criin- 
mandantes dos sofir,cdiios na1 ios que as cmbarcaçòes de guerra 1i~r. t~- 
guezas bZo de embaiideirnr e sal\ ar, liai' este uu aqurllc motim, preve- 
nindo-os da Iiors do cn~liandeiramento e srlva; e liem assim no dia 
jmrnediato as mcnciorindas festas in:indad tauilicm por um rimtiai de 
patente agradecer nos coriimandantes dos navios extr;irigcirns~ que 
ii'ellas houvereni tiirnado pai,te. 

Qiiartel gencrxl d3 niarinlia, $1 de snrembro do 1860. = O  clieh do 
cstado maior da marinha, Soares Fiqnliro. 

MEIO UE ETITAIL I:ON>CICTOS A nESPEITO 110 CBRE3IOSIAL NARITIPO 

hindaque, em regra, todo o estado tem direito de regular 
o cereinoriial maritimo, que na parte tio mar, que se acha sob 
sua jurisdicrão territorial, os navios extrangeims devem ob- 
servar. a respeito das suas fortificações e vazos de guerra, bem 
como as honras, que as fortificações e os navios do estarlo hão 
de prestar ans estraiigciros, comtaritoquc náo exija cousa, que 
oflcnda a dignidlidc das outras nayfics; todaria é mais prmlcnte 
e segiiro ililr os eslados se cnteridarn, c estipulem rios x i i s  
tratadas ;ts ~iarti~ularidadcs do cercnioiiial maritimo, que h50 
de ser rccilirric;imerile ohservadaà. 



NOTICIA iiESU.WIUA DO CEIIEJIOB1AL i IAH IT lM0  I;II IlILFI.HR~T):S PPI11:HAS 

O cercmonial maritiinn ri%i B hnji: m:iis tiri iluc o coiiililesc~ 
das demonstrações recbiproc:is de estinin e i:cirisidcr:iç;jo, ilike 
os estados querem mnriifcstar uns aos nutros; e i:  sol^ csic 
ponto de vista que tern sido regulailii. Nau foi rissitil que, tios 
seculos passados, os governos o cnnsiilerararri. B;ista alirir a 
historia maritima dos principars estados tla Eilri~pa, para ob- 
servar a graude iniportancin. que sc dcu, ate ao srculu passa- 
do, aos signaes ostensivos de dtifei.tiricia e sulimiss3o, irnlios- 
tos pelas nações poderosas aos navios das outras poteiicias. 
Então as exigencias mais ousadas stilistitliirani & direitos iln 
indcpendencia c cgualíladc; e estes actos rle 1iiitnilia~;io liriu fo- 
ram considerarios como simples coimtczin ; iiias coiiio rleveres 
prcscriptos nas ortlenaiiyas; e cuja falta foi riiiiitas ribzcs pii- 
nida coin poli.ora t! bala. 

Foi, princiI)almente, no ae~:ulo svii q ~ i c  a queçtao do cr1.e- 
monial maritimo occi~pori os iiiaiores tli[iloinalas, c o. I I O I J I ~ I I S  

do mar mais ~sperirnentadns; fiii ii'este seziilci quc n~tiitas 
d'estas contendas foram decidir-se no mar largo pelo eniprego 
da força. 

Os signaes de respeito e subniisuão ilue o iorte, iio exerci- 
cio da sua prepotencia, impunha ao mais fraco, não eram affe- 
ctos do caracter da reciprocidade. 

Os cstados da Europa, que mais pe,rtiiiazes sc inostrai,am, e 
em qiic estcs debates tiveram niaior alcance, foram: a Ingla- 
terra, a França, a Bespanlia, e a Hollaiida; porque qualqiier 
clos.crutros n5o podia deixar de submctter-se ás ordenanças, 
que Ihes iinpunham as potencias, que, n'es3s eras, prcdo- 
niinarani iios mares. 

Sob n rciiiado de Jacqu~s I a Inglaterra, para sustcrilar a 
soberania sul,ive os rilares britannicos, csigiil ique lados os ria- 

vins cstran&oirnç fizessem, n'iqnelles lnares, Iionras aos seus 
vazos de guerra, arriando a baridcira, e prestando outras de- 
monstrações de bumiliação. .i uma similliaiite exigencia, po- 
rem, nem a Fratiça, ricm a Ilcsp?nha guizeram prestar-se. 

Uma ordenança de Philippe 1I terminava assim: a nós lhes 
prohibimos (referia-PC aos seus navios, que se encontrassem 
com vazos de gucrra, oii rliie passassem em frente de fortale- 
zas estrangeiras) muito eapressarnente arriar a bandeira princi- 
pal, que tein nossas ariniis ieacs ; c, sc a tanto os quizerem 
constrangei,, riurica tal farsa, preferindo deixar-se ir a piqtier . 

Iilais tarde, no reiiiado de Carlos 11, repetiram-se as mes- 
mas violencias. li: ciirioso seguir toda a corrcsporidencia, 
guc entrctiverain Luiz S1V e o co~ide de Estrddes, seu cnl- 
hairador na chrte iiiglcza, por oi:casiáo de Carlos I1 ordenar 
aos almiraiitesque fiztlssern com que todas as esquridras, não 
excepttiando as (Ir L'raiiça, arriassem Dantlcira a qualquer es- 
quadra irigleza. 

Viu-se eiil3o 1,uiz XIV siistentar tis direitos da França con- 
tra opoder ila siia rival: u 0 rci de Inglaterra e o seu iiiinistro, 
disse-llie ;~qiiellc grandc rui, avaliam a rorça dos meus navios, 
mas não saban avaliar as forcas do meu coraçãou. 

Com tal rei era diflicil luctar; foi por isso que, depois de 
longos e porfiosos debates, o rei da Inglaterra desistiu de suas 
intenções ; e ordenou aos seus almirantes que evitassem, com 
o maior cuidado, o encontro com as esquadras francezas; e 
que, no caso inevitavel d'este encontro, as bandeiras não se 
saudassem, ou o fizessem, ao mesmo tempo, e com reciproci- 
dade; emüm, que os navios rle guerra, fraricezes ou inglezes, 
que navegassem a barlavento, podessem continuar n'aquelle 
rumo ; sem que tivesse logar a exigencia de que a inferior pas- 
sasse rr sotavento. Mas ainda, apezar &isto, mais de uma vez 
tiveram logar pendencias no mar largo, que degeneraram em 
actos de hostilidade. Nem foram a França e a Inglaterra as uni- 
cas potencias, entre as quaes as questões do ceremonial mari- 



timo se decidiram A viva forca. Em i F88, perto de Alicante, 
empenhou-se um combate entre (liias esquadras, lima franccza 
e outra Iicspanhola, só porque o almirantc Iiespailliol rcrusou 
salvar á esquadra franceza. 

Infeliz nos seus projectos para com a Franca, a Inglaterra 
tornou-se.imperiosa e altiva a respeito da republica dos Eslridos 
Geraes da Hollanda. 

Depois de muito lidar da diplomacia, sem quo se cliegass a 
um accordo, teve logar cm 1652 um comliate naval, em que 
a vantagem foi para os inglezes : a este facto seguiu-se urna 
guerra de dezoito mezes, que ierminou por uma paz vergo- 
nhosa para a Hollanda. Foi enfio que esta potoncia, assim 
abatida, se resignou a ordenar que seus navios, quarido en- 
contrassem vazos de guerra inglezes, nos mares britannicos, 
arriassem a ba11deii.a. Sem que possarnos seguir, a tiistoria das 
cxigencias e differentes coiiflietos, qiie tiveram iogar n'essas 
epoclias, sentc-se, pelo que temos dito, a prrpotencia que 
nos mares as nações se arrogavani icerca do ceremonial nia- 
ritimo. 

Pelo decurso do seculo xvrrr a pratica internacional sohiu! 
este ponto tornou-se mais rasoavel. 

Actualmente todas as tendencias sáo para dispensar as for- 
malidades incommodas do ceremonial maritimo. 

CAPITULO VI 

PRINCIPIOS QUE REGULAM O COM.WERCIO NARITIMO 

Vistoque os mares sáo livres para todos os povos, 6 preciso 
consignar os principias, que rcgulam o exercicio d'esta liber- 
dade. Para isso consideraremos: o dever da mcionalidade 
dos navios mercantes, isto 6, a obrigação d'estes reconhecerem 
uma patria, para que possam dar-se i navegacão ; as condições 
a que devem satisfazer, para que gosem das vantagens que a 

nacionafidade Illes cnnferc ; a i  provas necessanas pxirn justi- 
ficarem a nacionalidade; a que, sobre esta materia, uigora 
entre n6s; finalmente, o direito dos razos de gucrra verifica- 
rem a nacionalidade dos nahios mercarites. 

DE\'IIII DA SACtONALLDAUE DOS NAVIOS 

Para que um navio mercante ISO possa abusar da liberdade 
de percorrer a amplidxo dos niares, nada ha mais conducente 
do que submettc-lo ás leis de um povo,. obriga-lo a ter uma na- 
cioiialidadc. Este principio foi iml~ugnado pelo sr. Silvestre Pi- 
nheiro ; a este rcspeito disse elle. a É absiirdo exigir que qual- 
quer pertença a uma nacão ; vistoquc e livre cm pertencer a 
muitas ao mesmo tcrnpo, ou a nenhuma, comtantoque respeite 
todas. n Tal doutrina S inadmissível, se pensarmos na organisa- 
çáo das nossas sociedades. Com effeito, o estado da sociedade 
actual e a permanencia dos corpos collcctivos regidos por um 
governo. O pensamento de viver emancipado de todo o governo 
e, porlanto, aberracão contraria iis uossas instituiçGes so- 
ciaes, propria para lan~ar  a disconfian~a e o receio içerm de 
quem n8o reconhece lei, ncm auctoridatle positiva. 

Este inconveniente sobresalie nos mares, solidáo immcnsa, 
difficilmente exposta a acção de uma policia capaz de segurar 
a vida, a fortuna e os direitos de cada um. SO a nacionalidade, 
por isso que obriga um navio a praticar as Ieis do seu pai& o 
qual devera reconheccr as prescripçóes do direito internacio- 
nal, serd uma garantia de que esse navio não lia de atacar a 
liberdade e a seguranga dos niares. 

ARTIGO 2." 

G O N D ~ Ç ~ E S  A QUE UM NAVIO MERCANTE DEVE SATISFAZER 

PARA GOSAR DAS VANTAGENS DA NACIONALIDADE 

Admittida a eonveniencia do navio mercante reconhecer pa- 



!)li - 
tria, ou ter riucionaliiladc, vq:iinos as condicGes a qiir: elle (li!. 
verá satisfazer, para fruir as vanlagens, que d'este estado ltie 
resultam. 

As cond~ções, de que depende a nacionalidade de um navio 
mercarite, referem-se : 1 .O, i construc$ão ou proc~dencia do 
navio; 9 . O ,  aos proprietarios ou armadorca; 3." ao capitão ; 
h.", emfim, a tripulação. 

§ i "  

' Emquanto i construc@o, em Inglaterra e França exige-se, 
primeiro que tudo, para que o navio possa ser,mputado ria- 
cional, que tenha sidoconstruido na metropole ou nas posses- 
sões. Em Hespanha, Austria, Suecia, e Russia, os riavios 
comprados aos extrangeiros poilem, salvas'certas determina- 
çóes, ser considerados como nacionaes. 

Emquanto i propriedatle do navio, em Franca quer-se que 
esta propriedade pertença intcirarnente a nacionaes. Outro 
tanto acontece em Inglaterra, Hespanlia, Russia, e Austria. 
N'este ultimo imperio ate existe uma lei, que commina a pena 
de confisco, e a multa de mil durados, 110 caso que um extran- 
geiro seja interessado na propriedade de um navio do paiz. 
A Suecia não adrnitte que o individuo, que tiver nascido em 
paiz extrangeiro, tenha a faculdade de armar um navio, m ã o  
quando essa pessoa tiver obtido a qualidade de cidadão sueco, 
e a navio tiver sido eonslruido no reino. Nos estados da União 
Americana fazem varias distincções a respeito da nacionalidade 
e propriedade dos navios. 

5 3.. 

Naturaliddc do capitão 

Emqiianto I riatui'alitIatlc i10 capitlo, em qirasi todos os esta- 

dos a legislação exige que elle seja natural do paiz. Na Suecia 
quer-se mais : pretende-se que clle acicjuira firo de cidadão 
da um porto ile mar, ou de iirria cidade erri qiie se construam 
navios. A lei franeeza prescreve qire tanto o capitão corno to- 
dos os officia~c. sejam fraiicezes. 

Eniquanto i ti.ipula~:o, os exttbangciros riáo podem scr ad- 
mittidos an um navio mercante senão em certa proporçáo, que 
varia rios difrerentes estados. Em Franca E! Iiiglaterra 8 tripula- 
@o deve conler, pelo nienos, ',,'& de cacionat$s : na Aiistria -/3 
A Russia tem ido progrcssi~aiiicnte exigirido numero niaior 
de nacionaes para O servico dos seus navios : ate ,184.0 o mi- 
nimo era '/i, em 1840 passou a fixa-lo em 99. e em ,1850 ern 
3/t, ,  corno acontec? na Franca e na  Inglaterra. 

PROVAS S E C E S i A H l A S  P I H A  OS 1 A V l O S  ~IERC.4NTP.X JUSTIFICAREM 

SUA NACIOiiALIDAUE 

Reguladas as condiyues tla iiar:ioiiali(laife dos riavios mer- 
cantes, vamos agora expor as proyas que SP exigem para de- 
monstrar essa nacionalidade. 

A bandeira, comquanto seja o signal distinctivo appareii- 
te da nacionalidade de um navio, por isso que cada estado 
tem a sua, sob a qual navegam seus navios, não e prova bas- 
tante da nacionalidade, porque seria fa'acil tisurpar lima qual- 
quer. 

Os chamados papeis (€e bovdo servem, tambem, p i a  com- 
Provir a nacionalidade do navio. O numera d'elles, a sua natu- 
reza e formula, tudo P. regtilado pelas leis de cada povo : r ,  

7 



rirtliiiai.iaiiienttl, pelo respectivo codigo do commercio mari- 
limo. 

Estes papeis variam muito. segundo o destino do navio e o 
oh j j e c to  do commercio. Os essenciaes, e absolutamenf e necessa- 
rios, os que conslituem prova de nacionalidade, são, de or- 
dinario, os seguintes: o passaporte, o rol da equipaqem ot4 
relac& d ~ z  tr~pularáo,  o contracto de conlprn, ou tilttlo de 
propriedade donacio, ea certidãodanaturalidode ducapitáo. 

ARTIGO 4.' 

IHL DE 8 DE 1U1.80 DE IW 00% RKQUl<A R l b  PORTUOAL O EOPHERCIO NARlTlMO, 

E 3 I p i l i T ~ T ~  G ~ I R V I ~ Ù R P  DE NACION/LIDAUI! Li05 NA TIO^, E AOS M O i l D  

R IEIOP nE CEITIPICAR ESTA NACIONALI~IADII  

Considerando que é a liberdade dos mares um dos princípios do 
direilo das gcntes, e deve por isso, iiu inkreuse geral, ser esse direito 
definido e regulado pelas normas da jurisprudencia maritima adrnitti- 
das pelas nações; 

Conr-ideraiido que aos resp?ctivos navios se extende a independen- 
cir de um estado, quando navegam debaixo da sua protecçáo, ori se- 
jaili por elle aririrdos, ou por particulares ; 

Cuiisidcrando mais que não pode, porque nào otlerece garantias, 
invocar 1irotecqZo um navio mareando sem csrbacter nacional em tx- 
paço tão vasta e difficil de sugeitar a policia capaz de afiançar a vida, 
propriedade, e direitos de cada um ; 

Considerando coiiio d'iqui namraimentti resulta para todo o nsr-ir) 
a nccessictade dc ter uiria riacionatidade, e de a puder apportun:irutiiito 
(:erLificar, F B I I ~ O  a duritrina contraria subversiva da sepuranqa rla lia- 
vegaçco, e piirtautli da 1il)sriIadr. dos mares; 

Considerando que as disposiqàes fundamentaes sobre nacioiialidadc 
dos naviuç e vantagens que de taes disposições derivam; nÒs paizes 
mais adiaiitsdos o conhecedores da policia maritima, fazem objecto de 
unia pro5-isão geral, e constitutiva, denominada a e b  de navegação : 
tal corno em 1ngl;iterra o decretado em 1631 pelo longo parlamerilo, 
antes do protcctornrlo de Cromwell, vigorando a16 meiados do seriilo 
actual; tal como dppois d'esse e para o substituir, na mesma naião, 
em resultado da lucta rntre os partidarios da proteqáo e os da livre 
troca, o acto de reforma de 26 de junho de 18b9, concebido no sentido 
do iiilimo d 'es l~s  systernns; t a l  como em Franga o de 21 de setembro 

de 179.5, decretailo pela coiivt:ii~~ui nacional sobic proposta de BI?~. 
trand B a r e e ;  tal como nos Estados Unidos da America, o de março 
de i817; 

Considerando nomo os paizes, que nàu Imnsiiern propriamente actor 
11~1oeguçã0, nem por isso deixam de ter disposi~.ões peculiares sobre 

o assurnpto, ja nos codigos do conimerciu, já em leis ou regulamentos 
~peciaes,  corno succetle ern Hespanha (artigos 58k.0, 590.0, 591.0, e 
634.' do rotligu :uoinniercial); ua Austria (edilos de 2L de julllo de 
477R, e de 16 de no~embro de 4787, ete.); nr Sueeia (ordenanças de 
% de agosto de 1731, 2 de jullio de 1816 e de 1 de março de 1827); 
na Russia (corpo de leis de 31 de janeiro de 1833, artigos 534.4 538.*, 
57k.0, 5;79.", 687.0, 589." e 690."); 

Considerando que o mesmo se verifica em Portugal, onde ha muito 
existem halogas disposiçãe~; 

Considerando como essas disposiqòes referentes á nav~gação se 
acham inoonnexas e dispersas, assim no codigo commercial, como em 
varias leis, decretos, portarias e regulamentos, de que nào podeni ter 
facil conhecimento os interessados; 

Considerando, Biialrnente, a grande utilidade c prox-eito de colligir, 
coneerllir e reunir aquellas diversas di~pusições, cujo complexo cons. 
titue o que se chama acto de luuvegu@u, ou sejam ellas relativas ás 
condições da nacionalidade dos navios, ou aos mudos e meios de certi. 
fica-Ia, concordando-as c aperfeiçoando-as. quanto pa~sirel, dentro dos 
limiles do poder executivo. 

Hei por bem decretar o seguinte : 

»A K ICIONALIDADE DOS hAViOS 

E SUAS CONDIC~ES  

As condicões da nacionalidade dos navios merrantpa porlugiiczP~ 
i8em por ohjeeto : * " A eonstrucção ou origem do navto: 

2 . O  Os proprietarios ou artiiadores; 
4.0 O capitào e omciaes que o commandam : 
4.' A equipagem ou tripulação qiic n montam. 



CAPITULO I 

ARTIGO 2 . O  

Para uin navio mercanle ser considerado portuguez deve ser de 
constrncção prlugueza. 

ARTIGO 3' 

Nas os navios exlrangeiros ou de conslmcção extrangeira Gio consi- 
derados nacionaes para todos os effeitos: 

1.0 Sendo comprados por subditos porluguezes, uma vez que esteja 
pago o direito de tonelagem estahelecido no decreto de i 1  de agosto 
de 1852, e feito albrn d'isso o registro rios termos e nos casos do artigo 
h.? do mesmo decreto; 

2.0 Sendo legitimamenre aprezados e julgados boa preza; 
3.0 Senùo julgados perdidos por uma infracção as leis; 
h O Pertencendo a companhias de navegação ou de reboques es- 

tabelecidas em Portugal e legalmente auctorisadas. 

CAPITULO I1 

DA PROPRIEDADE DOS NAVIOS 

ARTIGO 1 ' 

Não e considerado portuguee um navio, ainda mesmo de conslruc- 
ção portugueza, ciija propriedade não pertencer inteiramente a poriu- 
gneees ou a exti-angeiros naluralisadcs. 

$ 1.0 O navio portuguee alheado pur armador naelonal a um extran- 
geiro deixa de ser porlugucz 

j 2." O extrangeiro não naluraliçadu, adquirindo por herança ou 
outro titulo gratuito, navio portuguee, deve alhea-10 dentro de trinta 
dias, pena de ser adjudicado ao denunciante. 

ARTIGO 5.' 

O navio ~atrangeiro :idqnirido por um porluguez, havendo no rAn- 

traclo reserva fraudulenla a favor de exlrangeiro não natui'alisadli, 
será arrematado, descoberta a frauh,  e o seu produclo applicaùo an 
hospital da marinha. 

ARTIGO 6.e 

considerados porlnguezes, e possuidos por portuguezes, para 
0s etfeitos do artigo 4.0, os navios.perlencentes a companhia de na- 
vegação ou de reboque, estabelecidas em Porlugal e legalmente au- 
ctorisadas. 

ARTIGO i.* 

A posse de um navio sem lirulo de acquisitão não attribue ao pos- 
suidor a propriedade. 

CAPITULO III 

O capitão ou mestre e o sobrecarga derem ser portupuezes ou ex- 
trangeiros naturalirados. 

AIITIBO 9 . O  

Dos individuos que constitnirem r eqoipagem, dois wrços, pelo 
menos, devem iambem ser pwtuguezes ou ealrrngeiros naturalisados, 
saivo o disposto nos iratados. 

TITULO, I1 

nos meios DE veotaa A s.~crosnr.~~aos 

ARTIGO 40.- 

OS meim de provar a nacionalidade portugueza dos navios, não 
86 no extrangeiro, para gosarern dos privilqios e franquias que Ihes 
res~l tam dos tratados, mas ate no mar, para serem devid~inenle res- 
WhdoS, ~ I I  a bandeira e os papcis de bordo. 

$ nnieo. A nacionalidade do navio não rmporta a da carga, quando 
mk não for devidamente provada. 



CAPITULO IV 
DO TITULO DE PROPHIEDADE DO NAVIO 

ARTIGO dI." 

A bandeiraportugueea e bipartida verticalmente em b r a n r ~  e azul, 
com as armas reaes eollwadas no centro. 

5 unico. AIBm do pavilhão ou bandeira dovetn os narios tcr r boi. 
do os sigoees do regimento de Marrqat., 

CAPITULO V 

PAPEIS Db BORDO 

ARTIGO 4.8" 

Os duciiinenlos o11 pepeis de bordo, como meio de provar tanto n 
nacionalidade do navio e carga, coiiio o destino e a regularidade da 
viageui, são: 

1.0 O titulo regislrado de propriedade do navio; 
2.0 0 passaporte real; 
;:.o O r01.d~ oquipagem : 
8 . O  Os conhcciinentos e freumentos; 
5 . O  O manifeslo da carga e despacho da alfandega; 
6 . 0  0s recibos de pagamenlo das despem do porto, pilotagens F, 

cjnaesquer outros ; 
7." O livru de carga: 
8.' O livri~ de rasão : 
9.' O diario da navega$ ; 
10.0 Carta de saude: 
1 1 . O  A lista dus ~iassageiros: 
I 2  o Uni ewmplar do codigo de commercia 
j unico. D'f;sfes docunientos são esseneiaes, e iodispensaveis para 

prow 'da n;~cioriltlidade do navio, O titulo de propriedade ou registro 
ilo iiavio, o passaporta real, e o rol ou matricnlr da equip~em. 

Da Llir rl'elles pbde i'esultar ser o navio considerado boa preza, 
III).; ternios do direito das gentes. 

O titulo da propriedade do navio d ~ i - e  s ~ r  regislradu na iiitenden- 
tia do porto a quc glie pertencer; nias nus pr to i ,  aorrdc n3o existi- 
rem intendentes ou seus delegados, é Ccilo o iegistro pelos 'liefes das 
alfandegas respeclivas, aos lermos da leg~sl:içao em v.igoi.. 

3 unico. Exceptua-sr o casode soi' « nscio coiiiprbaAo a esirntigeiro 
ou apreeado, porque eiii:To sti 1icider.i ser o registro leito tio [ioi.to de 
Lisboa. 

ARTIGO 

O rcgislro deve oornprc.liender : 
1.0 O nome do navio; 
2.0 A sua tonelagem comprovada por certitlão de arilueução indi- 

cando a sna data; 
3.0 Noine, sobrenome, t: domiciiio do dono o11 donas; 
&o A epocha da adquiricáo do nasio, e A especie e data db titulo 

Cessa adquiriyjo, e pertencendo a mais de um, a meiiçâo especificada 
do quinhão de cada cornparte. 

Havendo trançfewncia de titulw, ou de parte do navio, seri o re- 
gistro alterado, para indicar essas mudancas, e o mesmo se observari 
havendo tambem mudança nolave1 na canslrucção. 

5 uaico. Pelo ministcrio da inarinh.1 se  passara ao navio, que o re- 
querer, certidão authenlica do registro. em pergaminho, assignad:~ 
pelo ministro, pelo oficial que a lavrar, r sellada com o s8llo real 
piiilente, e n'elta deverão designar-PC em lernp as alkracõos que de 
Iuluro conslarem no regislro. ' 

110 PASS.4PORTE REAL 

ARTIGO i3.O 

O passaporle real é passado pelo ininistet,io da marinha, em pergami- 



litio assigiiado pelo niiiiislco e scllado çoii i o sdllo das armils reaes, 
e corn e da causa pul~lica, e não se concede, sem se aprpsentar a certi- 
djo do rrgistro e iln ariju~ar:3n do navia. 

5. O ~xrs.cal~ortr as embarcacães de pilotsgcni nas proiiiicias ul- 
tram:iriiias é passado pclos reçpcctiros gorei~riadurcç. 

5 2 . O  O passaporte e perinaiiente, e siirnente deve ser renovado, 
rios casos: i.', de miidan~a dc nome do navio: 2.0, da m u d a n ~ a  na 
sua ariiiação de rlualificacocs; 3.: de transferencia da sua propriedade 
rio iodu ou parte. 

-\R'I'IGCI I6.O 

O passaporte dci e ser rprcaeii!ado, em \ iagern, as emhrcaçfies pe- 
las quaes o navio for registrado, e nas primeiras vinte e quatro horas 
uteis, depois da  entrada em portos do reino ou das  provincias ultra- 
marinas, aa competentes aucioridades, r! nos portos extrangeiros aos 
consules ou viw-cunsufes 

U<I ROI. DÇ :VATRICI;I,ii 111 EUOtYAGEM 

O rol o11 rnatiicul;~ ílu ei{oi~iageni deve comprehender: 
1.' O nome do n;lvii>: 
2.0 O lognr ilx partida, tr do destii~o, c o da torna ~iagem; 
3." 0 s  no111ei, prilrlornes, natiiraiidades, doniirilio, profiss5o e si- 

gnaes caracteristiros do capitão, dos dlfieiaej, e de tiidos LS que en- 
tram no serviyo do navio: 

4." As roldadas ajustadas; 
sid AS qiinntins prorneilidns, uii recebiilas adianradas; 
6.' A nhrigacão de cada horn(!m da t r i~ iu l a~ão  vir para bordo com , 

os seus ~ffeitos lia ep~icha rn;irr:lc!a pelo capi1,io. 

A matriciila 8 i'cita l ielos ,iitenricr~les de marinha, ou seus delega- 
dos, r ilos portos. uridr os n5o hoiiver, pelos chefes das alfandegas, 
que para rsse elh:iio ?;,?o rohiirdinados ao rnini~teri0 da marinha. 

U disliuili! rio, ;tr,iigo5 ;inicccrlentes não prejudica : 

1.0 0 que re]ativaineiite amatrioulas dos barcos de pesca foi orde- 
.nado no decreto de 26 e regulamento de 28 de novembro de 1862, e 
na portaria de 31 de janeim de I%O, sobre a mairiciila dos barcos 
de pesca nos mares de tarache ou fora d:is costas do reino; 

9.0 O qize relatirarnenk a matriculas dos vapores de reboque esta 
eslabelecidu por disposições especiaes. 

TITULO 111 

H a ~ ~ e r i  sompre a bordo de todos os navios do estado e mercantes 
um exemplar irnpresw do presente decreto. 

O minislro e secretario d'estado dos negocios da marinha e ultra- 
mar assim o lenha enieridido e faça executar. Paço, em 8 de julho de 
4883. =REI. =Jose da Silva Mendss h a l .  

ARTIGO 5.' 

DIREITO D e  RECONHECER A NACIONALiDADE DOS NAVIOS UEBCAKTES 

Para segurança reciproca dos navios mercantes, as -nações 
comprehenderam que uma vigilancia particular devia ser exer- 
cida no mar largo. Foi n'este intuito que se estabeleceu, em 
favor dos vazos de guerra, o direito, de um uso geral e con- 
stante, de eierifiear a nacionalidade de todo o nauio mercante, 
que se encontra nos mares. 

E preciso, porem, 1160 confundir este direito com o chamado 
direiio de visita. O primeiro tem por objecto reconliecer a na- 
cionalidade do navio, com o fim de lhe conceder todos os di- 
reitos, que lhe resultam d'ella, apenas reconhecirla : emquanto 
que o chamado direito de visita tem por fim verificar, a bordo 
do navio, mesmo depois que a verdade da bandeira tiver sido 
reconhecida, certos factos relativos a sua carga, ou a qualquer 
outro objecto interior. 



0 direito de recorihecer a i~açiorialidade dos 1iavio5 driiva 
do rejpeiio pela jndependencia dos ~s tadns  soberanos ; com 
effeito, apenas a nacionalidade do navio foi reconliecida, siiii 

bandeira tiuctuon livre pela extens3o dos mares. r I 01 - linia so- 
berania que reconheceu oiitra. 

O reconhecimento da naciolialidade emprega processils ala- 
ves. i21,0un~as palavras, que se trocam com o portavoz, e af- 
guns signaes bastam, na maioria dos casos. 

Logoque um navio mercante encontrar rio mar largo urn 
vaza de guerra, devera, ao menos por simples cortezia, i$;ir 
sua bandeira. Se em direito iriternacional não podi  sei obri- 
gado a arvora-la primeiro, é, comtudo, obrigado a faze-lu, 
apenas vi r  a do va,zo.de guerra; porque o faclo d'ests iiltimii 
mostrar sua bandeira significa dixer ao navio niercanle : #disso- 
vos quem eu sou, dizei-nie v6s tambem quem s o i s ~  . §c o tia- 
vio, assim intimado, se recusar a esle dever, sera convidaiio 
a cumpri-lo por meio de um liro de polvoi'a. Crn segundo tiro, 
já de bala, feito comtiido para ainda não Iheacertar, o iiitimaibá 
mais imperiosamente. Ss, depois d'esta segunda ailverteniaia, 
elle insistir, entáo haverti fundamento para uma suspeita, que 
anctorisari o emprego de medidas mais vexatorias. 

Urri vazo cie guerra tem direito, tarnbem, para chamar a 
falla um navio mercante: e este ultimo, uma vez advertido, 
dever6 manobrar de sorte que possa approximar-se, e respon- 
der Asperguntas, que lhe forem dirjgidas por meio do portavoz. 

N'esta exigencia, porèm, deve conciliar-se a policia dos ma- 
res com o comrnodo do navio, que nào deverá, quanto possi- 
vel, ser desviado da derrota o que for seguindo. 

Aindaque o navio mercante pode, na verdade, arvorar uma 
baadeira, que n3o seja a sua, ou mentir ãs perguntas, todavia, 
a não se darem veheinentes índicios de falsidade, deve-se-lhes 
deixar seguir viagem; e sii quando manobras suspeitas ou 
qualquer causa evidente destruirem esta presump@i;áo, se der 
veri levar mais longe o exame cometado. Neste ultimo caso, 

v cvinrnandanh do vazo de guerra pbde mandar um official a 
bordo, commissiopado rrraècamente para reconhecer a nacio- 
nalidade do navio. Se as causas se passarem nos limites da 
rnoderaçao, o capitão do n a ~ i o  mercante não ter8 de que se 
queixar; p isque a condueta, havida para com elie, não ter6 
tido por owecto mais do que verificar factos, que interessam 
h seguranga 110s mares. 

Se o navio, d~pois  de chamado i falla, procurar escapar-se, 
n'esto caso instiíicarâ lodas as suspeitas; e sii as circumstan- 
cias decidir se se dever5 então empregar a força. O 
commandante de um vazo de guerra nunca perderi de rista 
que, na paz, o emlirego da fo rp  e um remedio violento, que 
cumpre não emliregar senso em ciises extremas; que uma 
imprudencia do nlornento bastari para lagar  o seu goverria 
&embaraços; e ,  finalmente, que, de explicação em explica- 
$50, de susceptibilidade em susceptibilidade, poderão surgir 
d i~culdades ,c  atd mesmo a guerra. 

Para co~icluir : 
Em tempo de pai;, o direito, que um vazo de guerra tem de 

reconhecer a de um navio mercante, limita-se, 
salvas as circumstancias excepcionaes, a ohrigar este ultimo a 
içar sua bandeira; e cm certos casos a chama-lo a falta; evi- 
tando todavia, quanto possivel, contrariar-lhe a derrota. Ern- 
fim, um vazo de gucrra niio tem direito para constranger a 
estes dois actos um navio mercante, quando este ultimo se 
acha dentro dos limites do mar territoriai de um estado diffe- 
rente d'aquelle a que o vazo de guerra pertencer. 

CAPITULO VII 
VISITA EXERCIDA PELOS VAZO3 DE GUERRA XOS NAVIOS 

ME~CAKTES DAS DIFFERENTES N A C ~ E S ,  COM O FIM 
DE REPRIMIR A ESCRAVATURA 

O pensamento de p6r termo ao commercio criminoso, ge- 



&"lente conheçido pdo nome de IraFco dos negros, deu uri- 
gem a alguns tratados, em virtude dos quaes differentes po- 
tenrias sc concederam a visita recipror,a feita pelos vazos de 
guerra aos navios mercantes, e outros procedimentos, mais 
ou menos repressivos, contra os iridividuos, que fossem en- 
contrados n'este trafico infame. 

ARTIGO I; 

<:ONDUCTA nA GHAX-BRKTANHA PARA WTIUEI~ECBH o ciiA:d.rno 
UIREIM DE VISITA 

Logo depois da queda de Napoleão, a Inglaterra ohtove das 
outras potencias signatarias do tratado de Vienna uma declara- 
$20 em que se exprimia * o desejo sincero de concorrer para 
a execução, a mais prolnpta e efTrcaz, das medidas tendentes 
a abolição do trafico dos negros, sem prejudicar o termo que 
cada potencia, em particular, poderia considerar mais eonve- 
niente para a abolição definitiva d'este commmercio D . 

Mas estas potencias, comquanto se achassem accordes no 
principio, dissentiram nos meios de eseciiGo. 

A Inglaterra não se  demorou em inventar a visita, como 
um meio, que se lhe apresentou maisprompto para a aho1ir;ão 
do trafico; e, para justificar o exercicio d'aquelIe meio, equipa- 
rou com o pirata o traficante de negros. Foi commodo, mas 
náo foi justo, um talsystema, deegualar o negreiro aopirata. 
Com effeito, o pirata percorre em um navio armado, sem com- 
missão ou licença de algum governo, todos os mares, para se 
apoderar de qiiantos navios encontrar; 6 o ladrão d o s m r e s .  
Inimigo de todos ospovos, que exercem o cornmerciomaritimo, 
esta, por isso, sugeito a ser punido pdas  leis do estado, a que 
pertencer qualquer navio, que conseguir apprehende-10. 

O negreiro não esta no mesmo caso : por mais revoltante 
que seja o trafico, ninguern tem direita para lhe prohibir este 
rommercio, senão o proprjo soberano : so elle pdde impor-lhe 

1 O!, - 
a lei ; ~6 e]le pbde dizer-llie : a religiáo e a humanidalle Coii- 
demnam que exercaes tal commereio; eu vo-lo prohibo. O tra- 
fico praticado por um francez, disse mr. Hautefeuille, seri  um 
commercio illicito ; somente se as leis francezas assim o de- 
clararem; e, airida n'esse caso, não seri crime, oiide estas leis 
não alcançarem; rfio s e d  rnais do que um crime perante a 
França, qiie só a este imperio cumpre punir. 

A visita nãio pode, portanto, ser justificada pelo facto de  
ser empregada contra os traficantes de negros, e estes serem 
reputados como pirahs; porquanto s6 as leis interiores de 
cada estado 1~odem determinar que os seus navios, quando 
se derem ao trafico dos negros, sejam punidos como aquelles 
ladrões dos mares. 

A Gran-Bretaniia, conscia de não poder justificar, por tal 
arte, o direito da visita, soccorreu-se a outro alvitre, ainda 
menos sustentavel. E!i:pregou o scu poder maritimo e a sua 
politica, para conseguir impor, por algum tempo, ás outras 
nações tratados. em que proclamou, mais ou menos explicita- 
mente, que a visita, em tempo de paz, sobre os navios de lo- 
das as nações, lhe pertencia, para poder exercer a policia em 
todos os mares e sobre todas as bandeiras. 

Tanto isto é verdade, que na camara dos lords se disse em 
uma das sessões de junho de 1858 : u Nós temos O direito da 
visita, para fazer a policia do Oceano u. Mas a Inglaterra tem 
sido obrigada a ceder de taes projcc,tos, sempre que os tem 
querido sustentar contra estados poderosos. No mesmo anno 
de 1858 os navios inglezes, que se destinavam a reprimir o 
trafico no golpho do Mesico, ousaram proceder a visita em 
alguns navios da União Americana. O governo ae Washington, 
como hão tivesse subscripto a algum tratado n'este sentido, 
reclamou contra aquelle procedimento, fazendo sentir viva- 
mente a Gran-Jketanha que $6 elle tinha direito de poticia so- 
bre todos os navios, que arvorassem a bandeira da União; e 
que nenhiim vazo defiguerra extrangeiro devia, por qualilriei' 
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pretexto, importar-se com essa policia. Pur essa epocha, al- 
V n s  navios dos Estados Unidos, obrigados a visita dos vazos 
de guerra inglezes, extendiam sobre o poria16 a f~andeira ame- 
ricana. n Entrae, diziam elles, mas pisae, se de tanto sois capa- 
zes, a bandeira dos Estados da Uni20 1 1 .  Perante esta ameaça 
cediam sempre os officiaes inglezes. 

Bem quereria a Inglaterra insistir; mas eilâaquecida nas 
Indias, carecendo do algodão, e temendo os conarias de esta- 
dos tão poderosos, e que causariam os maiores damnos ii sua 
marinha mercante, resignou-se, e desapprovou a conducta dos 
seus cruzadores. Fez mais; um dos ministros disse, por essa 
occasião, iia camara dos communs : « O governo. . . perce- 
bendo que o direido de visita 1 illegal, fez saber ao governo 
da União que tencionava renunciar a e l le~.  

Da partc da Fnnça, a Gran-Bretariba exprimentou tambem 
grande reluctancia em ver reconhecido o direito da visita em 
tempo de paz. S6 em 1831 nquella potcncia atisignou um tra- 
tado, em virtude do qual se sugeitou i visita por parte da 
marinha britannica. Mas os abusos, conimettidns pelos cruzado- 
res inglezes, obrigaram o go:ol-erno de I'aris a trocar em 1845 
aqucJla concessão por um tratado, em que apcnas se estipii- 
lou a obrig;i~,ão niutui de conservar nas,cost;is oci:idental e ' 
oriental da bfrica cruzeiros, que deviam oQerar de accordo 
paya.a suppressão r10 trafico. Cada uma das duas potencias se 
obrigo11 a estabelecer na costa occidenfai, desde,Cabo Verde 
ale 4 6'' 30' de laiitnrle meridional, uma força naval composta, 
pelo menos, de vinte e seis cruzadores, de véla ou de vapor; 
a Inglaterra obrigou-se rriais a conservar na costa oriental o 
iirimero de cruzatlores, que julgasse suficiente para a suppres- 
são do trafico n'aquella costa. 

Este tratado tricava tão de perto com os nossos dominios e 
wm os nossos navios, que o governo portuguez não ficou em 
silencio, logoqiie teve corihecimento d'@le. 

Eih 28 de julho a haiáo de Aforicorvo, nosso representante 

na ci~rte de ~ondres ,  ~eceben or~h?in para eadereç,ar ao go- 
verno inglez uma nota, na qual, depois de se manifestar o mais 
vivo pezar por o nosso governo náo ter sido ouvido n'este tra- 
tado, corno tão interessado n'elle, se terminava por fazer sen- 
tir ao governo britannico qual a intelligencia, que o governo 
portuguez estava disposto a dar an dito tratado na parte que 
respeitava aos dominios porluguezes, e povos sugeitos a corba 
de Portugal; intelligencia, que se resumia nos pontos seguin- 
tes: 4 ." que as estipdacões entre aqriellas duas potencias não 
se entenderiam applicaveis aos dominios da coroa de Portugal; 

qiie as estipiilayõw n3o confeririam aos cruzadoies direito 
de visita n i'espeito dos navios portiiguezes; 3.", que o governo 
britannico aceitaria a coridiçáo de prevenir todo e qualquer 
abuso da parte dos cruzadores inglezes e francezes; bem como 
de mandar repor tudo no estado antigo, e dar satisfação com- 
pleta ao governo de Sua Magestade Pidelissima. D'esta vez 
a Inglaterra portou-se coni justiça a nossa respeito : em 20 de 
setembro lortl Aberileen, ent3o ministro dos negacios extran- 
geiros da Gran-Bretanha, enviou, em resposta ao nosso mi- 
nistro, uma nota com explica$ões as mais satisfactorias. 

CONDUC? IXIQUA Q U E A  GRAR-BRETANBA EXLRCIU COM PORTUGII.. 
EM i&%, SOB PRETEXTTJ DIP ACABAR COM A EJCRAVdTLrHA. 

or RII . I .  nic i nRn P.AI.MI:IISTC~N 

Sob prete~to de acahar uim a escravatura, a Gran-Bretanha 
ousou empregar um tratamento iniquo para eomriosco, apezar 
de Portugal tcr sido a primeira potencia, qiie se ligoii (ein 
1810) com aquelle estado, para promover a eutincção do tra- 
fico. Em 24 de agosto de 1839 as caniaras inglezas votaram 
iIm hill, que ordenava a certos riavios britannicos a captura, 
em lodos os mares, das embarcações que, com bandeira porlu- 
gueza, se empregassem, ou fossem suspeitas de se rmprcgar, 
no trafico da escravatura; e qiie as pessoas e as propri~da- 



des portuguezas, que se achassem a bordo, ficassem sugeitas 
juriçrlicção e x c k r s l ~ ~  dos trihuiiaes inglezes. Esta conducta 

da parte da Inglaterra para comnosco foi injusta pelo facto, e 
mais ainda pela occasi3o: teve logar, depois de ter estado em 
via de ser concluido um tratado, que o iiosso ministro dos 
negocios ertrangeiros o SP. visconde de Sá daBandeira e lord 
Howard de Walden, ministro de Iriglakrra em Lisboa, tinham 
concertado; e que, alias, não se concluiu em consequencia da 
partida repentina d'estc ultimo diplomata. 

A estreiteza do espaio não nos perinitte apresentar os por- 
menores d'esta questáo ; quem os quizer conhecer pbde ler. 
-O trafico da escra~atura e o bill de lord Palmerston-peIo 
visconde de Si  da Bandeira, 1840-em qiie o nobre visconde 
desaggravou a nação portugueLa das imputações injustas, que 
lhe foram irrogadas pelo ministro dos negocios eutrangeiros 
da Gran-Bretanha. 

ARTIGO 3." 

NOTICIA DO TRATADO CONCLUtOO Ba 184% EKTRE OS GIIVIRKOI 
DA GRAN-BRETANHA E P U ~ T U G A L  ACERCA IIA VISITA 

O bill de lord Palmerstoii fôra muito iniquo, para que po- 
desse durar muito. 

Em 3 de julho de 1863 foi estipitlado um tratado extenso 
entre os governos da Senhora D. Maria I1 e o da Rainha Victo- 
ria; em que foram plenipotenciarios o duque de Palmella e 
lord Howard de Walden. Por este tratado, as duas potencias 
consentem mutuamente a visita e outros procedimentos nas 
embarcaçíks das duas potencias, quando se tornem, comfunda- 
mentos rasoaveis, suspeitas de trGco ; sendo estes actosexerci- 
dos por navios do estado, audorisados exp~essamente para 
esse fim (7). 

ARTIGO 8. -  
NOTICIA DE UM TRATADO RECENTE &VIRE A GRAN-BRETAIAA 

E ESTADOS DA unr.io AaiERICAXA, I c e i c ~  DA VISITA 

Os estados da União Americana, por uma d'aquellas revolu- 

çaeç subitas, por um d'aqurlles rcvirairieritos, coni que riao 
e difici! deparar na sua bistoria, acaba de desviar-se da condu- 
cta firme, que manifestica contra o exercicio da visita. Em 7 
de abril de 1862 foi assignado, em Washington, por Seward 
e iord Lyons, iim tratado, no cliial S ahittida, por espaço rlc 
Ilez annos, visita, eserc~da por cruzadores inglezes e america- 
nos, providos de instriicções cspeciaes, sobrc os navios nier- 
cantes suspeitos do commerciri dos negros. 

Para a execucZo d'est,e tratado crearam-se tres commissões 
mixtas, uma em Serra Leoa, outra no Cabo da Boa Esperança, 
c a terceira em New Yorlí (8). 

F~OTICIA DO T R A T A ~ U  II:ERC.I U A  VISITA, Ç U ~ ( : I . U L I ) O  i:1 I.ONDI\ES EM .ri 

DE DCEEMBRO D E  IMSI PSLOS P I , E X I I ~ O T E X C I . I ~ I O ~  na F I ~ A X ~ . ~ ,  ca~r;:ii~~- 

TAS8.4, AUSi 'I i IA~ PRUSSIA, E HUSSlh, E I~ATIFICADO PELAS QUATRO L'LTI- 

MAS POTESCIAS 

Em 20 de dezembro de 18i2 osplcnipotenciarios da Fran- 
v, Gran-Bretanlia, Austria, Russia, e Prussja, concertaram 
um tratadiextctenso, em que foram considerados como piratas os 
traficantes de negros; em que, para appreliensão d'estes ulti- 
mos, foram estabelecidos eiauzciros, formados por vazos dc 
guerra ; em que, finalmente, se prescreveram as particularida- 
des mais minuciosas para levar à rxecuçáo este serviço. 

Por motivos que ignorAmos, este trata$o, depois dc ter sido 
assignado pelos pleiiipotenciarioç das cinco potencias, iCío foi 
ratificado pela Franca, dc que era plenipotenciario mr'. de Si~in-  
te Aulaire (9). 

ARTIGO 6." 

OPINIÃ0 RESUWIDA DOS PUBLICISTAS A RESPEtTO DA VISITA FErTd 

AOS NAVIOS MERCANTES 

A maioria dos pilblieistas, comquanto reconbe~ain que o 
h. que se pretende alcançar com a visita exercida pelos 

H 



vazo3 ile guerra sobre os ilavios mercantes, é altai~~eiite hu- 
maiiitario e civilisallor, entendem que este acto n30 p6de 
ser justificado, Dizem que, em virtude da independencia com- 
pleta, em iluc as nacões rivem, umas a respeito das oiilras, o 
~Iiefc de um estado 6 a unica auctoridade, que podo exerccr 
jurisdic~du sobre os navios mercantes dos seus siihditos : que 

os coinmandantrs dos vazos de guerra, como agentes da 
auttoriilude priblica, podem faze-10s parar no mar largo, e vi- 
sita-los. Dizriil mais que e o completoaniquilameiito da iride- 
peiid~ncia dos estados, c a imersiio das sociedades actuaes, 
a dclrgac3o cm r.~tianhos da soberania; e outra causa não L' 
permittir que iim vazo d~ guerra estrangeiro visite os navios 
mercauks ; einfim, que um cstado póde consentir em se dis- 
solver como corpo social, e deixar-àc absorver por outro ; mas 
que, 'cmquanto se consenar independente, náo póde alieriar 
sua iridependencia. 

Mr. ~aiiteicuille tambcm se decidiu contra avisitn eni tenl[io 
de paz. aEi i  tenho, disse elle, considerado sempre o commer- 
cio dos cscrat70s como essencialiiienie contrario ás leis da hii- 
manidade, e sua aboliçáo wmo o alvo, para o qual deveriam 
tender os esfoi7ços da civilisação. Mas, qualquer que seja a re- 
provaçzo moral, que a meus ohou se ligw ao traíico dc nc- 
gros, a esse commercio, que eu considero como a violac2o de 
todos os deveres da humanidade e da religião, n3o 6 iiecessa- 
rio calcar aos pes os direitos mais sagrados dos poros, parti 
srr alcançado o fim proposto. Direi mais, se, desgra~adamente, 
tal sacrificio fosse iiidispensavel para conseguir esse fim, não 
hesitaria em declarar que era mais favoravel a toda a especie 
humana náo coriçegui-lo do que consentir em tratados de ri- 
sita erri tempo de paz, e em sacrificar a independencia de to- 
das a s  iiaçT,es. Rias liem isso se da : a visita, inesmo acompa- 
nliiida pela busul no navio, e impotente para abolir o trafico : 
vinte e cinco annos de experienciq assiis o tSem provado. » 

Mr. Haii t~Puil l~ escrevia em 1858. 
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m b e m  se decidiu contra a visita em tempo de paz. 

.segundo este publicista, 6 um acto de policia, que ne- 
nhuma nação pbde exercer sobre outra ; porque attenta contra 
a independencia dos povos. 
Mr. Eugene Cauchy, tratando da visita proposta corno meio 

repressivo do trafico, disse que a intenção de obter irm fim 
justo e humano náo justifica a violação de outros principios, 
não menos respeilaveis e sagrados. 

ARTIGO 7.0 

C O N C L Ç S ~ O  : S6EIOS TENDENTES A ABOLIÇiO M RSCRAYATWA, 

INDEPEKDB&TBJiIBNTI< DA TiSIT.4. OPINI~O I)O SR. VISCONIIF: 

DE SA DA BANDEIRA SOBHE ESTE OUIEGTO 

Concluamos que a visita em tempo de paz, exercida sobre 
os navios nciitros, n:o 4 justificada, iiem pelo direito primitivo, 
nem pela opinião dos publicistas ; mas que, apezar disto, tem 
sido adrnittida pelo direito secundario na execuçáo de algúns 
tratados, em que figuram as prinçipaes potencias da Eu- 
ropa. 

Nem a abolição do trafico justificaria o emprego da visita, 
ainda quando este meio fôra o uniço efficaz para este fim. 

O unieo meio justo e eficaz para abolir o trafico náo é o 
emprego da visita: 8 a abolição da cscravicláo. Emquanto hou- 
ver um arrnazcrn, que receba escravos, ha de haver umnavio 
que os v& buscar ao litoral da Africa. Os esfor~os e os sacrí- 
ficios das aa~ões civilisadas devcrãa, portanto, voltar-se para 
incitar e ajudar a abolição da escravidão. ~ 6 ;  quando todos os 
povos tiverem creado leis interiores, pelas quaes a extingam, 
e tiverem prohibido que os seus navios iricrc,antes se em- 
prepem no trafico, s8 entUo soara a hora da emancipação da 
raça negra. Não seri perturbando o equilibr-io dos direitos 
das naçUcs, não sefi infringindo os principios da independen- 
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dos pnvos, que se conseguiri ass~ntiir sobre liases $o[;- 
daç um piincipio justo e sanlo. Torlos os publicistas notaveiá 
entenderam que o prohlema da cstiozçZo do trafico nzo ppúdc 
ser resolvido, senão abolindo a esci.avidáo. E um priiicipio 
economico rudimentar que não tia offcrta, quando sc sabe, 
previamente, que não haverh pmcura. 

Admittindo o priricipio da emancipaç30 dos escravos, ap- 
parecem lago as difliculdatles de execuqão : são ellas grandcs, 
não o dissimularcmos; mas os homens de corayão e da scien- 
eia nHo as julgam iiis~rperaveis. O sr. visconde de Sa da Ban- 
deira rlisse : u Dois modos se offerecem para chegar iquellc 
fim, um, darido indemnizaçloeu peeuniarias aos senhores dos 
escravos, ficando estes livres desde logo, ou dentro de pouco 
tempo, como se praticou nas coloniaç hritannicas ; outro, le- 
gislando de sorte que os mesmos escravos váo gradualmente 
recebcndo a liberdade, do mesmo modo que foi praticado por 
Portugal em 1773, e depois pela Pcnsylvania e óiitros estados 
da União Americana. Este segundo teria o grande inconi-e- 
niente de nZo conduzir prompt;iniente a acabar com o trafico 
(ia escravatura, que continiiaria por contrabando; por isso, 
julgo que o primeiro é o unico que conviria seguir. Seria, po- 
rém, newssario empregar mui consideraveis sommas, que 
nem todos os estudos poderiam ou estariam dispostos a des- 
pender. Entretanto, talvez que, recebendo auxilias, elles se 
determinassem a iima tão grande obra de humanidade. Para 
este ohject,n muito podwia cooperar a Gran-Bretanha. Ella que, 
a troco de muitos milhões, libertou do captjveiro oitocentos 
milhões de escravos, sendo iiivocada pe~o seu governo, acudi- 
ria, seguramentr, a auxiliar com parte dos meios necessarios 
para o resgate dos escravos nas Antilhas hespanholas, no Bra- 
zil, em Tes;is. t: outros paizes-i 

CAPITULO VI11 

J U R I S D I C ~ ~ O  DE UM LSrAUV A RESPISITO DOS EL'TRANGEIRO5 

RE51DIINTES AO PAlZ, E DO5 NACIONAES, QUE HI.:SIDIREM 

E11 PAI2 LXTRANGEIRO 

Os ~iriricipios para julgar os conflictos entrc as Icis civis e 
crllninaes ile diversos estados, quer estes korillictos se dêem 
entre individuos dos dois paizes, quer entre um individuo e 
uni estado cxtrangeiro, coristituem, segundo alguris publicis- 
tas, uma especie de direito internacional, que de~iominam 
purticular, para distingui-lo do direito internacional pzblilico, 
que regula as relaçoes de estado para estado. 

Os priiicipios sobre que assenta o dit-eito internacional 
partict~dkr, $50 em numero limitado ; mas as execp@es e am- 
pliaçães são tatitas, que parecem absorve-los. 

Enum~.rarernos estes principias : 
4 . O  As proprieilailes, quer moveis, quer imrnoveis, que 

existem no lcrritorio de um estado, ainda quando pcrteii~in 
a extrangciros, s30 consideradas sob a jurisdicçIo à'esse es- 
tado. 

9.O Todos os coritractoa, ou outros actos de direito civil, 
consentidos pelas leis, e cin que figuram extrangeiros, tam- 
bem existem sob a jui,isdicc;io tlo estado, ein que forem fcitos. 

3." As leis civis e crimiriaes de um eshdo alcrinçam todos 
os individuos residentes no seu tcri'itorio, nrcionaes ou ex- 
trangeiros. 

Na conformidade &estes priircipios, se 'uin eatiangeiro se 
apresentar perarite os triburiaes do estado em que vive, na 
qualidade de auctor contra um nacional; e, principalmente, 
se a a m o ,  que intentar, tiver por base uma convencão ou 
obriga.0 contrahida a'esse paix, tcri tudo o direito para ha- 
ver juslira Cesses tribunaes : o mesmo acontecera, se a acção 

8 
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for intentada contra outro extrangeiro residente egualmentc 
no paiz. Do iiiesmo modo, se um extrangeiro for chamado 
para se defender perante os tribunaes de uma naçáo, devera 
siibmetter-se a jurisdicç30 d'estes tribunaes para todas as 
obrigações contrahidas n'aquelle estado ; quer estas se refiram 
aos naturaes, quer aos extrangeiros. 

Nesta posiflo o extrangeiro não tem direito para exigir a 
applicação das leis da sua patria : deverá conformar-se 2s leis da 
nação, sobre cujo territorio a obrigação tiver sido contrahida. 

Do mesmo modo, tratando da jurisdicçáo criminal, se um 
extrangeiro commetter, no territorio de uma naçáo, um facto 
qualificado como crime pelas leis do estado, com todo o di- 
reito será julgado e condemnado segundo essas leis. Nem o 
governo, a que O axtrangeiro pertencer, terá direito para se 
oppor ao julgamento, ou aos effeitos h sentenya pronunciada 
pelos tribunaes do paiz. 

Comquanto estes principias sejam incontestaveis, por isso 
que derivam da inclependencia dos estados, as nações, movi- 
das pelas rasóes de alta conveniencia reciproca, adrnittem ex- 
wpções; e toleram que leis extrangeiras sejani applicadas 9s 
pessoas e cousas tambem extrangeiras, existentes no paiz; 
salvas, todavia, as restriceões exigidas pelo direito da sobera- 
nia, e pelo interesse dos naeionaes. 

ARTIGO 4.0 

AD[iRhS BELATIVAS SUCÇXSSÃO OU A l . l E K A Ç i 0  DAS PROPRIE~IUES 
SITAS I:N P.412 DTFFERENTE D'AQUELLE EM QUE TEVE LOGAR 

O TESTAMENTO, OU O ACTO DE A L l E N A C i O  IliTER VIVOS 

Regras rdativas a ~11ccessSo ou alienaçao dos bens immoveis 

Segundo a direito internacional, reconhecido por differen- 
les povos, as leis de qualquer ostado, asespeito da successão 

ou filiaiiapZo dos bensirnmuvei.;, tninlieiii sei5rivalid:is, quariiki 
esses beris esliverem fora ilo rbriiiiiio do estado : comtantoque 
sejam, segundo as leis do pai2 Em qiie eaistirerri, alieiiarreis 
por actos imltir cioos, orr por Icslarncntos. 

A legislapo da Griiri-Brelanha e a da Uniao Americana riso 
admittem eçta regra. Scgurido a jiirisprudencia d'aqueiLes esta- 
dos, os bens jmn~ovcis são regidos, esclusivamcnte, pelas leis 
do paiz, ein cliie estso situados, emquanto a suçcessco ou alie- 
riaçào, e suhmettidos i s  formalidades, quc essas leis exigirem. 
A ras5o que se da 6 porque os I-jens immoveis têem eiri si certas 
(~ualidadcs iiidelcveis, impressas pelas leis do paiz, ijualidadcs 
que 1130 liodem ser miidatlas pela vontade de extraiilos, sem 
uma graudc conftrsão, c les5o dos interesses do estdùo, em 
IIUP csses Irciis estáo situailos. 

Regras rela1iv;is a succcsuao oi i  nlietiafáo dos Lciis inor,eis 

Scgtiiiiln íi tiii,tlito iritcrnac.ion;ilparticiilnr, a lei do pUiz cri1 

clut: I;illect.r o 1iroprii:tario de heris moveis, situados em paiz 
estrangeiro, tarilf~ein tcri applicação para a successSo d2qucl- 
lcs beris. 

Em 1nglatcr.r;i foi r~iriito impugnada a applicar5o d'estti 
principio : si) por uma decisiío recente sc prescrcveii que tb 

domicilio deuiri s~ibclitu itiglez, fóra da Inglatc~,ra, regesse es- 
clusivamerite as disposifies fwtamentarias licerca do:: seris 
bens moveis; coinri já era ailiiliiticio a respsit,n dos exlrangci- 
ros, quc tiriharn bens na Inglaterra. 

D'este modo, a lci do pniz, onde iiin acto ~jualquei, rclatiro 
aos bens rnoveis, for passado por urn individuo doiiiiciliado 
n'esse logar, regeri emquanto d fbrma exterior, interpretação, 
e effeito do acto : loeus reg$ actunr. Assim, se um testamenlo, 
relativo a bens moseis, estiver rias f0rmas exigidaspela lei do 
pai2 em que for feito, c onde o testador estava domicitiado 



ria occasiáo, será valido c?m toda :I paiSc; e dc~t i r i  ser inter- 
petado, para todos os elfcitos, segtindo a lei d'essc liaiz. 

Whcatoa aflirma que este principio tem sido admiltido por 
todos os rscriptores ; o cita exemp1os:recentes dc ter sido ali- 
plieatlo na Inglaterra. 

ARTIGO 2." 

REGIIAS HI~LATIVAS A 5 U ~ l : E w 0  POR HEBANFA OU TBSTt5MENT0, h RL;SPEITU 

U(1S EXTHASGEIROS, CONDEYKADAS P M U  UIKEITO 1XTlClIN.PCIOWAL. 

1)IHIITO nE ALBIKAGIO E DE TJETRACI$O 

1 I.= 

Direito de alliinagio 

Cliamavam tla'reilo de albinagio a prescripr,ão, em virtude 
ila qual os estrangcii-os, náonaturalisados,' eram escluidos de 
toda a succcss2o por heran~a ou teslamcnto. 

Corno conseqiiencia d'esta lei, era vedado aos estrangeiros 
transrnittir seus bens aos representantes do seu nome, e her- 
deiros do seu sangue. Pela morte, era o fisco que se apossava 
de tudo; como algumas vezes, aioda hoje, pratica arcspeito dos 
grandes crimiriosos, condernnados a pena capital; e, todavia, 
n crime dos extrangeiros consistia em tcrem nascido sob o 
all)iosgio, cm serem alibi noti. 

Em alguns estados ainda Ihes concediam tcstar ; mas havia 
de ser sempre em favor do reinicolas ; que nunca lhes era dado 
faz~-lo eni l~erielicio dc estrangeiros. 

O dil'eito de alhin;igici, digamos riiclhor, euta praliza desliu- 
mana e antisocial rizo'prjde deixar dc ser condemnada pelo 
direilo internacional primitivo. Com elreito, os estados, reco- 
nhecendo os beneficias da sociabilidade, tkem cessado de viver 
isolados, como os homens no estado danatureza ; tbemapproxi- 
mado, uns dos outros, os inílividuos, que OS constituem, 
creando-llies vantagens reciprocas, que nZo lesem a seguranra 
das riacões ; c a liberdade e a propriedade sendo direitos nalu- 

raes, de que ao homem mais interessa gosar, sdo tambem 
aqueiles que o chamado direito de albinagio-ataca por ummodo 
mais cruel e revoltante. 

O albinagio, esta escra~~d;io da propriedade, veiu ù'essas 
epochas em que aos povos separava um abysmo profundo IY 
immenso, srj nivelado mais tarde, quando da religião do Su- 
pliciado do Golgotha irradiou por todo o orbe a v~rtudr, celeste 
da caridade. Quando os gregos apodavam os que náo eram de 
origem hrlciiici, irifligirido-lhes por d~sprezo c nome igno- 
minioso de barboro~; quando, depois, os filhos de Roma, a 
dominadora do mundo, reputavam iiiimigos todos os cxtran- 
geiros, e propriedade romana quanto Ihes podiam tomar, qztar 
ex hostili!rs capi!cnrur, j w e  genti~u>a, stalila capientaum fiunt; 
quando os lacedemonios excluiani «s estrangeiros, não sO da 
vida politira ori social, mas da participacaí, ilo direito civil; 
quando, finalmente, em Rorna nzo sc coniprelieiidia que o es- 
trangciro participasse do d~reito priindo ; então era logico que 
seus bens nfio fossem mais r~speitados do que suas pessoas; 
então sena para comprehendrr-se a esistencia do apanagio. 
Logo, poi.krn, que a luz da ciiil~sarlo alvoreceu entre as na- 
çcirs, a eszr:i\ id3o (ia propriedade, empregada contra os ex- 
tracigciros, dusapparcceu (I? sobre a terra, e se aindi algum 
vestigici i130 se oblitcrou dc toilo, 1130 i? clle mais do que sim- 
plcs clfcito dc retorsao. Já iiin jurisconsulto roiriano, dissera: 
«Os povos, com qiic 1150 temos riem amizade, ncm hospitali- 
dade, nein alliança, não s30 nossos inimigos; todavia, quando 
podern lanyar nl3o de unia cousa noasa, tornam-se proprieta- 
rios d'ella, e aos iiossos homens livres fazem seus escravos ; 
jiisto é pois que de 110s soffram tratainento egual. D 

O systrina feiida!, que r150 ~iermlttia que os extrangeiros 
adquirissem bcns de raiz, sem que, desde logo, se tornassem 
vnasallos do cstado, prn que esscs beris immoveis se achavam 
situados, susteritoti ainia, pai algum tempo, OS rigores do 
albinagio, rlue a ciçilisacão teiil successiiamente modificado. 
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0 direito secundario tambem não parece jiistilicsr o clinmado 

direito do albinagio. 
Antes da revoluçZo de i 789 este direito achava-se abolido 

a respeito de muitos estados, e rnodifi~x~do a respeito de ou- 
tros, tudo em virtude de differentes tratados. Um decreto da 
assembléa constituinte o clerogou em 1791, sem excepçso de 
naçáo, e mesmo sem o beneficio da reciprocidade. Esta con- 
cessão gratuita foi, porem, retirada, e o antigo principio &e 
reciprocidade restabelecido pelo codigo Napdeão em 1803; 
ate que esta parte do codigo foi revogada de um modo abso- 
luto por uma lei de 1 4  de julho de 1819. Esta lei adrnitte qual- 
quer extrangeiro ao direito de suceeder, de dispor de bens, 
c de recebe-los, do mesmo modo'como se fossem friincezes. 

Portugal t W c m  tem estipulada differentes tratados, ten- 
dentes a terminar com o chamado direito dealbinagio. Os que 
podemos alcancar sáo, por ordein chronologica, os seguintes : 

.1 .O Convenfio entre a Rainha D. Maria I e Luiz XVI de 
França, relativa d aboli530 do tlireito de albinagio, assignada 
em Versailles a 2 1 de abril de 17711, e ratificada por parte de 

' Portugal a 14 de maio, e pela de Frang a 24 de junho do 
dito anno (10). 

2.' Ajuste feito entre os reinos de Portugal Brazil e AIgar- 
ves e o das duas Sicilias, para a transmissão de bens entre os 
respectivos subditos, assignado em Napoles a 3 1 de maio de 
1819 (11). 

3.' Convenção entre a Rainhd a Senhora D. Maria I1 e Leo- 
poldo IRei dos belgas, para transrnissáo de bens entre os seus 
subditos, assignada em Lisboa a 30 de março de 1841, e ra- 
tificada por parte de Portugal a 28 de junho, e pela da Belgica 
a %O do dito mez, sendo as ratificações. trocadas em Lisboa a 
28 do mesmo rnez e anno (12). 

E." 'Convenção entre a Rainha a Senhora D. Maria II e Nico- 
lau I Imperador da Russia, para a transmissão de bens entre 
seus subditos, assignada em S. Petersburgo a 15 de maio de 
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18/r4, sendo as ratificações Irocadas n'aquella capital a I k  
#este ultimo mez e anno (43). 

5.0 Dedaração por parte da Rainha a Senhora D. Maria I1 
acerca da abolição do albinagio e detracção em Portugal, em 
relaçáo aos principados de Waldeck e Pyrmont, assignada em 
Berlin a 94 de fevereiro de 1845 (14). 

6: Acto de accessXo de Sua Alteza Sercnissima Jorge Fre- 
derico Henrique principe de Waldeck e Pyrmont ao tratado 
de conimercio e navegacão, celelirado entre a Rainha a Senhora 
D. Maria 11 e Fredzrico Guilherme Rei da I>russia, a 20 de feve- 
reiro de 1814, pelo que toca i abolição do jlbinagio e detrac- 
çáo nos respectivos estados c1 5). 

7.O Conven~ão para a reciproca transmissSo de bens dos 
subditos portuguezcs e suecos, entre El-Rei de Portugal o Se- 
nhor D. Luiz I, e El-Rei da Suecia e da Noruega, assignada em 
Lisboa a 17  de dezembro de 1863 pelos respectivos plenipo- 
tenciarios, e ratificada por El-Rci tle Portugal a 4 I de maio 
de 1804 (16). 

§ 2.0 

Dircitci de detracçáo 

Chamava-se ddeito tle rletrwcpão o imposto, que O estado 
recehia pelos bens qire passavam para estrangeiros, em conse- 
quencia de suecess30 ou testamento ; quando eram transpogta- 
dos, ss eram moveis, ou o cr i i  o seu \alar, se eram imrnoveis, 
para o estado do novo possuidor. 

Comquaiito se tenham considerado çgualrnente injustos os 
chamados direito de albinagio e de detracçdo, todavia, o se- 
gundo poderi mais facilmente ser tolerado. 

Com effeito, como a saida de bens i. sempre uma perda para 
0 estado, por isso não repugna que este exija alguma com- 
pensacão pelas fortunas que passarem ao extrangeiro; o di- 
reito internacional primitivo n$o parece, portanto, condemnar, 
Por um modo absoluto, o imposto da detrac~ão. 



Emquanto detraçcão cousiderada pciu direito secundario, 
tem sido abolida, quasi geralmente, por differentes tratados 
especiaes; neiri é ella exercida actualmente em paiz algum, 
a náo ser por retorsáo, e muito eacepcioiialmente. Já ein 18 
de agosto de 4790 a assemblka nacional u considerando que o 
direito de albinagio B contrario aos principias de fraternidade, 
que devem ligar todos os iioniens, quaesquer que sejain seu 
paiz egoverno ; queeste direitg, estabelecido nos tempos barba- 
ros, deve ser preszripto n'um povo, que fundou sua constitui- 
ção sobre os direilos do homem e do cidadão; e que a França 
livre deve abrir seu seio a todos os povos da terra, convidan- 
do-os ao goso dos direitos sagrados e inalienaveis da hurnani- 
dade, sob um govérno Iivre 8 -  tinlia decretado que os direitos 
de albinagio e de detracção seriam abodidospara sempre. 

A c,onfedera@o germanica tarnhcm em 1847 supprimiu o 
direito de de t ra~áo .  

Uma ordenança do Rei da Prussia pronunciou a aboliçáo 
il'este direito e a de outros, em favor ilos estados da confe- 
deraçáo germaiiica. 

A 2 de março de 1890 uma patente dv imperador de hus- 
teia conccrl~ii isen@o do direito de cletracr.ão, em favor dos 
estados da wnfcdcração pcrmaoica. 

Emfim, grande numero de convenções, concluidas pelos 
Esbdos Unidos da America e por diversas potencias da Eu- 
ropa, têem estipulado que os estrangeiros, que herdarem, por 
successão ou testamento, bens imrnoveis situados ao territorio 
da União, poderão vender estes bens, dentro de um prazo 
conveniente, e retirar os fundos provenientes d'esta venda, 
sem que paguem algum direito de detracção. 

ARTIGO 3.0 

RBGRAS UELATI\-AS AOS COIPTRACTOS E OUTROS ACTOS 
EM QUE PIQWRAM EXrIIANGEIROS 

As leis civis de um estado podem ter agão ainda a18m da 

jLirisdic~~o territoriai cesso estado. dssiin um conti'acto, valido 
segundo as leis do pai2 em que for feito, sera valido tambem 
em qualquer paiz estrangeiro. 

A \itih&ade e a convenienda reciproca das naç5es estabelecx- 
ram a regra de que le.r loci con.tlwçfi~s determina tudo o que 
respeita i forma, iriter[!retar,Xn, nbrigaçáo, e eífeito do contra- 
cto; mmtantope a auctoricladc, os direitos, e os interesses 

,dos outros estadns, O U  dos seils (:i(ladCios, não sejam offpn- 
didos. 

A lex loci contincuis 1150 scni, portanto, aplilicavel: 
4 . O  Quando se derem casos' que sejam propriamente regi- 

dos pela l e z  loci rei ss'lre, como, por esemplo, o effeito de 
iim contracto de casnniento, que verse sobre bens immoveis 
situados n'outro paiz, em que se siga a jurisprodencia ingleza e 
americana, segundo a qual os bcns imrnoveis são exclusiva- 
mente regidos, emquarito á succcssão e alienaçzo, pcla lei do 
paiz em que est.30 sitriados. 
3.' Quarido a regra p o d k  achar-se em eonflicto com as leis 

de outro estado, relatilrns Li policia r sautle publica : em geral, 
qtiarido se ncliarein em oplmifio com o sua auctoridadc 
soberana e com os direitos e interesses de seus subditos. 

Em conformidaile d'esta cscep~ão, se certa mercadoria tiver 
sido vendida em um pai%, em quc náo era prohibida, para ser 
transportada para niitro, em que o for, não SB poderi, n'este 
ultimo logar, intentar acçso para obrigar ao seu pagamento; 
porque, se os tribuiiaes conhcçcssem do Facto, sanccionariam 
um contracto em contrar<?n@o das Icis. 

Emquanto aos conti.actos de casamento, feitos em paií: es- 
trangeiro, Kluber apresentou a doutrina de que elles devem 
ser regulados pelas leis do paiz, em que o acto houver de ser 
debrado;  eacepto no caso tle tncm sido feitos com o fim de 
illudir, fraudulentamente, as leis do estado, a que pertençam 
0s antrahentes. 

A jurisprurlenc.ia inglexn tem estnheleciiiln cnmn regra, para 



1%; -- - 
as diversas partes do tf!l-ritorio britannico, que os casamentos 
clandestinos, celebrados na Escocia por pessoas domiciliadas 
na Inglaterra, onde as leis exigem o consent,imento dos paes 
ou dos curadores, emquanto que as leis para a Escocia não o 
exigem, sejam validos no paiz, em que os contrahentes tive- 
rem o seu domicilio fixo. Esta jurisprudencia foi adoptada 
para evitar a conflisão, que poderia seguir-se em relação as 
successões, 6s questaes de legitimidade, e a todas as outras de .  
pessoas e propriedades; se a validade do contracto do casa- 
mento não fosse determinada pela lei do paiz, em que elle tivesso 
sido celebrado. O mesmo principio tem sido reconhecido entre 
os diversos Estados da União Americana, e motivado pelas 
mesmas rasões de conveniencia. 

A jurisprudencia franceza, pelo contrario, estabelece que a 
edade para o casamento, exigida pelo codigo civil, seja consi- 
derada como uma qualidade pessoal dos francezes, que os 
acompanlie para toda a parte; porconsequencia, um casamento 
contrahido eni paiz extraligeiro por um franeez, que não tenha 
abtingido a edade cxigida pela lei do iniperio, não seri consi- 
derado valido pelos tribunaes francezes ; aindaque o contra- 
hente tenha compielado a edade requerida pela lei do paiz, em 
que o acto tiver sido celebrado. 

3.' Finalmente a lex locicofltractus não seri applicavel em 
todos os casos em que, segundo a intenção expressa das partes 
contractantes, e mesmo segundo n natureza do contracto, este 
Iipuver de ser executado em outro paiz, o pela lei que ahi 
vigorar. 

O principio, que assentimos, de um contracto, valido se- 
! gundo as leis do estado eiri que foi feito, ser valido tambem 

em qualquer paiz estrangeiro, não obsta a que, se apparece- 
rem contestações sobre que os tribunaes d'esse paiz tenham 
que decidir, o processo seja instaurado pela Eex fori, porqile 
se regularem esses tribunaes; por isso p e  cada estado sobe- 
rano possue o direito exclusi~lo de regular o processo nos seus 

tribunaes, independentemcntc da ler loci contracdtis. Portanto, 
se um contraelo, feito em um paiz, se tornar, f6ra d'elle, obje- 
cto de um litigio, tudo o que respeitar i s  provas juridicas e 
a s  differentes formalidades do processo sera regulado pelas 
leis do estado, em qne este for instaurado. 

ARTIGO 4: 

ACF.~O 1 lAS I.ElS I lk UU ESTADO SOBRE OS CRIMES DOS SEUS SUBDITOS 

COYllliTTIDO!: ii0 TLRRITLIIIIO BKTRA?!GEIHO 

Muitos codigos da Europa admittem Como principio que a 
justiça de qualquer estado reconhece tambem os crimes com- 
mettidos pelos seus, em dominio extrangeiro, para punir os 
criminosos, togoqne caiam sob sua alçada. 

Outros, porem, estabelecem que a justica 8 territorial; quer 
dizer, que fica extranha h repressão dos crimes commettidos 
fura do estado. 

A França admitte o princi$io da justiça territorial, com ex- 
cepçb de certos e determinados crimes publiços contra a segu- 
rança e fortuna do estado ; crimes que são declarados puniveis 
pela jurisdiccão franceza, aindaque tenham sido cornmettidos 
fora Gaquelle imperio ; quer os rkus sejam francezes, quer cx- 
trangeiros. 

Os Estados Unidos e a Gran-Bretanha tambem têem rcco- 
riliecido como principio de direito int~rnacional que a justiça 
penal e extranha ii repressão dos crimes peqietiqios fbra do 
territorio do estado. Esta regra, todavia, tcm deixado, muitas 
vezes, de ser observada : tem-se ordenado' a acção, perante 
os tribunaes, contra os crimes commettidos pelos cidadãos 
rl'aqnellas pote~icias, nos limites territoriaes de un1 paiz extran- 
$eiro. 

N6s preferimos o principio da jiistita territorial, como o 
tkem entendido em Frarira. 



ARTIGO 5: 

bc..íO D J S  LEIS nE O U  ESTADO BOBRE OS ShTS CBiMIXOSOS, 

QUE SE TIVF.I\E?b REFUGLhDD EX PAI2 EXTRAICGIRO: 

DlIiEiTl3 DE E X T & A D I ~ Ç ~ O  

Chama-se extrcldiccüo o acto em virtude do qual uin estado, 
por eaigencia de outro, lhe entrega os refugiados, para serem 
julgados pelas leis, e na circumscripção territorial do estado 
reclamante. A extradicção tem sido apreciada bem diversa- 
mente pelas publicistas. Gns a têem julgado como pertencente, 
apenas, ao direito convencional, emquanto outros têern enten- 
dido que ella -5 um preceito clo direito primitivo. Os primeiros 
fundaram-se na indepcndcncia das riafles, que  não perniittc 
que um estado imponha sira vontade a outro, no receio de ver 
postergadas ss leis da Iiumanidade, negando-sr! a hospitalidade 
aos perseguidos pela tyriinnia, que, rnuitas vexes, e ainda mal, 
domina os governos c,ontra ns governailos, os foi'tcs contra os 
fracos. Outros decidem-se pelo principio de qiir, e,ompanto 
uma n-Zo possa governar-se como bem quizer, n9o deve pre- 
judicar as outras nacúes; c 6 prejydicar animar, com o acti- 
Ihimento, os attentadtis contra a segurança ou contra a moral 
publica. 

Entre os cscriptor~s, que sustentam que a cstriidicção i! 
obrigatoria para os estados, mesmo independeriternente de 
convenções especiaes, avultam Grotio, Vattel, e Burlamaqui. 
Do lado opposto Egunrn Puffendortio, filartens, Kluber, Mit- 
terrnaier. Segundo estes ultimos, C: indispensavel uma conven- 
ção especial, para que um estado seja formalmente obrigado 
a entregr um criminoso, que lhe for reclamado; aliás a ex- 
tradiqão ficará sempre dependente da apreciação e convenien- 
c'ia do povo a qlie for pedida. Um d'estes escriptores considera 
o facto mesmo de tantos tratados especiaes, a respeito ù'esba 
matcria, como iitna prova concludente de que não ha uso ge- 

ral, que constitua tima obriga~zo perfeit~, c Icilha a f ~ i i ' y i ~  dc 
direito internacional, propi'im~ntedito. AtE no systema dos 
estados confederados, taes como a Corlfcdera@o Gcrrnanicii 
e a Uoião Ame~~icana, esta obrigai;%o sc limita a coriilifl~ies esti- 
puladas nos pactos federacs. H3 puizl's n1cs1110 em quo a ex- 
t r ad im  expressamerite prohibida nos codigos das suas Iciç. 
Isto acontecia, ha pouco, na Prussia e na Baviera. 

Aindaquc 8 mais geralmente admittido que a eatradiccão 
seja uma medida de pura faculdade, que os governos concede- 
rão ou negarão, conforine as cirçumstancias, a uào estarem 
comgromettidos por alguns tratados ; totlavia, ha algumas re- 
gras seguidas, quasi geralmente, a respeito d'esta matcria. As 
primipaes sZo : 

1 .O O estado nunca entrega os seus naciomes ; reserva-se 
puni-los, na conforrnidiide das suas leis, ou (lar satiuFaf3ii 30 

estado offcndirlo. 
2.O O estado n5o entrega um extrangeiro, que tiver com- 

rnettida crime, crn um paiz em que ,era tambem extrangeiro. 
Se um hespanhol, por excmplo, tendo commettido um cri- 

me em França, se refugiasse em Portugal, não deveriamos 
cntrcga-10, aindac~oe o goverrio francoz o reclamasse. A rasão 
B porque se dcvt. evitar, quanto ser possa, o conflicto com a 
potencia, a que o rbu pertencer, a qual ved  sempre com desa- 
grado um dos seus entregue a tribunaes eitranhos. 

3." O estadonão entrega 3s pessoas condemnadas por crimes 
politicos, nem por crimes, que não são em toda a parte reco- 
nhecidos como taes; siimente eritrega os grandes criminosos. 

4." extradiláo dos desertores dcpende, ordinuriameritc, 
de convençGes espcciaes. 

5 uh'rco 

Noticia dos tratados entre I'ortugal e differeiites potencias 
a respeito íla entrega dos criniiiiosos 

Em 28 de fevereiro de 1569 foi assignado em Aln~eirim, 
9 
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entre E[-Rei I). Scnhstiáo Pliilipyie Il ile Castella, iim tratado, 
coin o nomc de Ici e concordia, sohre os delinquentes, rIue 
passassem de um para outro reirio (1 7). 

Eni 8 rlc maio de 1778 foi assignailo cnl Lisl~oa, cnlre a 
Rairiha U. >faria I c os Estados Geraes tlas proviiicias iinidas 
dos Paizcs Uaisos, um convenção, sobre a restitui$ío reciproca 
dos rlesertores das embarcaçóes (18). 

Em 96 e 19 dc maqo de 1823 f ~ i  ratiilt8ri(la por I'ortiigal 
e Hespanha uma conveiição, entre El-Rei D. Jo5o VI c rei- 
nando 1'11 de Hesprtnha, para a entrega reciproca dos wiinirio- 
sos (39). 

Em 22 de agosto e 16 de julho de 1834 foi ratificada por 
Porlugal e pelos Paizes Baixos uma convenr20, entre El-Rci 
o Senhor D. Fernando, regente eIn nome do Rei, e Guillier- 
me Ia Rei dos Pajzes Baixos, para a extradicção reciproca dos 
criminosos (20). 

Em 22 8 c15 do incsmo mez e anno foi ratificada poi*I'ortii- 
gal e pc!a Belgica uma cnnvençáo, entrc El-Rei o Senhor D. 
Frrnaiirlo, regente emnome do Rei, e Leopoldo I Rei dos Rel- 
gas, para extradicção reciproca de criminosos (31). 

Em = e 10 de agostn dc 1856 foi ratificada por Portugal 
e pela Franca uma convcn~50, entre E\-Rei o Senlior L). Fer- 
nando, rrgente em nome do Rei, c Napoleão 1U Imperador dos 
Francezcs, 11ar:i a cxtradicçxo reciproca dos criminosos (24). 

Em 19 de julho de 1857 e 25 de agosto do mesmo anno 
foi ratifirada por Portugal e pela Belgica uma convenção, en- 
tre El-Rei o Senhor D. Pedro V e Leopoldo I Rei dos belgas, 
paro a motiia entre@ de marinlieiros desertores (83). 

Em 4 I de maio cle 1861 foi ratificada por El-Rei de Portu- 
gal o Scnlior D. Luiz I lima con~enção entre Portugal e a Sue- 
cia, para a prizzo e entrega dos marinheiros desertores dos 

.navios portiiguezes e suecos (24). 
Finalmente, em 1 de maio de 1868 foi ratificada por El- 

Rei de1)ortugnl o Senhor D. Luiz I uma convencão entre Portu- 

gal e a Suecia, para a extratlicflo reciproca dos accusados c 
malfeitores, pnrtliguezcs e suecos (25). 

CAPITULO IX 

YISSUES nlP1.0114TICAS 

ARTIGO ,I.* 

Chama-se ministro pzablico, ou melhor, segundo o sr. Sii- 
vestre Pinheiro, agente diplonaatkco, todo o funccionario en- 
carregado de proseguir as negociações e tratado: entre as po- 
tencias, de obstar, quando em si couber, a que causa alguma 
se faça, no paiz em queresidir, contra osinteresses do estado 
que representar, ernfim, de proteger aquellcs dos seus con- 
cidadáos, que cairecerem d'este serviço. 

Como não existisse clistincção bem definida entre as diffe- 
rentes classes de agentes diplomaticos, e esta circumstancia 
desse logar a questões, occuparam-se d'esta materia rio con- 
gresso de Vienna, e depois no  de Aix-Ia-Chapclle em 1818. 
As potencias, representadas n'aquelle congresso, dividiram as 
agentes diplomaticos em tres classes: I .", embaixadores : Z.", 
enviados e ministros plenipotenciarios, e ministros residentes ; 
3.a, encarregados de negocios, acreditados junto (10s miriistros 
dos negocios extrangeiros. 

Na primeira classe compreliendcm-se os embaixadores, or- 
dinarios e estraordinarios, eos nuncios. hi agcntes dil~lomaticos 
d'e~ta classe estão revestidos do que se chama cnracter repre- 
sentativo; isto é, são considerados como represpntando espe- 
cialmente o chefe do estado, ou o estado que os envia. So elles 
them direito As mesmas honras, q ~ i c  seriam rr)n€eriilris i pes- 



soa moral ou individual que representam. Eiitretanto, o ceie- 
monial, que ordinariamente ss obsen a, depende, gcralmente, 
do uso, que tem lariado nas differentes epochas da historia 
da Europa. 

Existeuma pequena differença entre os cinbaiaadoresordina- 
rios e exlraordinarios. 4 primeira fes tas  designações e appli- 
cada riquclIes que são mandados em missóes permanentes; a 
segunda iquelles que são empregados em uma commissão par- 
ticiiIar e estraordinaria. 

Emquanto aosagentesdiploniaticos dasegundaclasse, não hs 
hoje, afòra a dignidade inferior do titulo, differença essencial 
a respeito dos da primeira classe. São egualmente acreditados 
pelo clieft! do estado, ou pelo supremo poder executivo, junto 
a uma corte estrangeira. Primitivamente a distincçiio foi fun- 
ducia na supposic3o de que os ernbaixadorcs, c só clles, tinham 
auctorisação de tratar directamente com o chefe do estado em 
pessoa, emqiianto que os agentes diplomalicou da segunda 
classe n5o podiam ti*atar senão com o niinistro dos negocioç 
estrangeiros. 

Esta auctorisação parecia envolver um grau mais subido de 
confiança, e conierir a pessoa, que d'ella se achava rcvestida, as 
honras devidas aos agentes diplomaticos da mais eievada je- 
r~ rc l~ i a .  

Hoje, porc'm, esta distineqáo não passa de bonorifica; nem 
é fundiida em alguma differença essencial entre as funcfles 
das duas primeiras classes d'estes funccionarios. Com effeito, 
não lia duvida que os agentes diplomaticos, em todos os tem- 
pos, têem corilerericiado, icerw. do objecto da sua missão, 
com os chefes dos estados, juntj, rios quaes estavam acredita- 
dos ; mas tambcm náo c menos certo que, mesmo nas epochas 
em que a etiqueta das cortes da Europa attribuia, exclusiva- 
mente, este prmivilegio aos embaixadores, estas conferencias 
ve rha r~  niirlca foram tidas como actos offidaes : entao, rfimo 
agora, as negociações eram encetadas, e concluidas com o mi- 

nistro dos negocio3 extrangeiros. Esta obscrvaç20, applicaitl 
aos estados em quc a constitiiiçáo permittr, em certas circiim- 
stancias, que os soberanos condmam elles mesmos, directa- 
mente, as ncgociaqóes, mais applicavel e alnda aos governos 
repres~ntati\-os, monarcliicos ou rcpiiblicanos. 

Aç cinco potencias reunidas nas conferencias de Aiu-h-Clia- 
em ,1818, terido obscrrado que n'esta classifiea~ão pare- 

cia não se ter previsto um ponto de etiqueta diplomatiea, que 
poderia dar logar a discussões enlro ellas, eonvencionaram 
que os ministros residentes acreditados formassem, em atten- 
ção a jerarchia, uma classe intcrmedia entre os ministros de 
segunda e os da terceira classes. Tomando como regra esta 
disposição, como 6 pro~avcl acontecera em todos os estados, 
haverá, emquanto i jerarchia, quatro classes de agentes di- 
plomaticos, a saber : os embaixadores ; os enviados c ministros 
plenipotenciarios ; os ministros residentes ; e os encarregados 
de negocios, acreditados junto dos ministros dos negocios 
extrangriros. 

Emquanto i classe de agentes diplomaticos, que um estado 
ha de enviar, como tem direito para determinar as honras e 
funcções, que lhes quizer conferir, 8 livre n'esta escolha. Mas 
o uso exigc, geralmente, que os governos, que conservam rnis- 
sóes permanentes, uns junto a outros, en~~iern ereeebam agen- 
tes diplomaticos da mesma classe. 

O mesmo funccionario tambem pode representar ditrerentes 
ciirtes; assim como um estado piide enviar muitos futicciona- 
rios para a mesma corte. 

Os agentes diplomnlicos podem, finalmente, ter plcnos pode- 
res para tratar n'um congresso dc diffcrentes na~ões,  sem que 
estejam acreditados junto a corto de alguma d'cllas. 

Alem dos agentes diplomaticos, revestidos com o caracter 
oficial, existem outros ; s8o : 1 .O, os agentes encarregados de 
missões analogas aquclhs de que tratam os agentes diploma- 
ticos, mas sem caracter oficial; 2.S os commissarios que são 
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delegados para regular cerlos: ncgocios l~arhculares, taes como 
demarcasgo de lronteiras, esecucão de algum tratado, clc. 

Ageritos publiços, que riao sXo, gcralrnciite, reconhccidob 
ooiiio agentes diplomaticos : cons~iles 

Os eonszdes sáo agentes encarregados pelos differenles gci- 

vernos de velar nas grandes pragas de commercio, e nos por- 
tos extrangeiros, pelos direitos e privilegiou dos seus nacio- 
naes, prestando-lhes toda a protecção, principalmente no que 
respeita a navegação e cornmercio, tratando tambem da arre- 
cada@~ e conservação dos bens d'aquelles que fallecem rio 
limite do consulado, etc. Emfim, os consules interpõem bons 
officios, para que os seus vivam na melhor harmonia entre si, 
e com as auctoridades c habitantes do paiz. 

Tem-se elevado controrersia entre os publicistas Bcerca r10 
caracter publico d'estes funccionarios : uns querem coniprc- 
hende-10s entre os agentes diplomaticos; emquanto que outros 
não os querem considerar, senão como 3gentc.s comrncrciacs 
o juizes mercantes. É certo que só os tratados definem bem 
as suas irnmunidados e privilegios, que os approximarão, ou 
afastarão da qualidade de agentes diplomaticos. 

Seja como for, nenhum estado e obrigado a admittir no seu 
territorio consules, que as oulras potencias lhe enviem, sem 
terem prccedido convenções para esse fim : os consules devem 
ser admittidos pclo chefe d'ayuelle estado, em que forem resi- 
dir; e ficar dependentes da sua approração. Se se conduzi- 
rem mal no exercicio das suas fuueçóes, o ezequatzbr, que 
lhes tiver sido concedido, devera ser-lhes retirado, e poder50 
ser despedidos para o seu paiz. 

Em todos os actos de materia civil e criminal, os consules 
estão sujeitos i lei da localidade, do inesmo modo que os ou- 
tros extrsngeiros. 

a s  consules das poteiicias christãs junto As cbrtt.s dos d a -  
dos barbarescos estilo, sem du~ida algu~na, rio caso de agen- 
tes diplomaticos, porqile são acreditados e funccionam como 
taes. 

AKTIGI.I S."  

DIREITO DE ENVIAR, E (~BRIGAÇIO DE 8ECBBER AGENTES DIPLOMATLCOS 

Um estado, como corpo collectivo, náu pc~cl~iia occupar-se 
com as relaç'bes internacioriaes; tãio pouco podcria faze40 o 
chefe do poder exccutivo, pela iiiil,ossibilidadc de se distrahir 
para objectos láo variados; e que, alem disso, exigiriam a sua 
presença em lugares diflereritcs, 10 mesmo tcmpo ; e sendo 
certo que nunca pbde abandonar o paiz, sem arriscar sua segu- 
rança pessoal, c a do cstado que representa. Foi por estes 
motivos que o direito internacional estatiliu que toda apokricia 
independente enviasse pan qualquer povo soberano, com que 
desejasse manter rclasães de paz e amizade, agentes diplomati- 
cos, e os recebesse egualrnerite. Em rigor, nenhum estado 
obrigado a envia-los, ou recebe-los ; ainda y0 o uso e as at- 
tenç5es, que os governos se prestam, parecem ter estabelecido, 
a este respeito, uma cspccie de dever reciproco. E, por isso, 
evidente que este uso, tornado em clcver, ha de reecber mudi- 
ficar,óes, em conformidade da natureza c importancia das rela- 
f3es diplomaticas, que houver que manter entre os differentes 
atados. 

OS estados depcnderites, ou semi-soberanos, tambeni podem 
Jkzer-se representa- ; mas a claasc do agente diplornalico de- 
pende da natureza das suas relações particulares a rebpeilo do 
estado protector. Por ekito rle um tratado, eslipiiladu em 
4774 entre a Russia e a Porta, as provinçiris da Moldavia e 
Valachia, collocadas, n'essa epocha, sob prokt:$ío da primeira 
d'aquellas potencias, tini-iam o direito de enviar encarrcgaùos 
de n~gocio~,  de cornrnunhão grega, que as re.presentassem na 

de Constantinopla. Nos estados confederados o direito 
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d'esles se enviarem, rcciprocamentc, Jgelltcs diplomaticos, ori 
de os enviarem para paizcs cslrangeiros, ilependc da natui.cz;i 
prticular da constituicXo, pela qual se acham ligados entrc: si. 

A questão de sabcr a qiein pertence, em um eshdo, o di- 
reito de enviar e o de recelricr agentes diplomaticos depende 
tamhem da constituiçáo. Nas monarchias absolutas ou repre- 
sentativas csta prerogativa pertence ao monarcha. Nas repu- 
blicas reside no magistrado chcfe do estado, ou em um scnatlo 
ou conselho, conjunctamente com este magistrado, ou indc- 
pendentemente d'clle. 

O estado pijde, como disse Martens, delcgar este poder. 
Muitas vezes principes de sangue, vice-reis, e governadores 
geraes, podem nomear e meditar pessoas que gosem do wra- 
ctcr, dos direitos eçsenciaos, e da auctoridade de agentes di- 
plomaticos. 

No caso de revolução, de guerra civil, ou de outra contesta- 
çio de soberania, os estados extrangeiros deverão ncccssaria- 
mente decidir-se, de per si, a reconliecer ou não o governo 
de fxto ; no caso afirmatiro, enviarSo agente diplomatico e o 
receberão d'aquelle goTerno ; ali&, continuarão suas rela~oes 
diplomaticas habitiiacs com o principe, que nunca deixaram 
de considerar como chefe legitimo. Tarnbcm poderão suspen- 
der todas as relações com essa nação, tornando-se assim com- 
pletamente eàtranhos AS suas contendas intestinas. Em .qual- 
quer d'estes tres casos conservar-se-hão os agentes consulares, 
encarregados de velar pelos interesses commerciaes dos seus 
compatriotas. 

Do mesmo modo, se um estado for desmembrado, em conse- 
quencia de revolta n'uma das suas provincias, ou n'uma colo- 
nia, que se proclamar independente, os governos extrangeiros, 
ou entabol:ir30, desdelogo, relações diplomaticas com o estado, 
que tiver acabado de constituir-se, ou esperarão que elle seja 
rccorihecido por outras potencias ou pela metropole, conforme 
melhor entenderem. Para evitarem dificuldades, que poderiam 
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nascer de uma decisão formal e positiva, os cstados, muitas 
vezes, empregam agentes clipIomaticos que, comquanto se 

. achem revestidos, e gosem das immunidades que pertencem 
a taes funccionarios, náo se acham munidos com o caracter re- 
presentativo, nem podem pretender honras diplomaticas. 

ARTIGO 3.0 

CIRCUMSTANCIAS NECESSARIAS PARA O EXERCICIO DAS FUNCÇÓES 
DIPLOIATICAS 

Emquanto 4s condifies necescarias aos agentes diplomati- 
cos, como, em rigor, nenhum estado tem obrigação de os rece- 
ber, pdde impor, para a recepçiío d'estcs funccionarios, as 
condi~óes que julgar convenientes. Uma vez, porkm, recebi- 
dos, os agentes diplornaticos gosam de todos os privilegias 
intlerentcs ao seu caraçter publico. Alguns governos t6em ado- 
ptado como regra não receber subdito seu como representante 
de qualquer potencia: outros entendem que o estado pUde 
receber qualquer dos seus n'essaqualidade. b'esteultimocaso, 
o caracter publico e internacional do agente diplomatico B de 
uma natureza mixta; e para que possafunccionar, torna-se 
abso!utamenteindispensavcl o consentimento do governo, junto 
ao qual vae ser acreditado. Este consentimento não pódc dei- 
xar de ser condicional e limitado ; porque envolve uma sus- 
pensão necessaria das relacões de sujeiqão, durante todo o 
tempo (tas suas frincções diplomaticas ; pelo inenos em todas 
as circumstancias, cm que esta sujeic3o seria incompatirel 
com o exercicio d'aquellas funcções. O uso de militas cãrtes, 
principalmente, da de França, tem sido opposto a estas rela- 
ções mixtas dos seus nacionaes. Depois do reinado de Luiz 
XIV, principalmente, o governo francez tem mantido rigorosa- 
mente o principio de nunca recelicr um dos seus na qualidade 
de agente diplomatico. As leis da Suecia explicam-se egual- 
mente n'este scntido. 



Uma cbrte p6de recusar, absolutamente, rccelicr um certo 
individuo como agente diplomatico; mas, n'esse caso, dever8 
apresentar os inoti~os ein que fundar a recusa. 

Erriquartlo ii condicão de idoi~eidade para qualquer ser re- 
vestido cmi o carac,ler diplo~iiatico, é questão do dominio do 
direito interno, por qiie se governam os differentes estados. 
Tanlo ish assim qur: rriuilas poteucias da Europa têem consi- 
gnado condi~fies de edade e de capacidade para admissão aos 
empregos da diplomacia : estados ha em que ninguem p6de 
ser rerestido com funcções diplomaticas, antes dos vinte e 
cinco annos, e sem ter um grau em direito. Assim se praticava 
em França, Alemanha, e outros paizes. 

Alguns auctores, quando tratam d'estas condições de ad- 
missibilidade, sustentam que os estados podem escolher agen- 
tes diplomaticos sem distinccXo dc scxo. 

Em 16tG a marechal de Guebriant foi acreditada na quali- 
dade de embaixador de França, na corte de IVladislau IV Rei 
da Polonia. Citam-se outras damas encarregadas clc missões 
diplomaticas, occultas e importiintes. 

Apezar d'estes exemplos, riossos habiloç, c a cducação que 
damos ás mulheres, parecern reprovar a admissão d'estas pes- 
soas para o exercicio das funcções diplomaticas. 

ARTIGO 4." 

PAPEIS QW OS AGESTES DIPLOMATICOB RECEBEM, QUANDO PARTES 
PAHA A SUA MISSA0 

Logoque um governo tiver commu~iicado que sc acha dis- 
posto a receber o agente diplomatico, que outro estado se 1x0- 
poz enviar-lhe, este funccionario passari a apresentar-se na 
corte, juiito ti qual vaa ser acreditado. Mas, para transitar li- 
vremente, e para ser recebido a gosar das honras inherentes 
ao seu cargo, d e ~ e  achar-se munido de certos papeis: consis- 
tem estes no passa~~orie e salvo-conditeto, nas credenciaes, e 
nas ifislrzrc~ões. 

8 i." 

Passaporte e salvo-condiicto do  agente diplomatico 

Em tempo de paz urn agente diplomatico, que parte para o 
seu destino, n3o precisa de outra protecção além de um passa- 
parte da sua cbrte. Erri tempo de guerra dcve1.i munir-se 
tambem com um salvo-çondarcto do governo, com que o seu 
pau estiver em hostilidade; para que essc governo, rcspei- 
tando os principio:, do direito internaciorial, Ilie permilla que 
atravesse com segiiranCa o seri territorio, pari) chegar ath i 
corte de um eslado neutro. VB-se pois que o salto-çond~icto 
k um privilegio, pelo qual um estado çoncedc que certas pes- 
soas atravessem logares, em que elle donlina; o sem o qual o 
1130 poderiam fazer com segiirLanca. 

Çredericiaes do agente diplomatico 

Se se trata cle um agente diplomatico de alguma das tres 
primeiras classes, a credencical Q uma wrta endereçada pelo 
monarcha, ou outro chefe do estado, d auctoridadc suprema 
do paiz, para onde o funccionario for emiado. As credenciaes 
são assignadas pelo chefe da nrigo, e sclladas com o se110 
grmde. N'ellas se dedara o nome e titulo rlo agcnte diploma- 
tico, o caracter de que vae rcvestido. e o ol~jecto da missão; 
e termina-se por pedir que se preste inteiro credito a tudo 
quanto elle disser na qilalidade de ministro publico. Além das 
credenciaes, munidas com o st.110 grande, o agente diplomatico 
recebe uma copia aiitlientica, para entregar ao ministro dos 
negocios extrangeiros do estado, junto ao qual vae ser acre- 
ditado, e que Ilie ha de obter a audiencia. Tmbeni recebe co- 
pia de qualqner outro despacho, de que for encarregado. Es- 
tes docurneiitos authenticos, entregues ao ministro dos nego- 
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cios extrangeiros, servem para este ultimo conhecer o obje- 
cto da missão ; podendo assim evitar que suba ao chefe do es- 
tado, a qiiem serve, algum cscriptn, em que se falte ao rcspeito 
que lhe i: devido. Nos governos constitucionaes hamais outra 
rasão de conveniencia politica em o ministro dos negocios ex- 
trangeiros ter previo conhecimento das relacóes ofliciaes, que 
hão de existir entre o agente diplomatico e o chefe do estado : 
é que este ultimo não púde tratar dc negocios publicas, sem 
a intervengio do ministro, que responda nos limites da sua 
re~iartição. 

Se se trata do uni simples cncarrcgado di: iieguciiis, as erc- 
denciaes sZo dirigidas pelo ministro dos negocios extrangeiros 
do paiz, que o envia, ao ministro dos negocios estrangeiros, 
que o ha de receber. 

Nas credenciaes inserem-se os plenos poderes, que auctori- 
sam n agente diplomatico a negociar. 

Quando os agentes diplomaticos B o  en~iadoi para um con- 
gresso, não vdo munidos com credenciacs ; mas i50  somente 
com plenos poderes, cujas copias trocam entre si, oii deposi- 
tam nas máos de uma potencia medianeira, ou do ministro que 
preside ao congresso. 

3 3 . O  

Instrucç6es dadas ao agente diplomatico 

O ministro deve tambem ir munido com insrruc~aes, geracs 
ou parliculares, relativamente ao objecto da sua rnissio. Estas 
instrucç&s servem siimente para sua direcgo pessoal: são 
propriedade sua; não deverão, portanto, ser ~ m m u n i ~ a d a s  
ao governo, junto ao qual o ministro esta acreditado; a não 
ser que o proprio governo, que o enviou, as mande communi- 
car, por extenso ou em parte ; ou que o agente diplomatico 
julgiie conveniente fazer tal communicação. N'este ultimo caso, 
devera decidir-se pelo que lhe aconselhar sua prudcncia e tacto 
politico. 

ARTIGO 5 . O  

UIIIEITOS E DEVERES 110s AG6EíTES DIPLOMATICOS 

~ o d o  o agente diplomatico tom ohrigaçáo de communicar 
siia chegada aos ministro dos negocios e~trangeiros da cõrte, 
em que passar a servir. Se for agente diplornatico da primeira 
classe, esta notificação ser6 feita por um secretario da embai- 
xada, ou por outro funccionario addido i missão ; o qual apre- 
sentara ao ministro dos negocios estrangeiros uma copia das 
credenciaes, e ao mesmo tempo lhe sollicitari que obtenha 
audiencia para o novo agente diplomatjco. Se o ministro, po- 
rem, for da segunda ou terceira classe, participará a sua che- 
gada, por meio de carta, ao ministro dos negocios extrangei- 
ros, pedindo-lhe que receba as ordens do chefe do estado, ao 
qual deveri entregar as credenciaes. Finalmente, se o agente 
diplomatico for da quarta classe, isto é, acreditado apenas 
junto ao ministro dos ilegocios extrangeiros, notificarh a sua 
chegada do mesmo modo, pedindo ao mesmo tempo uma au- 
diencia ao ministro dos negocios extrangeiros, com o fim de 
lhe apresentar as suas credenciaes. 

O cerenionial da rccep@o, a que têcm direito os agentes di- 
plomaticos, não 6 o mesmo em todas as côrtcs, nem uniforme 
em cada unia d'estas. Varia segiindo a ordem dos funcciona- 
rios, motivo da missão, solemnidade d'ella, importancia dos 
estados, e, algumas vezes, corifúrme o grau de intelligencia que 
reina entre as cortes. 

Aindaque o agente diplomatico da primeira classe pareça 
ter dircito a uma audiencia pulilica do chefe (do estado, esta 
ceremonia não se julga necessaria para habilita-lo a funccionar: 
por isso, muitas vezes, o embaixador 8 recebido apenas em 
audiencia particular como os outros agentes diplomaticos. 

N'esta audiencia apresenta as suas credenciaes ; e pronuncia 
WI discurso de ayiparato, a que o monarcha responde. Nos 



estados republicanos o ministro 8 recebido do mesmo modo 
pelo chefe do estado ou pelo ininislro dos negocios extran- 
geiros. 

ARTIGO E: 

ÇONDUCTA DOS AGEXTES DIPLOhIATICOS DURANTE SUAS FUNCÇOES 

O primeiro devcr de um agente diplomatico e ,  como bem 
disse um distincto professor de direito internacional, vigiar 
escrupulosamente pelos interesses do estado que representa, 
nos termos e nos limites das instrucções que receber. A salva- 
ção, a dignidade e a cdnservação da potencía representada 
determinam, exclusivamente, o sentido ou a interpretaçzo d'es- 
tas instruc~ões; ao mesmo tempo que o respeito devido nos 
direitos do paiz extrangeiro determina os meios para se obter 
o fim proposto. O agente diplomatiw deve, portanto, abster- 
se de toda a offensa para com o governo e as institui~iSes do 
estado extrangeiro ; nZo dever$ por modo algum, intromet- 
ter-se na sua administração interior; e evitara assumir um 
tom de eommando e auctoridade. Deve limitar-se ao circulo 
das suas funcfics : so exorhitar, a cbrtc, junto i qual se achar 
acreditado, tcri direito para lhe recordar seus deveres; ao 
mesmo tempo que poderi pedir satisfa~no ao seu governo. 
Emlirn, admittc-se, geralmente, que rimministro extrangciro, 
accusado de crime contra a segurança do estado, pude ser ex- 
pulso do paiz. 

Em uma palavra, os deveres de um agente diplomatico con- 
sistem na fidelidade ã sua patria, e na lealdade i cbrte junto i 
qual se aeha acreditado. 

ARTIGO 7.' 
CONDUCTA SEVERA DO GOVERNO WRTUGUEZ CONTRA O RUNCIO DE sch 

SANTIDADE, POR TER DEIXADO ACINTOSAMEXTE DE ILIiUMINA9 SEU PALA- 
CIO, POR 0CCASI.íO DO CASAYENTO DA PRINCEZA REAL (M.IIS TARDE A 
SEMORA a. MARIA I) C O V  O PRINCIPE S E U  TIO 

NOS demos em 17130 umexempIo de um estado obrigar asair 
do reino umministropubli~o, por se ter conduzidomenos eon- 
venientcmente no arcrçicio das $nas fiincções diplomaticas. 

1 k3  
P 

Em junho (l'aqucllc anno teve logar o casamento da Prin- 
ceza Real, que mais tarde occupou o throno com a denomina- 
ção de D. Maria I, cnm o Principe irmão de El-Rei, que foi 
D. Pedro 111. Foram ~ 0 l t m n e ~  e pomposas as festas, que então 
tiveram Iogar. Por esta occasião O nuncio o cardeal Awiaioli 
despeitado por nZo ter rrcebido, como os outros ministros 
receberam, a notificaçáo oficial il'aquelle consorcio, e não sa- 
tisfeilo com as eiiplica~ões que, sobre o objecto, lhe dcu o se- 
cretario d'estado 2i. Luiz da Cunha, mandou nas tres noites 
destinadas para as illuminaçfies geracs fechar as Janellas e as 
portas do palacio, scm que apparecessem nem as luzes ordina- 
rias; e com tal affectaçEo e com silencio tZo profundo, que a casa 
do nuneio de Sua Santidade parccia deserta e abandonada. A 
este procedimento não tardou desaggraro táo estrondoso, quáo 
esli-ondosa fôra a olfensa. Seis dias depois de lenriiriadus os 
f~stejos, n'um domingo pelas sete horas da rnanfiã, 110 mo- 
mento cm que o cardeal se dispunha para celebrar a missa, 
entraram suhitame~ile cm sua casa, ja cercada por numerosos 
soldados, que haviam sido postailos atb nos jardins circum- 
vizinhos, Jo5o Galvso, oficial da secretaria d'estado, e o briga- 
deiro D. Luia de iílendoni;a, os quaes exigiram fallar ao car- 
deal, a quem entregaram a seguinte carta. u rev.""sr, 
-Sua Magcstadc, usando do justo, real, e supremo poder, 
que por todos os diicitos lhe compete, para conservar illesa 
sua aiictoridade regia, e preservar seus vassallos de escandalos 
prejudiciaes 3. tranquillidade publica dos seus reinos, me man- 
da intimar a v. em." que saia'rl'esta ~ 6 r t e  para outra banda do 
Tejo, e haja de sair via recta d'esles reinos, no preciso termo 
de quatro dias. Para o decente transporte de v. em." se acIiam 
promptos os reaes escaleres na praia fronteira i casa de v. em." 
Para que v. em." possa entrar n'elles e seguir a siia viagem .e 
caminho, sem o menor receio de insultos contrarios ;i protec- 
@O, que Sua Magestadc quer sempre que, em todos os rasos, 
ache em seus dominios a imrnunidade do caracter, t31! qur: 
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v. em," se achs revestido, inanda o mesmo Senhor ao mesrnc; 
tempo acompanhar s v. em.", ató 4 frnriteira &elite reino, por 
uma decorosa e competente escolta militar. Fico para servir 
a v. em." com o maior obsequio. 

Deus guarde a v. em." muilos annos. l'aco, em 4 de junho 
de 1760, De v. cm.~bsequiosissimo servidor, U. Luiz da 
Crcrtha I > .  

O nuncio, terminada a leitura d'esta cada, pediu algum 
tempo para escrever ao secretario d'sstado ; p o r h  rião annui- 
ram ao seu pedido. Rogou que lhe pennlttissem, ao menos, 
ouvir. nussa, oque da mesma sorte lhe foirecusado. Compeliido, 
por consequencia, a vestir-se immediatamente, fez i prassa o 
se.u protesto, em que reclamava, dizia elle, contra a violencia 
exercida em menosprezo da dignidade de cardeal, de que se 
achava resvestidn, e do caracter, ainda mais sagrado, de mi- 
nistro publico. Feito isto, acarnpantrado pelos criados, que 
niais necesaarios lhe eram, emba-cou com o oficial rios es- 
cabres reaes, que o transportaram 6 outra banda do Tejo, 
onde o espemam algumas camuagons, em que, escoltado por 
trinta dragDes, destinados apparentemente a preserva-lo de 
qualquer insulto, mas na realidade encarregados de vigia-lo 
corno a um prisioneiro de estado, dregou 8 fronteira de Haspa- 
nha, depois de uma jornada de cinco dias. No caminlio passou 
pela villa de Estremoz e pela cidade de Elvas, onde nenhumas 
honras lhe fizeirm. A escolta qrie o acampai:hava, chegando 
ii fronteira, retrocedeu, e o cardeal seguiu o seu destino. 

Por este modo desaggravou o nosso governo a injuria, que 
Portugal recebera do nuncio de Sua Santidade. 

ARTIGO 8 . O  

Um agente diplarnatico junb a uma côrte ertrangeira póde 
terininar sua miss50 por algunia das causas seguintes: 
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1 ? P& mor&dapessoa, junto á qual se achava acreditado. 

N'este caso, 6 necessa~o que as crellenciaes sejam renovadas, 
para que possa W i n n a r  suas funcções publicas, que terá in- 
krrompido. 

(2.O Por lhe s@r@m retirados os poderes pelo seu governo. 
a.* o agmte dipIomatieo ter mudado de grau na jerar- 

cbia ofncial. 
4.0 por o agente diplomatico assumir a responsabilidade 

de dar por t~rminada sua missão, em cunuequencia de offensa 
feita ao estado que representa, na sua pessoa, em outra, ou 
por qualquer modo, com marifesta injustiça. 

5 . O  Por juIgar a &r&, junto i qual reside o agente diploma- 
tim, conveniente faze-10 retirar, em eonsequencia do seu mau 
comportamento, c/orno ministro publico, ou em virtude de for- 
tes aggravos recebidos da outra côrte. 
6." No caso de missão especial, por se achar satíufeito o 

objecto d'ella. No caso de um congresso, por este se ter dis- 
solvido; e de uma negociação, por esta se ler corduido, ou 
por não ter sido possivel realisa-Ia. 

7.O Por ter reassumido suas Puncções o agente diplomatico 
efectivo, se o que servia era interino. 

8.' Finalmente, por ter expirado o prazo, que devia durar 
a missão, quando ella era tempuraria. 

Em qualqucr d'estes dois ultimas cases, o agente dí- 
plomatico não precisari, para se retirar, da ordem da sua 
&fie. 

Quando o agente diplomatico tiver que suspender suas rela- 
fies, 8 por qualquer modo que estas terminem, as únrnunida- 

inhererrtes ao sou alto cargo, continuarão ath eile ~oltar 
ao seu pia. 

A!J temiaarem as funcções do agente diplomatico, obwr- 
=-Sf?-hão, arn pequena digerença, as mesmas formalidades 

$8 observaram por actasião da sua chegada. O ministro 
We seretira apmenta ao ministro dos negocios extrangeiros 

10 
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copia.da carta, que o manda retirar; pedc lima audiencia de 
despedida, na qual endereca um discurso dc apparato, accom- 
madaí10 i o(:casião. 

RTn e;iso c10 agente diplomrilico ter queretirar-se, em resut- 
tado de ílesiritalligcncias erilrc os dois goycrnos, as circum- 
stancins determinarão sc í1c:verir retirar-se, sem esperar ordem 
do seu governo ; e tambtm se llie ciiinpriri pedir uma aui1ii.m- 
cia de ilc;.i~ciliila, e sc Iiavc:rA probabilidade ile'rlue lhe wja 
concedida. 

Quando uni agente diplomatico niurlar de classe ua jerarchia 
oflicial, como acontecera, quando um enviado passar a em- 
baixador, ou quando um embaixador, depois de ter cumprido 
suas funcqões, como tal, passar a agente de segunda ou de ter- 
ceira ordem, serão precisas outras credenciaes, que o acredi- 
tem no seu novo caracter. 

Quando a missso diplomatica terminar pcla morte do agente 
dipiomatico, [leveri este ser enterrado com pompa, oii man- 
dado para seu paiz; e as ceremoniiis religiosas dependerão 
das Icis c dos usos. Sc Iiouver secretario, seri elle que por% 
os sellos sobre os bens do ministro fallccido, aliis, serA isto 
feito pelo agente diplomatico de alguma potencia allintla; em 
todo o caso, as aiictoridades locaas riao intervirfio, a não ser 
rin f a ~ i ~ r  tla r;lglirarira dos bens. 

PRBROGATIVAS E IhlMUNIDADES INHBilENTES A08 AGEXTEY DIPLOMATICOS 

Asprerogosicas, de que gosam os agentes diplomaticos, 
referem-se, em geral, a jurisdicgáo cioil e çrirninul; e, mais 
particularmente, a impnunidade da pessoa do mhistropublzco 
e da szla frsmidia; da habitapio s moaeis; aos direilos de im- 
posto; d liberdade dos czsllos; e, emfirn, i inuzolabilidade dos 
clinrnados correios de embaixada. 

% i.' 

Isenção da jurisdicpão territorinl, iIo que gosniri 
os apcntes diplomnticos 

O agente diplomatico 6,  em geral, isento da juris(1icção ci- 
vil e ciminal do paiz, em que residir. Esta isencáo, porkm, 
soffre as seguintes exc,epções: 

A isnçiio dos tribunaes e das auctoridades da localidade 
não se applica a negocios cantenciosos, que o ngentc diploma- 
tiw tiver, porventura, que submetter a esses tribunaes; quer 
se offereça como auctor n'um processo, quer scja compellido 
a figurar como ritu. 

Entretanto, alguns publicistas não vão tão longe : limilam- 
se a estabelecer como principio que o agente diplomatico possa 
figurar n'um d'estes processos, simplesmente quando se 
apresente como auctor. Esta Ilesegualdade nau nos parece 
justa. 

2.. No caso do ministro publico ter commettido uma ofiensa 
mntra a segurança do estado, em que residir, se o perigo for 
instante, a pessoa e os papeis poderão ser apprehendidos. Eni 
todos os outros casos, parece ter-se estabelecido, entre as na- 
ções, o uso de se pedir ao cheie do estado, que elle representa, 
que o mande retirar; e ata mesmo que o puna em desaggravo 
do estado oflendido. Se, sem rasão plausivel, este pedido for 
recusado, restará, indubitavehnelmente, o direito de o man. 
dar sair. 

Poderão tanihem dar-se circunistancias graves, que perniit- 
tam que um estado, assim orcndido, inflija ao agento diplomn- 
tico a pena, que seli soberano lhe n a  applicou, e att. o trate 
CQmO inimigo. Mas diffieil precisar exactamente as circum- 
sbncias extraordinarias, yue justifiquem estes procedimentos 
de excepr,ão; e que só a segurança publica poderá auctori- 
sar. 



lmrnunidade da pessoa do embaixador e da sua farnilia 

O agente diplomatico, revestido do cargo eminente de em- 
baixador, em toda a parte costuma ser respeitado e sagrado; 
porque um embaixador representa um estado ; e não se pbde 
lançar a mão sobre elle, sem irrogar injuria a mais grave i 
nação que elle represenla. 

As poteneias da Europa extendem a todos os agentes di- 
plomaticos esta inlolabikidade, que começa, desde que elles 
pisam o territorio; e que os segue ate fronteira, mesmo de- 
pois do rompimento entre duas potencias. As desintelligencias 
que, porventura, ocwrrerem entre as nações, não justificarão 
qualquer mau tratamento feito aos embaixadores ; nem mesmo' 
depois da declaraçlo da guerra : e o c.hefe do estado deverá 
ser o primeiro em náo praticar o mais leve ataque contra 
qualquer agente diplomatico; por quanto tal procedimento, da 
parte da primeira auctoridade, b de muito difficil reparação. 

Aindaque não foium facto isolado o que motivou a conquista 
de Argel, porque as desintelligencias d'aquell? imperio com a 
França eram de longa data, náo 6 menos certo que os acon- 
tecimentos se precipitaram em consequencia do insulto gros- 
seiro, que soffreu mr. Deva!, consul francez, quando, por occa- 
si30 de cumprimentar o dey ria vespera das festas musulma- 
nas, este, na presença de alguns diplomatas europeus, se atre- 
veu a dar-lhe com o leque, no calor de uma disputa Acerca das 
negociações pendentes. Todos sabem que, em resultado d'isto, ' 

a França mandou bloquear os portos de Argel; ate que, mais 
tarde, ein seguida a novo insulto feito a um parlamentario, se 
decidiu enviar a expedição de Duperrey e Bourmont. 

Oa privilegias e immunidadeu, de que gosa O agente di- 
plomatico, tambern se extendem d sua familia e sequito. Con- 
stituem, ordinariamente, a familia s8a esposa e filhos; e o se- 

149 - 
quilo. consta do secretario e outros funccionarios, do mestre 
dos filhos, do capellão, e dos criados. 
Em alguns estados determina-se que seja remettida ao mi- 

ni&o dos negocios extrangeiros uma lista oficial de toda a 
familia e sequito do agente diplomatico, para que possam ser- 
lhes applicadas as respectivas prerogativas e immunidades, 

Immunidade da hnbitagio e moveis do embaixador 

- Tem sido muito discutido, e não e materia corrente, se o 
palacio de qualquer ministro piide servir de asglo a pessoas 
perseguidas pela justi@; e atk que ponto o ministro póde ser 
obrigado a entregar um criminoso, que se lhe tenha refugiado 
em casa. A maior parte dos escriptores parecem açcordes em 
que0 direito deexterritorialidade, de quegosa umagentediplo- 
matico, não se deve estender a ponto de transformar seu palacio 
em valhacouio de criminosas, indigenas ou entrangeiros ; e 
que ha todo o direito para ser reclamada a entrega dos cri- 
minosos, tomando-se, entretanto, todas as medidas pela parte 
de fora, para que estes não consigam evadir-se ; podendo mes- 
mo proceder-se, no caso de ser recusada a entrega, a visita 
forpda, para o homiziado ser apprehendido. Na pratica, toda- 
via, estas questões são muito melindrosas : resolvem-se mais 
pelas influencias politieas e de circumstancia do que pelas re- 
gras da scicncia diplomatiea. 

Emquanto aos moveis pertencentes ao ministro, são inteira- 
mente isentos da jurisdicçãoloral, como a sua habitaçzo; mas 
toda a outra propriedade immovel eski sujeita as leis e juris- 
dicção do paiz. O mésmo acontecena aos bens rnoveis, que 
elle possuisse como negociante para objecto de comniercio, 
que não seriam isentos da accão das leis do logar. 

A queslão.de saber ate que ponto os moveis, pertencentes 
a um ministro publico, podem responder pelas obrigações, 



contrahidas em um arrendamento de haliita~ão, foi muito deba- 
tida entre os governos de BerIin e de Washington, por occa- 
sião de resolverem acerca de uma reclamação, na qual o pro- 
prietario do palacio, em que habitava o miriistro dos Estados 
Unidos, acreditado junto a cbrte da Prussia, exigia que os 
moveis d'este ministro respondessem pelos estragos feitos 
na casa, durante o contracto do arrendamento. 

Este negocio agitou muito a diplomacia dos dois governos ; 
e foi a final conduido, decidindo-se que o proprietario da casa 
restituisse os moveis que retinba, recebendo urna indemniza- 
ç5o rasoavel pelos estragos feitos na sua propriedade. 

Mas, aindadepois, os dois got1ernos entretiveram larga dis- 
ciissão sobre esta materia. 

- 5 6." 

Privilegio dos agentes diplomatieos emquanto ao dircito 
do imposto 

Os agentes diplomalieos gosam de immunidades relativas 
aos impostos : os objectos para seu uso pessoal e de sua fami- 
lia sãlo isentos dos direitos de importação. Algumas nações 
Limitam esta isencáo a uma somma determinada. Emquanto, 
por&, & propriedades urbanas ou rusticas, que, porventura, 
aquelles diplomatas possuirem, não seráo ellas isentas do im- 
posto. 

5 5: 

Liberdade de ciilto de que goçam os agentes diplornaticos 

Os agentes diplomaticos gosam do privilegio do culto reli- 
gioso, em capella particular, segundo o rito da sua religião ; 
aindaque esta não seja tolerada pelas leis do estado, em que 
residirem. 

Desde a epocha da reforma religiosa, este privilegio tem 
sido conservado entre as na@es eatholicas e p~otestantes da 
Europa ; cgualmente tem sido concedido aos agentes diplo- 

mtims e aos consutes das liote~icids christãs na Turquia e 110s 
.estados barharescos. 

O espirito de liberdade e jndependenciareligiosa tcm-se des- 
envolvido a po~ito de ser permillido, na inaior parte dos paizes, 
o estabelecimento de ~:ipellas piiblicas, iinidas aos po ala cios dos 
diffemntei agentes diplomnt.icos, que professam religião diffe- 
rente da do estado; nas qiiaes n.30 se us extrangeilasmas ate 
0s nacionaes, que seguem aquella religião, são admittidos ao 
exercicio livre do seu culto liarticular. Esta concessão, porkm, 
não se extende a pcrniittir lirocissões publicas, toques de sinos, 
011 outros iignnes cuteriorrs, celebrados fòra das parctles &s 
eapeilas. Tambem não sc permitte que estas tenham o exte- 
rior de uma egreja, visivrl dc [Ora. 

Inviiiluliilitin~c cios clianiados correius ile eiiili;iÍs;ida 

Pela palvrri correio compreheride-se, em geral, todo o 
mensageiro, qiic um governol u ~ n  agente diplomatico, ou qual- 
quer aiictoridade constitilida, envia, para transmittir noticias 
ou despachos, 

Os mensageiros, que s5o encarregxlos r10 transporte dos 
despachos diplomaticos, s'io clcnominados, talvez menos pro- 
priamente, correios de errtba.ixcrda: merios propriamente, por 
isso que n5o s5o sO os embaixadores. quc os emprrgam; mas 
iambem oiitros agentes diplomaticos. 

Estes correios têem direito ao mais alto grau de inviolahili- 
dade, tanto para suas pessoas, ciiriio para os dcspaclios, de que 
são portadores : toda a violcncia commettida coiitra elles 3 
considerada com uma violação do direito internaciontil ; e dá 
b a r  a justas raparages. Tem ac,ontecido mesino esta vio- 
lencia influir para a guerra. Em 1739, um major sueco, quc 
fôra expedido, como correio, de ~onstantino~la para Stockol- 
mo, foi assassinado no terdtorio russo: este attentudo foi uma 



das causas, que a Suecia allegou para declarar a guerra a 
Russia. 

ARTIGO 10.0 

NOTICIA DA V I O L A Ç ~ D  DA CASA DO NOSSO MINISTRO P L E N I P O T & N C l A R I O  

RA C ~ R T E  DE YADRID EM 1 7 6 ,  QUE ESTEVE h P O N T O  DE PROMOVER 

A GUEBRA &AT%B OS DOIS ESTADOS 

Em 1735 commetteu-se em Madrid uma'violação da immuni- 
dade devida i casa do nosso ministro junto Aquella corte, a 
qual deu logar a reprezalia, por parte do nosso governo, exer- 
cida contra o ministro da Hespanha residente em Lisboa. 

Este acontecimento i! contado por modo diverso. Nos ma- 
nuscriptos da casa do sr. rnarquez de Penalva existe o origi- 
nal de um oficio, dùigido pelo secretario d'estado Diogo de 
Mendonça Côrts Real ao conde de Tarouca, e datado de 8 de 
marw de 1731, em que o facto e narrado com bastante par- 
ticularidade: copiaremos este oficio na sua integra. 

a Ainda que me persuado que o ministro plenipotenciario 
de Sua Magestade na côrk de Madrid tera informado a v. ex." 
do insulto commettido por ordem de El-Rei Catholico no dia 
22 do mez passado dentro da casa do mesmo plenipotenciario, 
prendendo-se com mão armada os seus criados; comtudo or- 
dena-me Sua Magestade refira a v. e ~ . "  todas as ciwurnstan- 
cias com que se commetteu aqueiie insulto, porque poder8 
ser que o mesmo plenipotenciario, como se preparava para 
sair da cdrte, o não podesse fazer com individualidade con- 
veniente. 

a Domingo 20 de fevereiro i s  cinco horas depois do meio 
dia, um homem montado emuma besta, conduzido por alguns 
soldados, e officiaes de justiça do logar de Alcovendas, tendo 
entrado pela porta de Aicala, e chegando A ponte pequena, 
que esta no meio do passeio publico do Prado, onde se achava 
um numeroso povo e carrops, por ser dia de festa, e, princi- 
palmente, por ser o ultimo domingo do carnaval, este tal h& 

mem, assim preso, b i t o u  pedindo lhe acudissem, dizendo que 
tas sido preso dentro de uma egeja, e lhe tinham tirado 
da a w i r a  os papeis, que eram a sua defeza : o povo acudiu 
aos taes gritos, e no mesmo concurso se acharam quatro la- 
caios do plenipotenciano emuitos outros de differentes pessoas. 
0 s  wldados e a justiça do lagar, com poum ou nenhuma re- 
&temia, fingindo-se intimidados da multidão do povo e de 
m t o s  lacaios de differentes libres, desampararam o preso, 
que foi conduzido para casa do plenipotenciario pela multidão. 

r N'este tempo se achara o plenipotenciario no seu jardim 
com mr. le chevalier Borec, ministro de Sua Magestade sarda, 
onde um dos seus criados lhe foi dar noticia do que se tinha 
passado. Ordenou logo o pleriipotenciario que se tirasse a li- 
br& aos seus lacaios, que se tinham achado n'aquella oceasião; 
porem tornando-lhe o mesmo criado a dizer que todos nega- 
vam ter-se achado n'ella, lhe ordenou que, sendo isto assim, 
fossem todos lançados f6ra sem excepçso, e promptammte 
sem detença alguma ; e, pelo que tocava ao criminoso, não que- 
ria que ficasse em sua casa um sO instante. 

.Os quatro lacaios, que se tinham achado na contenda, to- 
dos foram lançados fbra da casa do plenipotenciario, não ob- 
stante que dois d'elles não tinham feito outra cousa mais do 
que estarem presenciando o facto. O preso foi tambern lançado 
f6ra de casa, e o plenipotenciario escreveu ao governador do 
eonselho de Castella nos termos mais proprios e convenientes, 
significando-lhe o seu grande desgosto de todo o que se tinha 
passado, e muito contra a sua attenção emrespeito i justiça e 
ordens de Sua Magestade Catholica, accrescentando que tinha 
lançado fõra de sua casa os criados que se tinham achado 
n'aquella occasião, para que não podesse haver algum obsta- 
culo no castigo que podessem ter merecido, como melhor con- 
stari da copia inclusa do oficio que passou ao dito governador 
do conselho; tendo com isto satisfeito 6 attençzo devida 5s 
justicas de Sua Magestade Catholica, porque o réu vinha preso 



por ordem do dito governador pur uni crime particular, e não 
pelos que pertencem ao estado. 

« O que resultou dacortezania do plenipotenciario e de um 
sigiial t3o autIientico do seu obsequio para com aquella cbrle 
foi que, no dia de terça feira 42 do rnez de fevereiro, um 
grande numero de soldados d'aquelles que se chamam tos 
Blanpue'tlos, conduzido, por tres oficiaes, assaltaram a casa 
do plenipotenciario, com as baionetas na arma. e prenderam 
alguns dos seus criados, que se achavam na entrada e escada 
principal; e continuando com o insulto até As siias antecauia- 

, ras, chegaram a lançar mão de um dos seus pagens ; chegando 
o plenipotenciario a encontrar-se com os oficiaes militares, 
lhes perguntou que ordens tinham para fazer uma tal violen- 
eia em s ia  casa : os quaes Ihe responderam que tinham ordem 
de Sua Magestade Catholica para lançarem mão geralmente. 
e sem excepção alguina, de toda a gente, que se achava no ser- 
viço delle plenipolenciario, e principalmente para metter nas 
cadeias publicas todos os seus criados de libré, e para buscar 
em todos os logares de sua casa aquelles que não appareces- 
sem. Perguntou o plcriipotenciario ao official se trazia aquella 
ordern por escripto, e llie respondeu que nao, rnas que o seu 
cqmmissario lha tinha dado de palavra, e que elles a vinham 
execubr. Respondeu o plenipotenciario que, como elle não 
tinha ali outras armas que a immunidade do. seu caracter, que 
via tão cruelmente ultrajado e violado, não tomava outro par- 
tido senão o de se retirar, por não ser testemunha de um fio 
inaudito prwcedimento. 

a Os soldados prenderam dezesete criados do plenipoten- , 
ciario, tanto dos de escada abaixo, como de outras espheras, 
e atando-os dois a dois, os conduziram pelas ruas maispubli- 
cas de Madrid, e com a mesma libre, até os nietterem na ca- 
deia. 

R Esta 6 a fiel narraçáo de um facto tão violento e inaudito, 
que destroe inteiramente o direito das gentes, e que rompeu 

tudo o que se tem por mais sagrado, ainda entre as nações 
mais barbzras, que, inspiradas sb pela luz darasão e da natu- 
reza, costurilarri guardar a immunidade dos miilistros publicas. 

B Logoque se execlitoii o referido facto, mandou o p\enipo- 
tenciario p8r um coche com dois cocheiros emprestados, e foi 
ao Prado queixar-se d'esteinsulto, que se tinha feito, e achou 
D. Joseph Patifio t3o f6ra da rasZo, que ainda o pleniputen- 
ciario houve mister mais pacieneia e rnodençso para ouvi-lo, 
do que para tolerar a dcsatte~içXo que se Ihe havia feito; por- 
que lhe responder1 1). Joseph Patino que, informado EI-Rei 
Catholico da insolcncia, que haviam commettido os seus cria- 
(10s na vizinhánga do seu palacio do Retiro, achava que toda 
a demonstraçiio, que se fizesse, n'este caso era pequena para 
suster o decoro da sua auctoridade real; e que demais amais 
elle plenipotenciario não podia akgar  immunidadc, porque 
náo tendo caracter algum, nem havendo erilregue cartas cre- 
denciaes, n3o tinlia que reclamar o dircito das gentes. Ao que 
lhe respondeu o plenipotenciarjo .que estimaria muito que o 
que elle dizia fosso assim, porque lhe não seria tão sensivel a 
offensa da sua pessoa, sc a náo visse unida ao sei1 caracter; e 
que, pois ella D. Joseph Patifio estava t5n mal informado cle 
wn facto tXo notorio, como era em todas as suas secretarias, 
onde estavam as copias clas suas cartas çredencias, pelas rluaes 
se via manifestamente que elle era pleoipotenciario dc El-Rei 
de Portugal, nUo seria muito tarnbemestivesse ftlto daibforma- 
ç3o da attenção com que elle havia obrado ern todo este suc- 
cesso, do que passava a ir dar corrta A sua r.6rte. 

uVendo o dito plenipoteociario que se lhe dilatava a satisfa- 
ção, determinou sair da cbrte dc Madriil para um logar cba- 
mado Caramanchel, inrormando primeiro por escripto aos mi- 
nistros das côrtes extrangeiras de todo aqrielle successo. 

6 E sendo todo o sobredito presente a Sua Magestade, foi 
servido rmdoer que o plenjpotenciario se queixasse do refe- 
rido insulto, e d'elle pedisse a devida satisfação por escripb,' 



dizendo que tendo dado conta a Sua Magestade do notario s u o  
cesso de 42 de fevereiro, e de que por esta causa determinava 
sair da corte, fôra Sua Magestade servido approvar a sua re- 
soluç5o, e ordenar que a executasse, se ainda o não tivesse 
feito, e que logo pedisse a satisfação devida a uma acqáo tão 
violenta, e que em tantas circumstancias offendeu a immuni- 
dade dos ministros publicos e o inalteravel direito das gentes ; 
e que do referido lhe ordenava Sua Magestade avisasse ao mi- 
nistro de El-Rei Catholico, para que, representando-o assim a 
Sua Magestade Catholica, houvesse de ser tal a sua real resolu- 
ção, que podesse reparar-se um tão grande excesso. 

hlandou juntamente Sua Magestade avisar ao marquez de 
Capecelatro, embaixador de Ei-Rei Catholico n'esta ebrte, que 
se abstivesse de vir ao paço. Participo a v. e ~ . ~  esia noticia, 
para que seja informado do succedido até ao presente, e para 
que, quando por parte da corte de Madrid se tenha narrado 
diversamente, possa affirmar que este é o facto verdadeiro. 

u Deus guarde a v. ex.B Lisboa occidental, a 8 demarço de 
1735.=Diogo de Meladonça Cdrte Real.=Sr. conde de Ta- 
rouca. P 

Exponhamos agora o modo por que foram executadas as or- 
dens de El-Rei de Portugal ; para isso apresentaremos a se- 
guinte relação, que tambem encontrhoç nos maouscriptos 
da casa do sr. marquez de Penalva. 

~ 6 L a $ i O  I R 4 1 6  DA PÓRIIA'BY QUE 6E ~ X ~ C O T O U  I R 6 l R Z t h L l h  NO5 CRIADOS 

DO ESBAIXAIIOB DE BL-RBL CATBOLICO, EM 13 DE KhAEO DE 4% 

P Instando o niarquez de Capecelatro, embaixador de El-Rei 
Catholico, por passaporte para trapsportar-se com sua familia 
para Aldeia GaIlega, julgou Sua Magestade ser preciso fazer 
reprezalia nos criados do dito ministro, pela injusta retenção 
dos do seu plenipotenciario em Madrid. Ordenou-se pois a um 
ajudante que passasse com um corpo de soldados a executar 

esta diligencia; e o dito oficial com mais dois tenentes e com 
sessenta soldados, pouco mais ou menos, pelas nove horas da 
manhã do dia 43 de março, occupou todas as entradas da casa 
do embaixador, .e passando a fazer apprehensão de todos os 
criados de librb, e outros similhantes aos que se apprehende- 
nrn em casa do plenipotenciario de Sua Magestade, (que era 
a ordem que levava) foi encontrado na primeira saia pelo em- 
baixador, o qual lhe disse que, se iam buscar algumhomiziado, 
o podiam fazer. O oficial respondeu que sb iam a fazer nrna 
apprehensão em alguns criados ; e perguntando o embaixador 
de ordem de quem se lazia aquella diligencia, respondeu o 
official que de ordem do seu commandante, e ,  sendo-lhe indi- 
cada a porla do quarto da embaixatriz e de outras casas in- 
teriores, o oficial não s6 se absteve de entrar ii'ellas, mas poz 
salva guarda, para que nenhum soldado entrasse, protestando, 
sempre que se lhe offereceu occasiáo, que a sua diligencia se 
não encaminhava a mais do que a executar a reprezalia, e de 
nenhuma sorte a violar o respeito devido 5 pessoa e casa do 
embaixador. 

c Prenderam-se doze criados inferiores, e por menos averi- 
guação (inevitavel em similhantes occasiões) succedeu que 
fosse preso, sem sciencia dos officiaes, um gentil homem do 
embaixador que se  acha i porta ; mas fazendo-se alto antes de 
chegar i pris30, e perguntando os omciaes aos soldados, em 
clija esquadra vinha o dito gentil homem, que preso era apuelle, 
e si era da condição dos que lhes mandaram que prendessem, 
vindo a conhecsr que era diverso, fizeram publicamente excu- 
sas ao gentil homem do erro, que se tiaba commettido contra 
a intenção de quem os mandava, e ordenaram que fossem pre- 
sos os que o tinham commettido ; perguntando ao mesmo gen- 
til homem se se dava assim por satisfeito, ao que respondeu 
que o estava. Os presos foram conduzidos a pb, sem irem ata- 
dos, mas sbmente levados pelo canhão cla casaca, por um sol- 
dado cada um, até A cadeia publica do Limoeiro, onde se orde- 



nau que fossem accommodados sem mau tralo algum, livran- 
do-os das enxovias e outros logares similliantes. 

O embaixador embarcou perto das tres horas depois do 
meio dia para Aldeia Gallega. 

Segundo outro documento, o facto não se teria passado rigo- 
rosamente assim. Um criado de Pedro Alvares Cabral, senhor 
de Belmonte e ministro portuguez em Madrid, arrancou das. 
mãos da justiça'um criminoso, diante do palacio de Sua Ma- 
gestade Catholica, que justamente irritado ordenou que i força 
se prendessem, na propria casa do ministro, a todos os seus 
criados. 

Fossem as cousas como fossem passadas, o que e certo 
6 que, em resultado d'estes succesAos, occorridos no mez 
de fevereiro de (735, e da retirada dos ministros de ambas 
As còrtes. estas se consideraram em completo estado de rompi- 
mento ; em consequencia do que o nosso governo procedeu 
aos preparativos de defeza nas fronteiras. 

Nestas eircumstancias a guerra seria inevitavel, se as duas 
partes, animadas, egualmentc, do desejo de a evitar, não rc- 
corressem a França, para que interpozesse sua mediaçáo, a 
fim d'estas desavenças terminarem. 

Inglaterra e Hollanda offereceram tambem sua mediapo, 
mas tendo antes declarado que dariam soccorros a Portugal, 
se Hespanha o atacasse ; e havendo j i  enviado o monarcha bri- 
tannico uma grande esquadra a Lisboa, manifestou Hespanha 
que se contentava com a unica mediação franceza, e recusava 
inteirahente a de Inglaterra, até que esta retirasse sua esqua- 
dra. Este soccorro produzia tambem o effeito de mostrar-se o 
nosso govèrno mais difficil ao accommodamento e 6 aceitaçáo da 
media~ão da França, que antes havia solicitado. Por fim conse- 
guiram as diligencias do ministerio francei que a côrte de Ma- 
drid admittisçe a mediação de Ingla.terra e HoUanda, e Portu- 
gal a de França. 

Depois de differentes incidentes, figurando entreelles hosti- 

lidades, que se desenvolver~m entre subditos das duas partes 
nos mares de Buenos-A~res, as potencias medianeiras conse- 
guiram fazir aceitar uma convençao, coiieertada em Paris a 26 
de março de 1737, isto é, passado mais de um anno depois 
que tinham tido principio as desentelligencias entre as duas 
m o s ,  e'cujos artigos parece foram os seguintes : 

ARTI605  DD QUE SB CONVEIO EU P A R ~ S  A I6 DE M A R p  DE 1731, 

P A R A  AJUSFAMENTO DAS D I P 1 E R E N ~ b S  ESTRB dS DUAS ~ ~ T E S  

D B  PORTUGAL E CASTELLA 

I 
Soltar-se-hão os presos de uma e outra parte aos 31 de 

março do presente anno de i737. 

II 
No dito dia 31 de março nomearão as cbrtes respectivas de 

Portugal e Castella os seus embaixadores. 

I11 
Ao mesmo tempo se expedido, de uma parte e de outra, 

ordens para fazer cessar as hostilidadesria Amsrica. 

I V  
As c0usas ficarão n'ella (na America), na mesma situação, 

em que se acharem ao tempo em que as ditas ordens lá che- 
garem. 

v 
Esta cessãode hostilidade dararAat6 quese ajustemas dispu- 

tas entre as duas côrtes de Portugal e de CastelIa. 
Assim terminou um conflicto grave entre Portugal e Hespa- 

nha, devido B quebra da immunidade inherente aos ministros 
pnblicos, e que traria infaliivelmente a guerra entre os dois 
*dos, se não nos valera a mediação efficaz de tres potencias 
amigas. 



CAPITULO X 

TRATADOS PUBLIWS 

ARTIGO i: 

Estes termos são de uso vulgar, e já os temos empregado; 
entretanto, cumpre bem distingui-los. 

Convengão é, propriamente, a acção de duas ou mais pes- 
soas que concordam, e se ajustam em alguma cousa. Tambem 
se toma pelo effeito d'esta acção, pelo proprio ajuste. 

Pacto 6 tambem convenção, mas tomada mais partieular- 
mente em relação aos direitos e obrigações naturaes, que d'elb 
resultam. 

Conwacfo e termo de jurisprudencia civil; e refere-se a 
certas especies dc convenções ou ajustcs, de que resultam di- 
reitos, obrigafies, e acçfies civis; e a que o mesmo direito 
prescreve fbrmas, e da nomes especificas ; taes são a compra 
e venda, a locação, o commodato, o deposito, a sociedade, etc. 
E m ,  tratado publico e a convenção ou ajuste entre dois 

estados ou principa, e lançado por escripto. 

ARTIGO 2: 

' Todo o estado soberano tem direito de negociar, e fazer 
traiadm publicos com outro estado. S6 outros tratados ante- 
riores poderão restringir ou modificar esta faculdade. 

Emquanto aos estados smi-soberanos ou dependentes, 
não têem estes senão uma faculdade iimitada pela constituição, 
que os governa. Assim vemos nCis que é expressamente pro- 
hibido aos estados, que constituem a União Americana septen- 

161 - 
t r ~ a t  concliiir algum tratado com as potciicias estrangeiras, 

entre si, sem corisentimcnto do congresso ; ao passo que 
os estados soberanos da confeilerago germanica tcem po- 
derpara concluir tratados dc alliança e clt! commercio, senipre 
que nm forem incompativeis com as leis fundameiitacs da 
confederação. 

para @terminar a quem competc o poder de negociar, e de 
concluir tratados com potericias exlrsngeiras, e preciso rccor- 
rer h constituição dc cada estado. Nas monarcliias absolutas, 
ou constitucionaes, este poder pertence, orclinarimente, ao 
monarcha; nas republicas compete ao chcfc do estado, ao se- 
nado, eonselho executivo, etc. 

C O N D I Ç ~ E S  EÇIESCIAES PARA 05 TRATADOS PUBLICO6 

São tres as condi~õcs essenciaes, que justificam os tratados 
publicas: causa Ilcrta paro relcbra-10s; ~cionm'tlarb nas par- 
tes conlracrnnc~s; c consenli?~ieflbd d'essas mesmas parlcs. 

Caiisx licita para cc l eh ru  urii tratado 

A causa licita csigc que o objccto do tratado seja pliys~cn e 
moralmente possivel. Um tratado, que esteja em opposiçXo 
com os principias da boa ~riorlil, e wm n missão que dssistc 
a todo o estada, de contrihiiir para o aperfeicoamento da hu- 
manidade, devcri ser reputado miquo; tal seria aquelle em 
que dois estados estorvasacni a outros um eommercio licito : 
esbria no mesmo C , ~ S O  o que Erisse os direitos, n;io contcsta- 
dos, de uma Lerceira pokilcia independente, o11 qrie a corn- 
Prehendesse na negocin~áo, çontra sua vontadc ; quando não 
lhe era permittido mais do que attrahi-Ia, empregando toilos 
0s meios licitris de persuasão, mas nunca os da força. 

11 



Em geral. um tr;it:tdo i130 111hv[? filvorc('t?r, ncn1 prt~j~i<lii~ar 
irm eitiidn, que n2o liver lomatlri 1iarlt' rI'i:IIc, 3 1120 se darem 
ns ciri:rimstancias scgiiintcs: 

1 ." Quando IiouvciL cuinmissIo il'esse estailo. 
2." Quando clle forscrni-soberano oudrlien~lonte dcalgiima 

i las ]i;irtes contr:ictantcs; e a çlausula, qiic o prejudicar. ver- 
>ar sobre ponto d'cssa depeiidencia. 

3.'' Quantlo o que se cslipiilar for um dircito, que jii csistia 
em virtude de um titulo anterior. 

4." Finalmente, quando o tratado resalvar a ndhcsáo tlo tcr- 
criro esladn, facultando-Ihc aceitar ou rcjcitar as coiirli~i?ea, 
rle que o quizerem fazer participante. 

Weste ultimo caso, a validade do tratado coiisirlerar-se-lia 
slispcnsa, emquanto r130 se tiver recebido a dilclaracZo ila nn- 
niieiicia nu rtjeiylo. AtC: essa epoclia porlerd ser annull:ido, :i 
nao ser que cspressmente se tivcssc rlcclaratlo rjuc n:in pnile- 
ria sc-lo, scnzci iin caso dc rejeiciio pnr partc do tcrc:c?iro c+ 
l:l~lo. 

rj Z.', 

Itloneidadib nas 1ii.ssoas ciuc Iilío ilc concluir uiii tiat:iitíi 

TCsm caliacirladc legal para conctiiir tratados : 
i .O 0 s  depositarios do porler soberario, mesmo ol~lidn p<rr 

iisurpaç3o, nos limites da conslitniç3o do estado. O principc 
Icgitimo, pelo contrario, uma vcz destituido, nio yijdc contra- 
etar com validade, em nome da nação, senáo depois dc ter 
recttl>crado o poder. 

2.' Comrniçsarios munidos com poderes sufiicierite.: eri~ 
nome ilo soberano. Tudo. porkm que um commissario f i m  
Wra dos potlcrt?~, rluc Ilie ti~crcm sido legitimamenlc coriFri- 
dos, iiXo heri valido. 

D'pat;~ ps[ircic, tle tratntlos nenliuma obrigacão resul/ar,j 
para i] ?s/ad0, qiie n%o tiver sido dcíidamenle represen- 
lado. 

A brceira condicáo essencial liara a viilitlade dos tr;iMdos 
publims 6 o cons~ntimentn livre rlas partes conlractantcs, isto 
6, a ansencia completa de toda n eircurnsiancia, quc possa 
impedir que a annvencia seja eom perfeito conhecimento, e 
desassombrada de toda e qualquer presszo. O erro, a fraude, 
a iiotencia produzem nqui os mesmos cffoilos que produzem 
nos contractos particulares. E preciso, porem, que a violencia 
seja de natureza capaz de alialar um caracter forte e energico ; 
e que o facto de n3o suhscre~cr ao tratado possa compromet- 
ter o estado ou o soberano e seus representantes. O çom- 
promettimento para o cstado tcri  logar, sempre que a sua 
autonomia correr gravc risco ; e para o soberano e seus re- 
preseniantes, quando avida d'ellcs, a salde, a honra e a liber- 
dade forem seriamente amcaçadas; priilcipalmente se o ag- 
gressor tiver meios siifficientes para executar suas ameayaç. 

Para que um tratado seja valido, não se exige algiima for- 
malidarle. Basta o consentim~nto mulao; e este p6de ser eu- 
presso ou tacilo ; no primeiro caso phdc ainda ser verbal o11 
escripto. Entretanto, o uso moderno lem feito que os consenti- 
mentos verbaes sejam, logoqiie for possivel, converticios em 
instruinentos esrriiptos, para que sn evitem contestações no 
futuro; apezar de dizerem notavels piiblicistas que pouco im- 
Prta que o tratado seja cornprehendido em um instrumento, 
OU em explicações reciprocas, comtantoque a intençzo de se 
obrigar caista sufiriprilcmentp cx~lieita. Por este ullimo meio 



lêem sido iiltimadas algiimas coiicorcl:lt~s cntro a cbrtc dc noma 
c 1-arios C L - ~ ~ I ~ O S  ndo ca thol i~~s .  

Tamhem pódc dar-se o caso de uma das partrs se compro- 
metter por cscripto, cmtluanto que n outra aceita, acompanlian- 
do esta aceitnçao com actos que 3 justificam. Ainda assim, a 
prudencia aconsellia semprc a redacçao por cscripto, como o 
meio mais seguro; embora a falta #esta circumstancia nTio 
invaliilc o t r ~ h ~ d o  publico. 

Para cluc um agente diplomatiro, ate mcsmo da primeira 
dassc, scja compctcntc para concluir e assignar um tratado, 
6 prcciso que cstcjs munido com plenos podercs : as credcn- 
tlaes r130 os dispensam. 

ARTLCO 5 

n ~ r i ~ r c n ç á o  nos TRATADOS PUBLICOS 

Aiutlaquc a rntificnyão [Ir: um tratado, cclehrado no limitc 
dos poderes commcttidos, náo seja, scgundo o direito primi- 
tivo, om complemento indispensavel para a l7a1idnde d'cllc ; a 
nZo ser que a promessa d'essa ratificaçáo fosse expressa no 
mcsmo tratado ; aindaque Grotio, Puffendorh, e muitos oii- 
tros, consirieram os tratados, devidamente negoc,iailos por um 
agente auctorisado, como obrigatorios para aquelle, cin nome 
de quem tiverem sido concluidos, todavia, é uso, entre os esta- 
dos soberanos, considerar neccssaria a ratificação ; aindaqiic 
não tenha sido explicitamente determinada. Ella prova que o 
mandatario nlo excedeu os limites do seu mandado ; e tamliem 
evita dificuldades e duvidas supervenientes. D'este modo, 
como tudo quanto o agente diplomatico estipular Bca sem força, 
at8 que o soberano o ratifique, ha menos perigo em conferir 
plenos poderes. Mas, apezar Cisto, para se recusar com lionra 
ratificar o que foi concluido em virtude de plenos poderes, e 
preciso quc existam rasaes assas fortes, e que se prove que o 
~lenipotcnciario se desviou das instrucções, que lhe tinham 
sido dadas. 

l O:$ - 
Vejamos agora os casos eni que, npezar do agcntc cncarrc- 

gado de concluir o tratado tcr iirocedido com regularidade, c 
no limite das instrugfies, que tiver recebido, sc poderi, com 
fundamento, negar a ratifica-Zo : 

I .O Se se tiver dado um erro de facto, em que as duas par- 
tes contractantes tivercm caido, c de natureza tal que, sc fbra 
conhecido com todas as suas verdadeiras circumstancias, teria 
impedido que o tratado fosse concluido, e sendo o erro desco- 
berto antes da ratificaçlo, esta circwnstancia justificarl a não 
ratificaçáo. 

2 . O  Se variarem circumsbncias, das qoaes, ou por uma 
estipulaç30 esprcssa, o11 pcla propria natureza do acto, de- 
penda a validade do tratado, esta mudança de circumstancias 
rompe-10-lia, so j i  estiver ratificado; e se ainda o náo estiver 
seri motivo suficiente para Ilie recusar a ratifica~qo. 

3." Se tiouver impossibilidade, ptiysiw oumoral, para cum- 
prir o tratado, n'estc caso, tornar-se-ha nullo, mesmo depois 
de ratificado. Dar-se-lia a impossibilidade physica, quando 
qualquer das partcs náo p o d h  cumprir o que tiver estipulado, 
por falta dos meios nccessarios. A impossiliilidade moral dâr- 
se-ha, qiimdn a exrcrigSo dc alguma estitiulay5u offender ili- 
reitos de terceiro; ou, mesmo sem isso, quandoenvolvcr princi- 
pio, que attente contra a boa e recta ras10. 

ARTIGO G.* 

OS publieistas tSem classificado os tratados por um modo 
diverso ; mais geralmente consideram os tralaclos de paz, de 
alkiança, de comnnzcrcio, de saceyacão, e de garantia. 

0 s  quatro primeiros acliam-se definidos de Der si mesmos. 
Um tratado dc yarnlztia k um compromisso, pelo qual um 

estado promettc ajudar outro, quando este ultimo for aggre- 



i l i ~ o  ou dmcdçaiIii 110 gosri l~,i~iiii:~i (10s cCIIE c111 P I ~ O S .  OS iraba- 
dos de garriritia tEem logar l i l ird ilefcndcr loiLt a csprrie dr 
(lireitos e ohrigacõcs, quo poilem ascistir aos esladns ; como 
$o a propriedade de teiritoi'io, a Grma de goveriio e de 
succrss20, e mais geralmente, ;I seg anca dos tratados rlc 
paz. i 

li garantia constitue uin tratado distincto c separado; outras 
vezes coniprehende-se nas estipula$ões cle iim tratado, cluc 
pertence a outra classe. POdc ser estipulada, cntrando um;i 
terceira putencia, que nao seja parto no tratado princ~pal; pótle 
$6-10 por uma das partes contntchntcs, em favor de outra, 
ou mutuamente criti'e indas. 

ARTIGO 7." 

I H ~ ' E I I P ~ ~ E T . ~ ~ ~ Ã ~  UOS TRATADOS I'UBLlCOS 

A inlcr1ii'eia~;io rlos tratailns ~iuhlicos seguc as regras das 
oulras lcis c conlractos. Iiifclizrnonte, a irnperfci$lo c a ambi- 
giiitladc cla lingiiagcm hiiinana s50 laes qtic a cxplicac20 liltc- 
i,al das palavras iicm sempre & suificientc para que se evitem 
o scntido duvidoso e as dificuldades da interpretação. 

O espirito humano, disse nir. Tocclueville, iuveiita mais Ia- 
cilmentc as cousas do que as palavras ; dzqui nasce o uso de 
tantos termos improprios c dc tantas expressões iincompletas. 

As regras da lier~neiiciitica, applieadas aos tratados, redil- 
zcm-se b seguintes : 

4 .' Para explicar os tratados, crn geral, inùagar-se-ha qual 
foi a intenyão das partes contractantcs, ao cstipula-10s. 

4.' Quiiiido uma causa for susçeptivel de dois senlidos, e 
tão srimcnlo cm ilm podhr LIcr efl'eito, si.n'este iiltimo sc de- 
vi:r;i cnleiidcr. 

3.' Quariilo nos traiados, os termos iorem s~sceplivois dc 
dois sentidos, arribosadmissiveis, dcverZo~~~1r~rnados n'arqucllc 
que fur irtais curiscntaneu i naturma r10 conlrado. 

4." Quaoilo náo houver caniel;luras aulliçicntcs, que ubri- 
Ruem a &r aos termos um sentido particular, devcrão estes 
ser tomados no sentido proprio, segundo o uso commum c 
ordinario. Como toda a pessoa, que e s t i  na intenção nubbriga- 

de explicar seus pensameritos, deve cmpregar os temos, 
como elles s3o recebidos çornmummente, admitiir-se-ha, para 
explicar iim tratado, que os contratantes náo se desviaram do 
uso recebido. 

5,"s disposições dc (%a lei interpretar-se-hão umas pe- 
las outras, dando a carla uma o sentido, que resultar da lei 
completa nu do acto iiitciro. 
6." No caso rle duvida, o tratado dever& ser interpretado 

contra acluelle que o tiver estipulado, c ern favor da parte que 
o tiver aceitado; porquanto B priucipio de equidade natur;il 
que as obrigaçíjcs dcseni ser mais restrictas que extensas; c 
os encargos mais minorados do que aggravados : era o crcdor 
que dmia explicar meltior suas intenfles; qiieise-se, pois, 
de si, se não tomou todas as precau~óes necessarias, para as 
tornar claras c evidentes; r! esta negligencia não deve lesar a 
situaqáo do devedor. 

Concluiremos por advertir que cumpre r>\i/ar n o b  tratadus 
as interprebaçõcs d~m;içiadarneiite siilitis. 

Diz-sc que se dá collisao enlnlr'c dois tratario$. q~iaiido sr 
:icklam em uopposi$ío, sendo, pai' isso, imliossivibl cumpri-10s 
~imult.rneamente. 

Para, n'estas circunistancias, st! piuçcdcr curiCt~rrncrnunlc á 
justiça c a rasão, ha qu~obscrrar as rcgras scguiriles: 

i.' Sempre quc um traiado lierrnitlir lima cuusa, c oiitro 
&terminar a o~ipuslii, a couss dciriniiiiatla pre~alcccsi aobrr 
arluella qiic for allciias ~iei.initli?la. 



Com ercito, a sinlplca pcrmisdo nXo nos i m y 3  iim (luvci: 
0 p c  é permittido pUde ser praticado ou dcisar de sê-lu, sc- 
giindo nosso livrc alvedi,io. Oiitrn tanto se n3o tla a respeitii 
do que nos Li ordenailo; que somos obrigadi~s a faze-10. 

2." Se uma condiç3o imperativa se encontrar com outr:~ 
proliiliitiva, scr i  preciso esaminar se a especie da primeira 
esld nii náo cornprcliendida entre aqiicllas que furcm liroliibi- 
das 'pda scgurida, como muihs vezes acontece. Se assim fur, 
prevalecerri a eorirliç20 que prohibe, p q u e  clla impoitai~ii 
uma excepç3o Aquella que ordena, Este preceito j i  nos foi 
deixado pelo orador romano, quando disso:. . . en ( ler)  qziu: 
tietd, quusi ~scepb ione  qirndam, corrigere oidstur illnwt qziu. 
jubet. 

Cumpro, pordm, não cmbara~ar esta questão, como fez 
Vattel, quando nos apresentou como absoluto o principio : a O 
tratado ou a lci que-ordena cede ao tratado ou A lei que pro- 
liilicu. Com efleito, muitas rczes poderjo coesistir preceitos 
impEralivos e proliibiti~os cm apparcnte antagonismo, mos 
q11c bem poder20 ser eiinultnncos e harmoriicos. Defi.nrlc a 
j~"d"in, não n2,ltcs o proxirno, eis dois prcccitos, aos cltiacs 
se applicarmos, sem reparo, a regra de Vattel, sercmos con- 
cluzidos ao absiirdo de que 1130 se devcri defender a'patria, 
sc, para isso, fur neccssario malar o inimigo; absurdo qiia 
dcsapparecei*i, logoquc notarmos que a condiyzo [iroliil~itira 
náo i! Láo extensa que comprebendn a imperativa em seu pre- 
ceito inllibitorio. 

3." Sd dois tratados csti~iiilados eritrc os nicsmos estados, 
em diífercntcs datas, sc acharem em conflicto, rio todo ou em 
alguns dos scus artigos, o mais moderno prevaleceri sobre o 
miiis antigo. Assiiii Jeveri ser, porque, como os dois tratados 
emanaram do mesmo poíler, poilerão as duas partes contrr- 
ctantes ter estiliulado o segundo para derogar o primeiro. 

Se dc dois tratados um for mais geral, preferir6 o que 
n for manos, c se qi~~roxirnar, por isso, mais da cousa de qiie 

se trata. Com eR'eito, como tudo que k espccial sonre rntxnBs 
excepcfies do que o que gcral: uma prcscripção especial orb- 
dena mais preeisamcilto, e como que manda com mais forca. 

Se dois tratados contírercm cada urn seu preceito sobre 
a mesma causa; um que não possa soffrer demora, outro para 
datamais remota, deverli cumprir-se deprefcrencia o primeiro. 
Este meio concilia tuilg ; porquc assim os dois lirrceitns pode- 
rãlo ser executados ; o que, pclo outro niodo, 1130 aconteceria. 

8." Se clois tratados obrigarem a dois devcrcs, que $e acbem 
em concurrencia, deverá preferir aquelle que se referir a inte- 
resses de ordem mais subida. 

Se esta regra nsn precisa dernonstratla, soa applicac5o po- 
der8 causar embaraços na preferencia dos deveres, a que ella 
se referir. 

7.* Se um estado se achar compromettido por dois tratados 
a duas obrigaçóes, cada uma inserta em seu tratado, e se não 
as podar satisfazer simultaneamcnte; ser i  o estado, a que 
essãs obrigaçucs aproveitareiii, que teri  direito de disperisar 
de uma d'cllas; e assim ter i  cessado o eonflicto. Mas, se isto 
se  não der, devera prcsumir c~uc acjuelle cstado prefira o que 
lhe for mais vantajoso. Ko caso ile duvida, clevcrii satisbaer 
ao dever a que se j~i1gar mais of)rigndn, por scr de f,,cii prc- 
sumpção que a polcncia, com que coiitractou, cliicrcria liga-lu 
mais foi'temerilc ao que mellior !I:? protegcssc siius interesses. 

8 . q ~  lrouver contlicto cntrc dois tiatados, um firmado 
com maior solemnidadi: c com maicircs ~icnliorcs, e oiitro coni 
menos erriciiort's gsr'aiitilis, eviilcntciricntc pi.evaleccrii aqucllc, 
pcln prcsrimpcáo fundada dc que amlias as  partes quizeram 
preferi-lo. 

Estas ~ ~ g r a s  todas dcverão c,ombinar-se, e n i i i t c r ~ i r e t ~ ~ . Z ~  
k e r - s e  tlc modo qiie se accoirimodo, (luaoto possivel, a todas 
elias. Quando, liorkm, parcccrcm cruzar-se, limitar-sc-liio 
rcciprocaincntc, scgiiiiilo sua força e irnlicrtailcia, e conforme 
pcrlencercm rriais ~iai.ticiilarrritnlc ao caso ile qiie. se tratar. 



~ s n > ~ i s ~ c i c i  uos TRATADOS L~UULII.OS 

l'ritlo o ttahtlo extingue-sc Cm pleno direito : 
iao Pela sua execii@o completa, terminado o aeto que O 

~mnstiluia. 
2.O Por uma cessdo voluntaria da parte mais favoreciria. 
3 . O  Pela rescisXo mritua das duas partes contractantes, com- 

tantoque nao tiaja prejuiro de terceiro. 
4." Pelo aniquilsmento completo da cousa physica ou mo- 

ral, que formava o ol~jeeto do tratado ; comtantoque essa cir- 
cumstancia náo possa ser imputada a uma das partes. 

5 . O  Pela morte da parte interessada ou obrigada, qiiando 
náo haja quem lhe succcda, de pleno direito, ou segundo as 
regras de analogia, nas pretencGes e olirigscões respectivas. 

6 . O  Pela mudanca na constituição interior de um dos esta- 
cios contractantes, quando a nova constituição se opliozer ao 
Irahdo que fbra concluido sob o antigo regimen. 

Ernfiin, a guerra, quando sribrcvein entre as partes contra- 
chiites, pOde li~mlicm ser uma causa sus[icrisiva do cí'fcilo dos 
tratados. 

PRINIFIOS 18 DIRFIM IZTBR!ACIOSAI lli TI I IPO UE CUBRRA 

SECÇÃO I 

BIRLLTOS E DEVERES DOS UELLIGBRI\NTES 

CAPITULO I 

IhlPOYSlBíLIDADE DE ECITAn A GUERRA; VANTAGENS QUE TÊEM 

PLIETENIiIDO ATTHIBUIR-LHE 

A guerra B, certamente, um grande flagello quc opprimc a 
humanidade ; mas, consultando a hisloria, dcprirs-se com ella 
em todos os tempos e durantc longos periodos; nem éprova- 
vcl que os soculos futuros sejam mais priiitegiados do qiic 
aquclles que jii passaram ; porque nZo k dado ao homcm mu- 
dar sua natureza, arrancando do coracáo o orgulho, a amhi~áo, 
a inveja, e quantas paixócs ruins constituem sua cxistencia. 
P6de a etlucaçSo metliorar a concliqão c10 homem; mas nunca 
o tornari inteiramente bom ; quc a pcrfei.50 nZo coubc i triste 
huinanidaílc. Sc Bcrnsrilin clc Saint-Pierrc sonliou com um 
s!/stenaa dc paz perpetztn, foi o sontio dc um homem de bem; 
mas suas aspinclics gericrosas 11x0 desccAo jiimais da região 
das llicorias para o campo da realidade. A guerra seri Sempre 



um facto : o direito intcrnacirin;il não piide mais do que civi- 
lisa-la,moderantlo-llie osrigores, elempcranrlo-Ihcoscscessoç. 
Ou porque scja verdade, ou porque os homens se osforcem 
sempre para illudir a iiitensiùadc dos males que os perse- 
guem, t8em prctendido achar na gucrrn algiinias vantagens, 
que contrapor aos males ccrtus que ella importa, principal- 
mente, aos estados tielligernntcs. Se por um lado, dizem, a 
gucrra assola ás campos, arruina as cidades, ext~aure as ri- 
quezas ; se rareia as poroa~óes, deprava os costumes, e leva o 
lucto c a miseria ao Seio das familias; se, emrim, para dizer 
tudo, a guerra se faz aiwmpanliar por um cortejo funcbre do 
todas as desgracas ; n3o i: menos ccrto que o perigo commum 
estreih com laço apertlido os individuos que constituem as 
sociedades politicas, t: que este perigo entretcrn a coragem 
civica e os scntiinentus di: generoso patriotiunio. 

I\ giierr:i, dizem m:iis, i: t:irnl)em iim meio de r,iviIis.?i$h; 
Ilorquc misttira ou p o ~ o s  mais adiantados com os que o e560 
mcnos. Era pelo contacto das Iiostes ronlarias que se suavisa- 
varn OS C O S ~ U I ~ I C S  sel~agc~is  (10s 11ovos barliaros. E lido vimos 
nris, no (lia em que OS exer~itus d~ IIi'at~ca Gzcram bailuear o 
ultimo rlcy de Argcl, dcsliontar raditirite, ii'aquclla parte da 
Africa, o astro da civiLis;~$ít)? É porque, sempre qiic ao con- 
quistnrlor cabe o ririrnado da illustra@o, o dominio importa 
vantagens aos vencidos, rejuveriescendo-lbes as iristiluições 
criducas, rctcrnpcrando-llics a coragem, c regeneranclrros pela 
reforma dos costumes. Taes tkem sido os destinos da Argelia, 
a mais Liella conyiiistu que ao genio do homem aconselhára a 
moral e a religião. Com effeito, quando a França se decidiu 
mandar seus esercitos para o outro lado do Mediterraneo, 
dominava-a o pensamento, eminentemente civilisador, de 
arrasar o ultimo v~~liacouto dos piratas hasbarescos, que in- 
festavam aquelles mares, conquistando, d'esta arte, a segurança 
para todos os povos navegadores; não a dominava menos o 
enttiusiasmo fervoroso de restaurar para a religião do Christo 

aquellas paragcnç, em que pregAn Santo Agostinho, c onde 
o Santo Rei Luiz, ferido da pestc, fdliec&ra subro um leito de 
cinzas. 

CAPITULO II 

LEIS DA GUERRA 

Todo o estado, que gosa de uma esistencia legitima, tcm 
direita e dever, inalienaveis da sua soberania, de prover ao 
seu bem estar e i conservaqZo da sua existencia politica, e de 
nso reconhecer em algum dos seus actos auctoriilade superior. 
Se a qualquer cstado assistem cstes direitos e deveres, elle 
póde e deve empregar a força, se tanto for preciso, contra 
qualquer outra quc atacar sua aubnomia, attentando contra 
a sua conservafio, iiidependencia, e egualdade : todo o estado 
tem;portanto, o direito e devcr do fazer a guerra. S i  Vontcs- 
quieu disse que a vida dos estados era como a dos liomens: 
se estes tkem direito de matar em defensa natural, aquelles 
têem direito de fazer a guerra para a conservaçzo da socie- 
dade. 

Admittida, infelizmente, a necessidade de recorrer ao em- 
prego da força, tem-se convencionado assentar certos precei- 
tos, com o fim de minorar os malcs, quc resultam para OS 

povos d'este estado violento : szo as 1cM da guerra. 
Por muito tempo se julgou que a guerra se devia dirigir, 

individualmente, a todos os mcmliros que conotituiam o corpo 
social: sustentou-se que todos os individuos, que formavam 
as duas sociedades iriimigaç, tomavam parte activa nas liosti- 
lidades : era a naç3o contra a na@o ; era o indivirluo que se 
lançava contra o individuo, confundindo sua causa com a causa 
publica. Hoje a cjviiisaç;o trata dc repcllir a gucrra para os 
instrumentos #dia. Para traduzir cste pensamento, eminente- 
mente Cisilisador, tem-se assentado adoptar os principias Se- 
guintes : 
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1." A guerra iiio sc dirige aos inilivirluos, mas aos gover- 

nos : considera-sc uma relação de cstado para o estado, c não 
de Iiorncm para homem. Entre os povos, os particulares nan 
são inimigos indiuiduaes : n2o poclern tomar part,e activa rias 
liostilidiides, sei150 como elementos constituintes das fnrc~ls 
reyiclarrs. São foros regida.rcs: em terra, os exercitos com 
as diflilvenles restrr:as, e os denominados corpos finncos; e 
ilns mares os oazos de querra: isolados ou constituindo es- 
quadras. 

2.Vodos os individuos, que n b  pertencerem is  forças re- 
giilarcs, e que tomarem uma parteactiva nas hostilidades, se- 
rZo considerados como inimigos illegitimos ; e, se forem appre- 
tienrlidos, soffrerão a pena que a lei do paiz impozcr aos 
salteadores. 

3." Os excrcitos, as fortificacbes na sua accepflo mais 
ampla, as esqz~adras e os navios isolados; em geral, todos os 
elementos de força publica são os objectos unicos, que B licito 
atacar : os recursos do dominio publico são, tambem, os uni- 
cos, de que B pormittido dispor, para aproveita-los ou inuti- 
liza-los. O invasor não tem sobre os bens dos particulares mais 
clireitos do que aquelies que assistiam ao governo legitimo. 

A lei da guerra não permitte, portanto, que se attente, p.or 
qualquer modo, contra os inrlividuos pcificos e inermes, con- 
tra as habitaçUes e propriedades particulares. Como excepção, 
ainda, apesar do melhor direito, ~ 3 0  considerados boa preza 
osnavios mercantes esuascargas; e a tripulação Btratadacomo 
prisioneira do guerra. 

8." Só sXo licitos, para prejudicar o inimigo, os meios dirc- 
rtos. SJo assim ciiamados arluelles, com que atadmos o ad- 
versario, immcdiata c exclusivamente ; com que o offendemos, 
sem primeiro prejildicannos os extranbos. São meios indfre- 
r los aquelles com os quaes não alcançãmos O inimigo, sem 
que, pelo contrario, tenhamos primeiramente que offender um 
terceiro. 

5.0 Os governos dos estados em guerra rlecem abster-se de 
empregar qualquer mal desnccessario ; qualquer mal, quc náo 
tenda a akançar o fiui da ~~~~~i.a ; coriciliando, quanto possivel, 
o emprego da força com O bem da iiumanidade. 

~ s t e  principio tem sido consagrado peIa raszo e interesse 
reciproco das nações. Por elle se prohibe is tropas toda a hos- 
tilidade cruel, barbara, e desnecessaria. 

6 . O  A terminação da guerra deve ser immediata, e em se- 
guida á acquisjção da cousa ou direito, que se proseguia pela 
fotqa, de aworùo com o principio, que acabâmos do enunciar; 
e tambem porque cumpre acabar, quanto antes, com os males 
imensos, que resiilhm da perturbar20 da paz, mesmo para 
os estados paciíicos. 

CAPITULO 111 

EXERCITOS PERMANENTES ADMITTIDOS PEI-AS L613 DA GUERRA 

Acabsmos de ver que as leis da gucrrd contam com a exis- 
bencia dos exercitos permanentes. Como n'estes ultimos tem- 
pos, principalmente, teem declamado muito contra clles, res- 
ponderemos aos detractores d'estepoderosoelemento da ordem 
e segurança publica. 

1.' Um exercito permanente protege a nacionalidade do 
seu paiz; defende-lhe as riquezas; em uma palavra, resiste i 
invas3o dos extrangeiros, 

8.' ~nde~endentcmente da existencia propria, da cida i t~ tc -  
~ i ~ r ,  todo o povo tem siia vida txteí-ior; isto e, direitos c 
interesses, que resultam das suas relaçóes com os poi!os vizi- 
&OS. O exercito permanente B destinado a guar&-los c de- 
fende-los. 

3." A necessidade de manter a proinpta execuçso das leis, 
de que depende toda a ordem social, e iima causa, tambem, 
que justifica a existencia dos exercitos permanentes. 
4.' Emfim, seria preciso, para que um povo podesse dis- 



solyer o seli crcrcito permanente, scm que ficasse ,I rnerce ile 
todo aquclle qiic a c.onservassc, que todos os povos fizcssem 
o mesmo ; aliks ficariam uns nmcaçarido constaiitementc a iridc- 
yendcncia dos oulibos. 

nlas náo i! d como forca puhlica qiie os cxcrcitos pcrmanco- 
tcs s30 uuteis tro csttido ; ellcs prcslamainrla outros servilos tlu- 
r;inte n paz. Com cgeito, se a lei crear p:im os eacrcitos permn- 
ncritcs exigcncias de cduca$ão e inslruc~ão, dever30 clles como 
que constituir uma escola pratica para a massa da populaçáo; 
escola iratellectual, escola demoratidatle, ede aperfeigoamento 
physico. Os exercitos c~~istituiráo urna escola ifllellcclual, 
porque os soldados deverão aprender n ler, escrever, e contar, 
e todos os outros ramos de instruc~ão, cyuc for possivel minis- 
trar-lhes, sem prejuizo do serviço. Constituir30 uma escola 
de n~ornlidntle, porque o contacto entw homens bem educa- 
dos B uin correctivo aos defeibs do caracter, ás m& inclina- 
ções, e a certos vicios de nrgariisaç5o: n.csl.as circuinstaneias, 
os homens contralicm os habitcis da attcn~fies reciprocas; o o 
respeito da jerarcbia militar predispor% para o respcito da je- 
rarctiia civil. ConstitiiirZo uma escola de aperfei~onli~errtoph~~- 
saco; porque a varicdsdo dos cxercicios, o Iiabito do accio, a 
gyrnnastiea, a esgrima, e ainda, para certas c,Sasscs, a dança, 
tiido isto, jirnto a uma boa alirnentaç50, que se melliora todos 
os dias, e que b superior ri do homem dos campos c á da 
maioria dos operarios, tiido isto, dizemos, tende a aperfeiçoar 
o wlgar dos homens, sob o ponto de vista physico. fi assini 
que os eserc,itos poderao ter uma grande influencia sobre a 
constitui@o physica dos po~os. 

Considerados d'cste modo, os exercitos pormauentes náo 
são para os estados um encargo oneroso, mas uma instituição 
importante e vantajosa; instituiçao, que podera exercer uma 
influcncia feliz sobre os destinos dos povos. 

Tem-se dito que esta força publica pbde tornar-se instru- 
mento do despotismo. Poderia isto dar-se em exercitos mer- 

i:entirins; mas nunca so 11ar;i nos csercitos naiiorincs, qiie si: 
rcnovarn frc(lucnten~cnte, c que est5o ~;cmpi,r: im1jicgiados 
(10s sentimentos 112 poliiilação i !  (Ia opiniSo do l~aiz. 

CAPITULO IV 
lCSTl!?A DA GUEIIIIA 

Para que luna guerra scja justa, precisa ilc rasüojustificn- 
tira e de triotiro de mnoenicnciu. m s d o  justiFcntinn o di- 
reito 011 causa legitima parti emprehende-la: C motiro tle con- 
v~cniencia riulilidade, q~ieliodcr8resultar de tenta-la. As rações 
referem-se ti justiça; os motivos ti prudeneia. 

Por esclusZo diremos que a guerra seri injusta : 
4 .O Quando faltarem, simultaneamente, a ras5o jiistificatira 

c o motivo da convcniencia; porque empreliender ou siistcn- 
tar uma guerra, qiinndo para elln não haja justiça nem con- 
vcnicncis, e a ausencia total da rectidão, eordiira, c tacto poli- 
tieo dos que dirigem os cstaclos; B a antithesc completa tla 
scieneia ùc goiyc.rnar. 

2.O Quando faltar ras3o justificativa, cmbora exista motivo 
de con~cnicncia para fazer a guerra; porque desenvolver o 
poder, para opprimir injustamente, è o abuso mais revoltante 
da forca aos olhos dos homens, e perante o Arbitro Supremo 
dos destinos dos povos. 

3.' Emfim, quando r130 resultar convenienciir para o estado, 
nUo obstantc existir rasão justificativa, ou o direito para fazer 
a guerra. Com effeito, se a um estado faltarem os elcmentos 
rle força para contar com a victoria, não seri um dever tenta-la; 
nZo scri justo que um govcrno exponha o povo, que lhe tiver 
sido confiado, a desastres inuteis. Basto a justiça tia causa ; o 
opprobrio, aos oIhos dos povos cultos, recairi sobre o governo 
poderoso, que iniquamente abusar da força, para humilhar um 
povo, que'tiver direito para ser respeitado. Mas, ainda assim, 
se O ataque se dirigir contra a exiçieneia poiitiw de um estado, 
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a @,erra çerA iim dt?ver, porqtie rerider-SP. depriis dc ler pm- 
pregado a forca, I? prefcrivcl a sujeitar-se, sem combater : a 
giierra, ainda mesmo infeliz, seri um protesto perante iodos 
ns povos; sei$ a jiistiiic~aç30 dos esforço$ que tenta-mos, ou 
os qiie vicrem depois de nos, pai2 a emancipaçao dos nossos 
fGros politieos. É porque n30 ha senão clois modos de servir 
a causa ila justi~a c do direito: prucurar triiimphar, quantla 
sc b forte ; e soffrer por ella, sem perder coragem na hora ex- 
trema da fraqueza e do abandono. 

Na maior parte dos casos a justiqa da guerra é duvidosa. 
Na verdade, na politica não acontece como na matbematiea; 
n5o se resolve tado por iim modo certo c infallivcl. Em ma- 
tliematica a verdade e inc.ontestada ; porqiie se pri:ce.de, por 
demonstra@es rigorosas, do desconhecido para o eonbecirln. 
Na politica, pelo contrario, o mesmo objecto póde ser encarado 
sob aspectos variados; e sua soluçXo e affectada pelos precon- 
ccitos dos que dirigem os estados. Ainda mais, os proprios 
publicistas náo se amrdam icerca da justifa de muitas eailsas 
de giieria. Mr. Eugene Cauchy resirmiu em poucas palavras 
a justiça d3 guerra. Disse elle: aN2a fia guerras justas senso 
aqiicllas cm que o emprego da forca se tiver tornado o meio 
tmlco de fazer prevalecer o direito, ou de reparar a injustiça., 

Corisiderada emqusnto ao facto, a guerra diz-se ofensiva 
em relago ao estado, que primeiro tomou a iniciativa nas hos- 
tilidades; o defensiva em relação Aquelle que oppoz resistencia 
aos ataques, que Ilie dirigiram. Eiitretanto, dificultosamente 
liaveri guerra, na qual, pelo decurso das operafles, o atacante 
náo se veja red~izido a defender-se, e o defensor a atacar, pela 
sua VCZ, O invasor. 

Considerada emquanto ao direito, fari guerra offensiva n 
estado, quc atacar ou se recusar a reconhecer os direitos do 
outro ; fara guerra defensiva O que OS defender oa revindicar. 
O offensor poderi d o  ser quem romper as hostilidades; po- 
rem s8-10-lia sempre quem as tiver provocado. 

VB-se pois que, em direito internacioiial, giicrra ofiensivn e 
defensiva traduzem-se por justa e injusta, dcrivando-se a pala- 
vra offensiva de ofl'eias~ injiiria, ou aggrako. 

CAPITULO VI 

DIFPEREXTES ESI'ECIES DE GUERRA 

O general Jomirii, ao tratar da politica da guerra, a rela~ão 
da diplornan'a com n ptrrra, apresentou differentes circiim- 
standas, quc, segundo se lhe afiguraram, podem levar as na- 
~ ó e s  da paz para o emprego violento da foqa. l'arcce-nos, 
todavia, que náo 8 facil resumir mdas as causas, que podem 
interromper a paz; por serem estas tão variadas, quanto s8o 
os interesses, raprjc.hos, e paixóes dos homens a que se çoo- 
fiam os destinos das naç6es. 

As nove especies de guerra entre dois ou mais estados, que 
n general Somini corisirierou, podem comprehender-se nas 
seis seguintes : 

'1 .* Guerra de conquista. 
"Lo Guerras nacionaes. Levantamentos em massa para tle- 

fender a independencia dos estados. 
3." Guerras para revindicar, ou defender [lireitos. 
4 . O  Guerras por interesses de commercio, ou extcrisso do 

territorio. 
5 . O  Guerras de iribrvenf2o. 
Ti .@ Guerras de opinião, politicas o11 religiosas. 

GUERRAS DE CONQUISTA 

As guerras por esgirito cle conquista, seni rasão justifica- 
tiva, s'io verdadeiros attentados contra a humanidade: taes 
foram as de Alexa1dr.e na Asia e as de Luiz XIY na Hollanda. 



Estas guerras silo sempre irijiistas, porque :itacam a indrpcn- 
dencia 110s esta(1os : muilas vezcs, tambcm, nem convrniencia 
k1sver;i em tenta-las; podcriio mcsmo tornar-se fatacs ao inva- 
sor pela pertinacia na defensa, a que nceessarianierite lerarão 
o povo inratlido, qiic s6 ria desesperncb cnconli*;iia, porvrn- 
liira, sua sa1vaÇ;io. 

ARTíGtJ 2.0 

CURHRAS NACIONALS. LEVANTAMENTOS EM MASlb PBnA 1BF.FENDRR 

A 1NDE:PEKDEIFGIA DOS ESTADOE 

Os Icvantamentoç cm massa, para se salvar a indcpcndencia 
nacional, sZio guerras quasi sempre fatal's para o cscrcito inva- 
sor, e desastrosas para n poro invadido : s5o luct3s de pro- 
scripçãa e exterminio, que não podem reconhecer a influencia 
bcnefica das leis da guerra. Este meio desesperado, a quc as 
nafles recorrem, pcide ser justificado pelo fim que se prc- 
tende obter ; vistoque todo o povo tem direito e caus:i Icgitima 
para sustentar sua autonomia, e dever ecomcniencia em faze-10, 
qualqiier que seja a daspioport$ío das forcas c o resultado tla 
lucta. 

Quando o enthuliasmo patriutico levar um povo a csta espc- 
cio de guerra, ainda assim, para que a insurreigo sc torne 
imponente, será preciso que o movimento seja apoiado em 
forças regiilarcs; porque, sem este apoio, os levantamentos 
das massas, facilmente comprimidos, não impedir20 a invas5o 
nem a ~~onc~uista. Se estas forcas regulares n5o existirem, a 
necessidade obrigari a crear, como de improviso, um cscrcito, 
que, ao principio vencido, m s  nunca aniquilado, nos proprios 
revezes aprenderá a vcncer. Então as povoaçGcs, achando-sc 
apoiadas por um nucleo consideravel de tropas discililinaclas, 
apresentarão o aspecto respeitavcl de um povo levantado em 
massa, e imprimir30 na gucrra um earactcr da maior gravi- 
dade e ~ierigo para o invasor. Com effeilo, este iiitimo o50 teri 
senão um exercito, que verii todos as dias crifraquecido, 3u 
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passo que o defensor tcri um cscrcito, e alrás d'cslc, coino 
reserva, estari o paiz levaiitado Cnl massa, um poro inteiro, 
que se armari coin quanto cnconlrar ; e eln qiie todo o indivi- 
duo couspirarii, scm ecssar, contra o invasor ; tommdo o mais 
ardente empenho na tot:il rilina. Ilorrjvcl devc scr o isola- 
mento, em que se ri~,ilar50 as forca invasoras, não possuindo, 
no centro de um tal ilpaiz, sen3o o solo que pisarem. Emquanto 
todos os idefensores ser30 amigos, parentes, c irmãos, que se 
prestarão, uns aos outros, e aos clicfes das forcas re~~tlares ,  
lodos os avisos e soecomos, o invasor adiar-se-lia inteiraincntc 
extrariho a quanto se passar além da sua limitada esplicrn ( 1 ~  
actividade. 

A irivasZii de Ucspanlia por NapoleSo I apreselita escmplos 
fataes d'esta vcrdsdc. 1Snlro tantos, citaremos um, de rluc foi 
tcsluniunlia o general Jomini. Seja cllc quc fallc por riús: 
a Quando o corpo de Ncy rendeu o dc Soult na Corunlia, ti- 
nha eri as com~~:inliias dc trens de arlillieria acanlonadas eiilre 
Bebnzos r! a Corunha, no.ccritro de quatro brigadas, distantes 
entrc si tluas a trcs leguas; c umas vintc em roda nenliumu 
Ircipa bespanhola se apresentava. Soult occupava ainda S. 
Jacques d e  Cornpr~stclla; a rliuisão Mauricb Mathieu acliava-sc 
no Fcrrol c cm Lugo; e n de Marchand na Corurilia c Betail- 
zos; enlretanto, uma bclla noite, estas companliias de trens 
desapparcceram, homens e cavallos, sem quepodcsscmossabcr 
o que Sara fcilo de tilclo, cmqwanto nZu se apresentou um cabo, 
que sc escapíira mal ferido, que nos certificou que tinham sido 
paisanos, dirigitios por padres ou frades, quc Liitham degollado 
aqucllti foi'ca. B 

Os levantamentos populares 11x0 s30 htacs sijnicnlc ao uxer- 
cito invasor ; os triumphos do povo sáo acom~iaiiliados por riiii 

cortejo lugubre de dcscilação o mortes; a gucrra apresenta-se 
com todos seus horrores. A IIcsl);inlia, ao passo quo afalia 
as hosles cio gknerai do seculo, via seu solo em ruinas, o sul- 
cado peto sanguc dos nieihores cle scus Blhos. 
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Se as luclas dcsespcradas, em que os por.c-~s se Icvaniam em 
massa, não podem receber o hciieíicio das Icis da giierra, fe- 
lizmente cxistc um recurso effica~, que disperisa os lovaiita- 
menlos populares : e um meio entre cssas luctas desgraçadas, 
e as guerras feiías ~xclusivamentc pelos exercitos permanentes : 
colisiste em dar ao povo, incsmo na paz, uma organisn~Zo 
militar; sem, comtudo, O distrahir para a rnilicia, com prc- 
juizo dos outros iiitercsses da sociedade; lendo-o assini prom- 
pio, par3 que possa, na occasiáo, transhrmar-se em cscrcilo 
aclivo. 

Por cstc modo, os governos dispõem de massas fortes e 
imlroneiitcs conlra o invasor; ao passo qrie se evita que povoa- 
çfies inteiras, tomanclo parte acliia nas hostilidades, se colo- 
que:n, por isso, fora das Bis da guerra. Para conseguir este 
fim, quasi toilas as riações da Europa distribuem a força pii- 

filica eln Ires elementos principaes, que são : ,I .O, exercito 
permanente, organisado, instruido, e exercitado; 2.; reservaa, 
que comprelientlr, individuos pertcnccntcs ao exercito, mas 
que ainda nso se Ilic reuniram, ou que j6 foram desperlidos, de- 
pois de ccrto tempo de scrviç.0; 3.O, o rcsto da populagZo va- 
lida, orgariisada ii'uma espccie de segunda linha; formando, 
em Fraii~a, :I guarda nacional; na ~iustria, Prussia, ctc., o 
Iandwehr ; e na Inglaterra as milicias. 

Quando um povo, pela sua fraqueza, se acliar exposto a ser 
iiivadido por iim vizinho forte e avido de conr~iiista, scrA im- 
prudcncia 11x0 o conserwr semprc assim prcpaiado para as 
everitualidadrs tla giierra. 

GUERRAS PARA RSYINLiICAR E LiEFBNLiEB ~ I A E I T O S  

As guerras offensivas para rcl-indicar direilos swlo justas, 
ae estes direilos sc actiarciri benl defiriidos; c se o inleressc 
prlblico aconselhar empreliende-Ias. 
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Il:rnquaiitc, as glwrras dofcnsivas, para os çustcnlar, serão 

clbs justas, se for iiicontestarel o direito em favor do defen- 
sor; no caso contrario, isto 8, se for em favor do invasor qric 
os direitos em questão cstiverem bem definidos, seiá altamcntc 
iniqua a pertinacis em conservar o alheio, por maiores que se- 
jam os recursos de que se possa dispor. 

A difficuldade estii em que, infelizmente, em gibandc riumcro 
de casos, os direitos, ainda os que parecem mais fundados, s3o 
sempre mais ou menos coiitroversos: são os interesses e a 
força que absorvem a verdade e a justiça. A su;uccessão de IIes~ia- 
nha, no reinado de Luiz XIV, parecia para a França negocio 
resolvido em favor do neto do grande monarcha, que Carlos I1 
de I-Iespanha institqira herdeiro do throno. Era uma herança 
consignada em um testamento solemne de rei; e n'aquellas 
epoclias os reis podiam muito: al6m d'isto, esto testamento, 
apoiado em rela~óes de familia, era tambem o voto da naçzo 
hespadiola. Apezar de tudo, um direito, que parecia táo se- 
guro, foicombatido pela Austria, Inglaterra, Hollanda, Prussia, 
e pelo nosso Portugal, dando origem a famosa guerra, deno- 
minada da successão, que durou desde 1704 at8 i713 (20). 

Em 1740 Frederico 11 aproveita-se da fraqueza do governo 
de Maria Thereza de Austria, wmpromcttida emmais de uma 
guerra; e, desdobrando velhos ~ergaminhos, julga-se com di- 
reito á Gilezia : entra n'ella com máo aimada; o esta bella pro- 
vincia duplica os dominios da monarchia prussiana. Era, se- 
gundo elle, uma guerra para revindicar direitos; mas a bisto- 
ria chama-lhe apenas uma guerra de conuenicncia, 

ARTIGO 6." 

GUERRAS DE WNVESIENCIA, POII INTERESSES DE COMYERCIO 

OU E X T E X S ~ O  DO TERRITOKIO 

-1s guerras de çuaceraiençia pudeni referir-se, principal. 
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menb: 1 .O, a grandes inleresses liiililicos do coinmcrçio; %.O, 

5 acquisiçZo de lcrras para o erigrandecirni4nto do cslado. 
Estas guerras n3o potleni ser cJ:issiCieadas, cnlquniito ;i sua 

justiça, sem que se faça111 distincyes. 
Emquanto ás que se referirem aos inkresses commcrciaes, 

sr estcs náo poùérem ser realisailos, sem quc sc ataque a so- 
berania dos outrospovos, taes giierras traduzir-se-hUo no abuso 
da  for^^, seráo injustas. Se, pelo coiitrario, esses interesses 
forcni de ordem taI, quo os meios de promove-los náo pertur- 
liiam o viver politico dos outros povos, seri jusla a guerra em- 
pelienrlidn contra qucrii ousar tolher O exercicio de um direito 
incontestavcl. lilas, ainda mal, tem-se visto as nacões fortcs 
iinpmrein 2s mais fracas Iralados clc coinmercio cxclusivamentc 
em favor das primciras. 

Emq~iinlo ;is guerras de convcnici~ciri, qilc se referirem i 
íicqoisiçZo do terreno, sc essa ncr[uisi:ão rcrsar sobre couss, 
para qiic liaja direito, scgt~ndo a lei natiiral, que aiictorisa qiic 
iirri povci SL! ctlgrand~'fa, ~nclI10rc stia S O ~ ~ C ,  salva ;i sohcraiiiri 
ilos oulrris ~ic ivos,  CSSIIS g ~ ~ ~ r r a ç  p3rR se realizar tal accliiisiq5o 
ser50 justas j iio caso ciinlrariri scrZn irt,j~istas. 

,i ititlclicndencirt dos cslados ii um tlircilo absolulo, inclin- 
tcsl;ircl, e qiic nãn rrconhece outro limite scriao o que lhe 
possa irnrior o direilo corrcspond~nte e egial, que assiste aos 
oulros estados. A iiigcrencia nos negocios alticios k portanto 
um ataque á autonomia tlas na~úes: rc ntco intervenç60 6 o 
:rnico prznc@io verdadeiro. 

A intervcnpri n;io 6 mais do qtie um facto excepcional, c 
(ftlc, na ausericia dc melhor futid;imcnto, tijem sustcntado, 
militas vezcs, cem intcresscs rricnos juslos c rcrdadeiros; e 0 

diiaib iniernailional nzo atiuiittc scnzc, a justiqa c a verdadc. 

(1s casos qiic, scgurido a maioria dos piitilicistas, podci50 
aiictoriur a interven~ão, sáo os seguintes : 

i.' Quando existir um tratado entre dois ou mais estados, 
que tenha por objecto fornecer algum auxilio, com o fim de 
manter incolume a eonstitui@o do estado, que reclamar esse 
auxilio. 

8." Quando uma guerra civil, oumesmo entro dois estados, 
perturbar o commercio, ou introduzir a desordem entre os 
povos pacificos. N'esto caso, as nações interessadas tefio di- 
reito de scaccordarcm na in1crven.0, para tcrminar 3 guilrra. 

3.Wma intervenção poderá ler por ol~jecto Icgitirno impo 
dir, ella mesma, a intcrvençáo não justificada de uma potencia 
nos negocios interiores rle outra ; ~irincipalmentc quando um 
tal procedimento for proprio para crear um precedcnlc attcn- 
tatorio contra a independcncia dos estados. 

4." Ernfim, quando sobrevierem a um estado mudanças intc- 
riores, que prejudiquem os direitos legitimos rIe um povo 
vizinho, este povo, assim prejudicado, poder5 inlmvir em h- 
vor dos seus direitos. 

Alem d'cstes casos, o direito de gucrra náo justiilca a intor- 
vençáo. Entretanto os eshdospodcrosos a tccrn, mais de uma 
vez, ompregaclo com o ol~jecto, menos sincero, da manutcsi- 
~ á o  d a  pax. Bem se v& que é deixar ao livrc arl~itrici cl'csses 
estados o emprego da forca; sempre que se Ifics alig~irc IIUC 

a paz @de ser alterada. E um pi-incípio cornmodo para os ror; 
tes, mas perigoso para os fracos. 

0 s  publicistas mais adversos 3 intcr~eriBo dizem que os 
acontecimentos e 3s mudan~as, que poderem sobrevir a um 
esbdo, e laes que ameacem a existcncia ou os interesses dos 
estados limitrophes, apenas auctorisar~o o emprego de medi- 
das pre~entiras e de precaugo, c negociacks arnigaveis Sc 
uma rerolu~ao, accresceatam, rcbentar u'um paiz, se uma 
propaganda $c fiiri~ar, com o designiu manifesto dc e~palllar 
theorias subvcrsivas, os gctvcinos, a que estcs  acontecimento^ 



poderem inquietar, dever50 limitar-se a sim~iles medidas de 
policia, destinadas a impedir o contagio d'aquellas doutrinas 
perigosas. 

0s  armamentos extraordinarios lambem não justiiicar5o 
mais do que o pedido de explicafies categoricas, que não deve- 
rão ser negadas; n2o haver& para lhe contrapor senão boas 
allianças defensivas, ou armamentos de prevenflo; medidas 
estas a que mr. Thiers cliamou de paz arwaada. 

5 UNCO 

Alguns excmploe de intervençxo 

Apresentemos, como exemplo, as intervenções mais nota- 
veis, que teem tido logar nos nossos tempos ; e vejamos em 
que prjncipios se pretenderam fundar. 

Coalisapio contra a rovolupZo franceea 

Por occasi3o da revoluç50 de 3789, as principaes monar- 
cliias ila Eoropafommmcoalisõessuccessivas contra aFrança. 
Estas cnalisões foram justificadas pelo segundo e terceiru caso 
dos que apresentimos. Com eucito, aindaquo a intervenção 
nZo teve logar por exigeneia ou consentimento formal do es- 
tado, ou em consequencia de alguma clausula expressa de 
tratado piiblico (primeiro caso), nem, tio pouco, porque as 
desordens da França prejudicassem algum direito, que extra- 
nhos tivessem sobre aquelle estado (quarto caso), nZo e menos 
certo que a revoluç90 se dirigia aperturbar o commercio e as 
boas relaçries cntre as nações pacificas (segundo caso) ; e tam- 
bem que havia intervenfio manifesta, que auctorisava a con- 
tra-iniervenrão (terceiro caso). 

Por esta epocha, ao passo que a França reclamava, em vão, 
o direito de que estranhos não interviessem nos seus negocios 
internos, fundando-se na independencia das nações, a coalis2o 
empregava aintervençso, in~omndo o direito siiprerno da salva- 
ção dos estados, que a revoluHo atacava, pondo em perigo a 

ordem social da Europa, pela propagacão dos principias suh- 
versivos, que ella proclam5ra. 

A Franp podia abolir a reabza, proclamar a republicn, 
e concentrar todos os poderes do estado na convenção; podia 
regar o seu solo com o sangue de niiiitos milhares de seus íi- 
lhos : só a ella cumpria condeinnar todos os crimcs, a que sc 
mastAra em seu delirio revolucioilario ; extranbos n5o tinliam 
que intervir nos seus negocios internos; não tinham direito 
para mais do que para inlorromper relaçües com aquelle es- 
tado. Logo, porem, que a França não se iimitou a arranjar, 
como melhor entendia, os seus negocios internos, mas pro- 
melteu sua protecção a todos OS povos que combaLcssem a rea- 
l e ~ a  ( I 9  de setembro de 17981, por este acto justificou ella a 
intervenção ou a coalisáo da parte clos reis. 

Tratado da sarila alliaiipa 

O tratado da santa alliaraçn (2 7) erigiii cm principio o facto, 
attentatorio contra a independencia das naçces, da inlcrvci1~5o 
não jristificada. A santa allianca pretendia constituir um sys- 
tema perpetuo de iiiteri7cnçZo, com o fim de obshr a toda e 
qualquer alteração, na fórma interior dus governos, que ten- 
desse a ameaçar as instituiçóes nio~iarchiclis, ou as clynastias 
reinantes: destinava-se a reprimir as revoluções populares. 

Este tratado nao se acha compreliendido em al@m dos 
quatro casos, que apontámos, como sendo os unicos que jus- 
tificam uma intervenção; e os acontec~meritos dcmonstrararn 
a impotencia do systeroa, para poder ser constituido em princi- 
pio geral e duradouro. 

Ititervengáo contra a rcvoluflo de Napoles 

Foi contra a revolução de Napoles do 1820 que primeiro se 
empregou o principio consignado no tratado da santa alliaiiça. 
Em Tropau em outubro a dezembro de 1820, e em Layback 
em 182 1, reuniram-sc congressos, nos quaes a Austria, Pril.r 



sia, C Russia resolveram reprimir a insurrei~Zo de Napoles. O 
governo inglez desapprovou, com fundamento, esta medida, 
que estabelecia um precedente, proprio para justificar toda a 
intervenção nos negocios interiores dos differentes estados da 
Europa. 

Por esta ocasião lord Castlereagh, ministro dos negocios 
extrangeiros, endereçan um despacho circular a todos os agen- 
tes diplornaticos ila Inglaterra. Keste despacho ogabinete in- 
glez affirmava que nenhum governo podia achar-se mais dis- 
posto para manter o direito que assistia a todo o estado de 
intervir, quando a sua segurança e os seus interesses se achas- 
sem ameaçados, por um modo serio e immediato, pelos acon- 
tecimentos interiores de outro estado ; mas tambern que nao 
considerava o exercicio d'cste direito justificado seuão pela 
necessidade a mais urgente; e que sii esta o podia regular c 
limitar. Afirmava mais que não admittia que a intervcii@o 
devesse receber uma applicaçáo, geral e illimitada, para todos 
os casos de movimcotos populares; mas sim que fosse regu- 
lada scgundo as exigcncias particulares de cada caso, que se 
apresentasse; e sendo reservada conio mctlida de excepçáo 
aos principias geraes, que náo podesse ser adniittida seiião 
em circurnstanciasespeciaes; finalmente, tcrrninaraaflirrnanùo 
que era ao mesmo tcinpo impossi\el, sem corrcr os maiores 
perigos, dclinir os casos do cxccpcáo, e admilli-10s na diplorna- 
cia ordiriaria dos cslados, ou dum syslema dc direito interna- 
ciorial. 

Iiitcr\cii@o coiitra as cVi-les dc Hespanhs 

A inlervcn-30 arrna~h da Franca, que em 1823 enviou con- 
tra a Ifcspanlia ccrn mil soldados tis ordens do duque de An- 
goulcme, para, sob a sançráo da Austria, Prussia, e Russia, 
inlervir nos ncgocios interiores da Hespanha, e de que resultou 
a queda da constituifio de 1812, não teve rasão que a justifi- 
casse: foi oulro abuso da força. 

Ern,l$ILe lcve logar em Verona o celebre congresso d'este 
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nome, entre os soberanos mcm1)ros da sanls allianfa : n'estc 
congresso foi resolvido a intervenc3o armada contra as ciirtcs 
hespanholas. O governo inglez recusou tarnbem associar-se 
hquella resolução. Eis aqui como aqucile governo fundnmen- 
tou sua desapprovacão. Em uma communica~ão confidencial, 
que, sobre os negocios de IIespanha, lord Castlereagh dirigiu 
as c8rtes alliadas, disse que o gabinete inglcs! n20 reconhecia 
pari sj, o negava 5s outras pntencias, O dircito para exigir, de 
qualquer estado indepenclcnte, mudança na siia cnnstitriiçlío, 
com a ameaça de um ataque, no caso cfc recusa; qtie a revoiii- 
çlao hespanhola nZo importava um perigo immiiiente para os 
otltros estados, qiie justificasse uma inlcrvenc3o armai1;i ; que 
a allianqa da Inglaterra com as grandes potencias da Eiiropa 
tinha tido por objecto formar unia uniso, que livrasse o conli- 
nente da dominação militar da I?ran~;i, c quc, como esse rliimi- 
nio se achava destruirlo, a alliança náo devia ir atb preknder 
dirigir os negocios intcriores dos oiitms cstaclos; qtrc o 60- 
verno inglez nSo tinha recebido alguma prma de  intenoo, da 
parte da Hespanha, de invadir o territorio da Franca, rle sedu- 
zir o seu exercito, ou destruir suas institui~lies politicas ; c que, 
emquanto o combate e a agitaçao não saisscm do tcrritoriir da 
Hespanha, o governo inglez não via motivo jnstificítdo para 
urna interrencão. Terminava dizeiiclo que, se no fim do ultimo 
seculo, e no começo do actual, toda a Europa se tinha ligado 
contra a França, n3o tinha sido cm consequcnc,ia das miiilan- 
gs intcriores, que elfa julgdra nccessarias para a refiirma das 
suas institui@es politic,as c civis; mas porque tirilia ensaiado 
impor pelas armas, primcirameilte seus principias liolitieos, 
e depois sua infl~iencia e dominago. 

I t i t t~rre i~~ão  d;i Inglalerra na qiirstJo dyiiasticn d e  I'uitiigal, 
ern i896 

A interveny;io da Inglaterra rins nossos negocios em 1826 
(28) teve logar em virtude deantigos tratados dcalliança, que 



existiam entre as (iilas potencias, c particularmente em virtude 
dos artigos 1.5 2." e 3 . O  (10 tratado concluido em 19 de feve- 
reito de I810 (29), não aiinullado, n'esta parte, pelo artigo 
3 . O  de outro, assignado em Yienna em 22 de janeiro de 1815 
(30) ; e foi justiticada pela aggressão do governo de Hespanha. 

Quando succedeu a morte do Senhor D. J o b  VI, em 10 de 
março de 1826, D. Fernando VI1 de Hespanha achava-se na 
plenitude do poder absoluto, em eonsequencia da intervenção 
injllsta da França, que, para acabar com o systema constitu- 
ci8nai, tinha enviado a Hespanha a expedição do duque de 
Angouleme. Por esta occasião o governo hespanhol receiando 
que entre n6s se estabelecesse solidamente aqueile systema, 
que tinha sido abatido em Hespanha, favorecia as pretenções 
dos partidarios do Senhor D. MigueI. 

Corpos inteiros emigravam de Portugal, e eram acolhidos 
pelas auctoridades hespanholas, que em completa conniven- 
cia n30 os desarmavam, ou lhe5 proporcionavam, sob mal dis- 
Lrcada neutraliilade, meios para se armarem novamente, e 
concertarem incursGes hostis sobre o territorio portuguez. Foi 
entzo, i vista da aggressão a mais clara, que a regencia, presi- 
dida pela Senliora Irifaiila D. Ixabel Maria, reclamou do go- 
verno inglez soccorro militar, que impozesse contra a aggressão 
hespanhola, soccorro que nos era devido em virtude dos trata- 
dos. Effectivamente um corpo de seis mil inglezes, commanda- 
dos pelo general Clinton, desembarcoii em Portugal, com o 
fim de se oppor aos manejos empregados wntra O governo 
portuguez pelo de.Hespanha, o qual, apezar das repetidas 
promessas, feitas ao gabinete de Londres, de se abster de in- 
tervenyão nos nossos negocios, não cessava de fazdo do modo 
mais insolito c eseandaloso. 

Interuencfio c\& França, Itigtaterra, e Russia em favor dos gregos 

A intervenção da França, Inglaterra, e Russia em favor da 
Grecia (41), e pedida por esta nação, bi legitima, por se achar 

comprehendida no segundo caso, que considerimos como pm- 
prio para justificar es1.a medida. Frindou-se na necessidade de 
se pbr termo a uma lucta sanguinolenta, qlie, ao passo que 
entregava a Grecia e as ilhas do Arcfiip9.lago a todos os mn- 
les da anarchia, perturbava tambem o commercio cla Europa; 
e expunha as potencias conlrachntes aos ataques rlos piratds. 
Por todas estas rasões aquellas potencins intcwierarn para 
que terminasse uma guerra encarnisada de nove annos, que 
se segriira ao levaniamento dos gregos. EiitXo aparta, depois 
de destrnida sua esquadra em 4847, em menos de tres horas, 
pelas forças navaes combinadas darrança, Inglaterra, eRussia, 
na famosa batalha de Navarino, e da Morea ter sido occupada 
pelas tropas f~.ancezas, foi uhrigada a ceder : e a Europa sau- 
dou a autonomia da Grecia, que renascia de suas minas; e 
que, depois de ter sacudido pelos seus esforças, secundadas 
pelas sympathias dc tres na@$:s poderosas, o jugo dos ottoma- 
nos, logr8ra desfraldar, sobre o acropole de Athenas, o cstan- 
darte sagrado da cruz. 'Viu-se entUo, uma vez mais, que par 
toda a parte, por oride c.ircula n seiva do christianismo, clla 
se depura em element.os de forca c vigor; ao passo qiie o ma- 
iiornetisinn, ferido de impatericia e caducidade, procura ms- 
tauwr-se, assimilaridu-sc os principios sãos da 'ivi1isar;Zn 
evangeiica; ms 8 em ván, qoc para logo estes elementos sáo 
neutraliuatlos pela mistura deleteria rios erros torpes do sen- 
sualismo. 

1nterveng.o da Austiia, Inglatarrn, Pru~Gn, e Russia 
110s ncgucii~s da l'orta cm 1860 

b interren@o das cinco pote?cias nosnegocins da Porta cm 
1860 (38), tcvcpor objecto acotlir a este irnporio: quc o pachQ 
bfeliemet-Ali estava a ponto do iIcsmemlirar. Vejamos se esta 
mdida púde ser sancricinada pelo direito da gueria. 

NIo havia tratados que obrigassem as potencias, que inter- 
vieram, a hrnecer algum auxilio a Turiliiia (primeira caso). 



NRO liavia intervonç50 de algum estado, que provocasse a con- 
tm-intcrven~Zo (terceiro caso). h I~icta em que o imperio otlo- 
mano se achava ernpcnliado náo prometia mudanças interiores, 
que prejudicassem os direitos Legitimas rios eslados vizinhos 
(quarto caso). ALlegou-se que esta guerra perturbava o com- 
mercio entrc os povos paciíicos, ou introduzia a desordem 
entre esses povos.(segundo caso). Quando i: por cste motivo 
quc os Iiomens de eslado justificam ou condemnam a intcr- 
ven@o, ha, quasi sempre, as maiores rlifficuldades ein pronun- 
ciar prii ou contra a justica da intervençzo. Com effeito, todas as 
giierras pcrturl)am, mais ou menos, o commercio ; todas, mais 
ou menos, podem inquietar os povos pacificas. Justa ou injusta, 
a intcrvenç3o contraJicliemet-Ali teve logar, e deu em reçvilt3do 
uma eonven$io, concluida em i 5  de julho de 1840, entre as 
quatro potencias, a que acccdeu a Turquia. Em resultado il'esta 
convenflo Nelicmet-Ali foi constrangido a evacuar todas as 
provincias turcas, que occiipava, cxccpto o Egypto, cujo Iia- 
clialnto I~ereditario lhe foi conferido. 

Interveii~.ão a favor dos Belgas oitl 1830 

A Franca tambem invocou a necessidade dc manter a paz na 
Europa, para inlervir com mXo armada contra os hollandezcs. 
1i iritcrvc~ifZo dcveu a Bclgica o triumpho da revol~içZo (33). 

Qu3diupla alliançn em 183& coiitra os partidistas de D. Carlos 
e os do Seiitior D. Mijuet 

I;m 183 1 a inlervencdo occupoli-se de questiks dynasticas 
de duas polcncias soberanas e independentes; preteutando 
scmprc a neccssiiladc cie manter ã paz na Europa. A França 
e a Inglaterra concertaram com os gnvernos de Lishoa e de 
Madrid uma ailianp, em que se resolveu empregar a força de 
todas as partes contrrtctantes, que fosse necessaria, para deci- 
dir a CXpuls2o rln peninsul,~ de D. Carlos e do Senhor D. Ml- 

guel. A quadrupb allianya (34) tornou effectiva esta resoluGo. 

mandando entrar forps Iiespanholas crn Prirtiigal, cuja prc- 
scnça dccidiu o Senhor D. Rliguel a mandar depor as armas 
ao seu exercito, e a sair do reino, na conformidade da con- 
renção, assignada em Kvom Monte em 46 de maio de 1831 
pelos commandantes das forças portuguezas das duas partes 
helligerantes (35). Mais Llrde, quando D. Carlos, que em- 
barcara no Tejo por oecasião da convençúo de 26 do maio, 
entrou em Hespanha, e se collocou ti frcnte dos seus partida- 
iios, redigiram-se artigos addicionaes no tratado do quadrupla 
allianca em relação iiquella nova occurrencia. 

E curioso seguir as discussões acaloradas que, por cssc 
tempo, tiveram logar no parlamento inglez; e quc occupriram 
a attenção dos politicos da Europa. N'estes debates apresenta- 
ram-se, frente a frente, dois grandes vultos, sir Robert Pecl 
ctintra a intervenç;io, e lortl Paherston a favor d'clla. 

ARTLGO 6.0 

GUERRAS DE OPIKIXO: POLlnCAS E IIBLIGIOSAS 

As guerras que mr. Jomini dcnominou de opiniiío, isto 6 ,  
todas as guerras politicas e religiosas, poderiam I-iciii coinpre- 
hender-se nas de interrenção; porque sc rcfcrem a doutrinas, 
que um estado quercra impor a seus iisinlios, ou a outras que 
pretenderá comprimir e coiilbator. 

Estas guerras, quer se refiram a dogmas politicos, qner 
a donmris religiosos, nunca taem a seu hror o dircito; tam- 
bem, nem sempre haveri conveniencin cm tenta-las; porque 
as paixóes, que se debatem n'esta espccie dc luctas, quasi 
semlwe as transformam em guerras nacionaes, dc proocripção, 
e exterrninio. 

Nas guerras de religião, o dogma que se invoca não 6, 
muitas vezes, mais do que um pretexto. As cruzadas, sustenta- 
das por dois seculos pelos povos da Europa contra OS mu- 
sulmanos, tSem sido bem ~stiirladas, a ponto do se poder di- 
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zer que a conqiiis1:i do satito sc!lirilcl~ro 1\50 fui ni:iis do ~ I I P  D 

pretexto 
para rlepanr com a causa vcrdsdcirn, por iluc, ar) grito de 

-Deus o qucr- os criizsilos sc srrrijaram aciç campos da 
palestinn, lia cluc remontar á organisa~Zo social, por ~ I I C  se re- 
giam n';rtjuel!aç eras os povos da cliristantladc. Enfio os reis, 
dominados pclos scnliores, folgavam com as criizsdas ; i? r ~ i i c  
cstns entretinham Ioiigc os seus rivaes, empcnliados em giier- 
ras driradoiims; e, dcst'arte desassombrada, a rcalcsa rccon- 
struia, a sei1 salvo, o edificiii desconj~inctado da veiha monar- 
cliia. A,cstc motivo da grandeza rcal accresccria, quem sabc, 
a avidez de ostcndcr o coiilmercio atS essas regiões luxiirían- 
tcs em riquezas, que nião tle Iiomcm não logriraaindacsl~lorar. 
Assim pensou o gcncral Jomini, quando disso que Liiiz X1, ao 
cmprelicniler a criizada no Egypto, sonliava mais coni o com- 
merc,io da Indin do cloc se lisongeava com a cspcrarica de con- 
quistar o sepulcliro do Redcmptor. Pcls sua parte, osscnfiaics, 
irisofiirlos pcIo resto da l-iomenagcm que ainda prestavam nos 
rcis, imaginavam traacr tla Yalestinsglat.ia e podcrio tacs qiic 

eclipsassem aquclle fulgor, jli pallido, com que, il'outros tem- 
pos, a rca!ez:q deslumhrir;~ o povo e os nobres. A Egrcja 
mesmo, talvei,, via clla nas cruzadas mcnos um dever d c  pic- 
(ladc do que um elemento poderoso para se engrandecer, o 
dilatsr seu prcdominio. Só o povo, hnatisado e cmbrutecido 
como era n'cssa epochn, nccreditaria qul: o lovanm para a 
gucrra pelo csliirito da religiáo c da piedade. 

ÇAYITULQ VI 

liEl0d I~aCIPICOS QUE SSs T & N T A l  PARA EVITAR h GURnnA 

Entri? i~smcios parili~os, que se eiisaiarnpara evitar a guerra, 
cor~sidcram-01: : 

1 ." . ir  leirtati\:is ~migavcis. 

8.O As ttansac@es. 
3 . O  As mediações. 
h." O.juEgamento por arhitros. 

ARTIGO i.* 

TBNTATNAS AHIUXYBtB 

Uns dos meios que se ensaiam, para convencer a parte con- 
iraria da infistiça com que procede, e para .evitar a guerra, 
consiste em recorrer a negocia@@ dlplomaticas, directamente 
com o estado, com que existe a dissidencia. O governo, que 
recõrrer a este meio, deverá expor com verdade e boa fé o 
direito que lhe assistir, e manifestar sempre a melhor e mais 
sincera disposição para a paz : não terti outro Bm senso a ver- 
dade e a jwliça. Assim, apenas se tornar evidente qual dos 
governos çornmetteu falta, este deverh apressar-se em repara- 
la : as naçóes não se abatem, quando reconhecem e reparam 
seus erros ;.pelo contrario, elevam-se na opinião publica. 

I 

ARTIGO 2.0 

Muitas vezes, no decurso das negociações, adopta-se o par- 
.ido de ceder, do urna e outra parte, sem docidir prccisainent~ 
le que lado estava a justjça, para não ferir o pundonor nacio- 
ia1 de um dos ecitadoscontendores. N'este aço, ambos os go- 
remos cedem ; e convencionarn Acerca da parte, que cada um 
la de ter na cousa ou direito que  so contesta; ou um cede 
ohlmente, recobcndo, por isso, alguma eornpensa@o. A cste 
neio chamão os estadistas transncciio. 

,\K1'160 3.0 

nreiir.%.iie s 

0s governos. que sc acharem em dissitlencia. deverão pre- 



sbr-se ás intençoes hcncvolas da potencia rnedianeira ; n90 Ilie 
disfarçar cousa, que a possa ajudar no cumprimento da stia 
miss2o ; seguir seus conscllios, rendendo-se aos pareceres des- 
interessados e suggcridos por uma affcic5o cgual e pelo amor 
da paz. 

Pela sua parte, a potencia medianeira deve desempenhar 
sua missão com xêlo e sinceridade, e sem se dcisar influenciar 
por alglima consirlcragZo de interesse proprio. Sei1 mandado 
O momcntnso; suas ftinccGes são nobres; incumbe-lhe, por 
isso, rido renunciar 5. espcranca do resultado, ainda que sur- 
jam difficultlatles que parcçarn invenciveis ; mas continuaib, 
observando sempre uma imparcialidade escrupiilosa, aca!man- 
do os rcssentirnantos, e approximando as i'onfadcs. Lembran- 
do-se que i? mais um amigo conciliador do que um juiz inflcai- 
vel, náo exaggcre a sua tcndencia para o bom dircito, a ponto 
de n;io sesatisilizer senso comuma justiya complch : afrousc sc 
embora o rigor do dircito, se por tal p r q o  se obtivcr a p37, 
D mais suhido de todos os bons. 

A iniciativa de tal meio emanarii, uma vezes, de urna das 
partes litigantes; outras, partiri de uma potencia amiga, c~ric 
se aclic cm boas rclaçTies com os dois estados ; n'este segundo 
caso, ri mediaçzo raras vezes seri oíTcrecida, sem [rue, preiia- 
mente sondados os espiritos, haja certeza de qoc scrA bem 
acolliida. 

Aceitar o papel de medianeiro náo 6 um dever para qual- 
quer cstado : toda a potencia póde declinar esta missão. Deverá 
até faze-io, se presentir que seus csforços serão baldados; e 
isto para interesse proprio. Com eifeito, O facto de assumir 
as funcyóes de medianeiro, e ver malogrados seus esforços, 
nunca è isento de inconvenientes para o povo que aceitou tal 
encargo. Umas vezes, Ilio trari o perder o bom accordo, cm 
que rxistia com um dos litigantes, aquelle a quem, no dccurso 
(Ia mediafio, tiver manifestado encontrar menos justiça. Ou- 
tras vezes, iiicl~iai-10-liti, contra seus inlcrcsscq a ronipcr com 
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o quo reputar aggressor injusto, c por culpa dc quem a me- 
diaçso tiver ficado sem effeito, para seguir o partido do op- 
primido, d'aquelle que, no Seu sentir de medianeiro, tiver por 
si o bom direito. Emfim, e seri este o peior caso, poderi 
acontecer descontentar a ambos os estados que pretend6a 
conciliar, creando assim inimigos, que bem podera ter por 
amigos. 

ARTIGO 8.9 

IULGAXRNTO POR ARBITRO8 

Quando os governos não podem conciliar-se Acerca de suas 
pretenções reciprocas, e, todavia, desejam a conservação da 
paz, delegam a Becisão de suas questnes a pessoas aceitas de. 
commum accordo. Estes individuos, ao julgamento dos quaes 
se entrega a resolução de taes ccintenclas, chanxukse arbitros; 
ao acto que confere a jurisdicção cínnpromisso; e ao juizo pro- 
nunciado pelos arbitro8 julgamefito por arbitrgs. 

Antigamente os arbiiros e r a ,  muitas vezes, pessoas parti- 
culares. Hoje, de ordinaria, s6 os monarchas, ou outros che- 
fes dos estados, sáo investidos &esta missão : são elles que, 
ouvindo pessoas de conselho, pronunciam sentenp definitiva. 

Os arbitros sáo juizes : como taes deverão proniinciar sen- 
tença, seguindo as regras da justiça; aindaque esta se ache em 
opposição com os seus interesses politicos. 

Emquanto 3 s  que recorrerem a este meio, para a termina- 
çáo de suas pendencias, deverão subrnctter-se i decisão do 
arbitro, e executa-ia com tanta fidelidade, quanto observariam 
a respeito de um tratado estiyula?~ livremente. So algum sc 
tornar refractario, sera esse o rbu perante as nações civilisa- 
das, de romper a paz do mundo, desconhecendo os preceitos 
do direito internacional; ao passo qur, o seu contrario, acei- 
tando a guerra, attrahirá, pelo scu dircito, as syrnpathias dos 
povos cultos. 



~ a ,  com tudo, alguns casos nos quac5 n dccislo, iIn asliilro 
não deve ser observada; sio os seguintes: 

I .O Se, depois de nomeado n arbitro, se Ilie roconlieccr inea- 
pacidade manifesta. 

2.O Se a sentenp sair dos termos do cnmpromisso; ou for 
pronunciada acerca de cousa que nao se contestarra. 

3." Se o arbitro ohrar, reconliecidamente, com parcinlidadc 
e ma f&. 

1.O Einfim, se a'sentença for manifestamente inirlua; Lril 
que nLio podesse comprehendcr-se em uma convenç2o ordina- 
ria: é o que awriteceria se, cm ~eparaçio de uma offensa, os 
arhitros c~ndemnassem um estado a perder sua nacionali- 
dade. 
. O julgamento por arbitros i? um meio ra,ioavel, conforme 1 
lci primitiva, e muito coriducente para temiriar as discordias 
que surgem entre os cstados. 0s aibitro~yiodem, na vcrdacle, 
nXn acertar algumas vezes; mas muilo maior risco se corre 
em deiaar a justica csposta aos caprichos da pucrn c i sortc 
das batalhas. 

Este jiiigamerito, 1190 o tlissimuinrcmois, foi mais de uma vcz 
origem fecunda deusurpaq5o e l.yrannia. Rorn:~, a ar~tiga, quan- 
dn parecia conciliar os povos, muitas vezes os divitiiii c eiifra- 
qiicccu, para sc engranoeeer 6 ciisla d'cllcs. Foi ella c11amrid;i 
pelos judeus para pronunciar iccrcn das desordens que agita- 
vam a Jurlea ; e em breve oçla regi30 se tornoii uma provincia 
rornaua. No estí~do actual das couslis, este meio ainda n3o it 
tohlmcnte isento d'estes abusos ; todavia foram elles mais fre- 
ipcnles na aritiguklatle. 

Nos nossos dias este recurso tem sido bastantes vezes cm- 
prcgado. Foi o julgamento por arbitros que empregaram os 
governos da Iqnnça e o da republim argentina, para rcgular 
a iiiclemnisa@o devida por ailuella repubiica a suliditos Dancc- 
zes, escolliendo para arbitro a Rainha Victoria. Foi por egual 
jillgaine.ntri qiic os Estados Unidos da Aincrica,~ Portugal rc- 
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hu~irci.am Ui1M qo~sL;i0 anliga, tornando I>oi' ah1li.u o ~ i t l u ~ t l  
imperador dos Francezcs, que julgou em nosso t v o i  (36). 

Alem d'estes meios, tambem tcm sido empregado, para re- 
solver questões de menor importancia, o alvitre &sorte. Tal 
recurso riso devc ser admittido pelo di~eito internacional ; pois 
que pdde pronunciar em favor da parte culpada. Em seculos 
mais atrazados, emGm, foi empregado o dirello, que não é mais 
do que a sorte pelas armas. 

Para um governo aceitar algum dos meios pacificas, qi~e  $r, 

tentam para evitar a guerra, e de que acabamos de dar noticia, 
serA preciso que o caso, de que se tratar, seja de jnstiça duvi- 
dosa ; porque, se a questão versar sobre direito claro e 
incontrouerso, o estado nunca transigirá ácerca do que incon- 
testavelmente lhe pertencer. A bem da paz, todo o governo 
deve esforçar-se em chamar B rasão o advcrsario ; mas se os 
meios de persuaç30 não valerem, então não haverl oubm re- 
curso senão a guerra, e confiar na justiça de Deus, j i  que nos 
fallece a justiça dos homens. 

CAPITULO VI1 

MEIOS VIOLENTOS QCE SE ENSAIAM PARA EVITAlL A CUERIIA 

Se as tentativas ensaidas para terminar amigwelmentc as 
desintelligencias entre dois eslados, ndo pmdiizircm o rcsul- 
tado, ou se circumstancias graves aconsclliarcm 1130 crnpre- 
gar aquelles recursos, rccorrer-se-ha a outras nicios, parii se 
obter justiia, sr:m romper abertamente ein liostilidadoe. Estes 
meios são dcnominados represrxlim. 

dicpr~snlias são us actos dc violclicia quc cis solicrarios, iin 



os suhditos bgilirna~nc~ilc auctorisados, csorcem, laiira~idi~ 
das pessoas e bcns dos particulares, ou apossarirlo-se d& 

recirrsos de uin estado, que tiver conunettido alguma iojusti~a 
que recuso reparar. O ofleendido emprega pois as re~iresalias, 
com o fim de obter uma justa saCsfa@o, ou de seiazcrjusti~a 
por suas mãos. 

Alguns publicistas distinguem represaIias negatiws o po- 
aibicas, 

São represalias negalavas as que thrn logar, quando um 
estado, para se indemnizar de um damno que se lhe fez, ou 
de uma injuria que lhe infligiram, se recusa a desempenliar 
um dever que eontrahira, por exemplo, pagar uma somma, 
eslipulada por um tratado, ou uma divida legitimamente con- 
tratiida. 

Sào reprcsalias pos i l i~as  as que consistem em tomar posso 
das pessoas e cousas iiarticularcs ou p'ublicas. 

Preferimos deriominar passi~ws as primeiras, e activas as 
segundas. 

As represalias contra os particulares, cscrcidas em suas 
pessoas ou hcns, não ~Hoadmjttidas pdo dire.iLo intcrnadonal: 
si3 poderemos, quando muito, admittir as que liverem logar 
sobre os ~ I I S  clo estado. Todavia, a eommodidade, que os 
iovernos criconlram cm achar logo i m'io a indemnizarzio do 
que entendem ser-lhes tlcvido, tem tcito conservar o principio 
das rel~resalias contra os bens dos particulares do outro estado, 
lireteridas assim 3s consideraf2es da moralidade e da justiça. 
Mas se cste abuso rijo tem sido complcfamenle proscrjpto, 
tem-so conseguido, pelo menos, que elle seja cxcrcido tão so- 
mente pclos ageritcs da auctoridade publica. 

Antigaincrite, quando as qnostõcs se davam entre dois in- 
dividuos clc dilYcrentesestados, permittia-se-lhes o uso dc r* 
prcsalias. 

Com quaiito o direito primitivo, de per si só, nio prohila 
quc os iildiitiduos dt' difii~erites iia~ões, de scu ~riotopro~rriii, 

exerçam rcprcsalias legitimas, uns contra os outros, depois dc 
cxhaustos os meios de conciliaçio, a experiencia n'do tardou em 
mostrar quanto era perigoso para a paz e bem estar das na- 
çóes abandonar o uso d'este direi& ao arbitrio dos particula- 
res : po? isso, desde o seculo xiv, começaram a apparecer leis 
e tratados, que O limitaram a uma permissão especial, que O 

individuo obtinha do seu governo, por meio das chamadas 
cartas cle represu.le'a, que auctorisavam estas vias de facto. 
Hoje prefere-se que cada governo se encarregue de promover 
a justiça dos seus subditos ; porque o emprego das represalias 
O, em seus effeitos, de consequencias tão graves, que convem 
nno o confiar á discrição dos particulares; e, por isso, tem 
si$ considerado; assim como o acto de fazer a guerra, um 
direito da soberania, que não dcvo, portanto, ser exercido se- 
nso por aqueiies que estão revestidos da auctoridade sobe- 
rana. 

Em certas circumslancias, as represalias tornam o -nome 
particular: 

4." De retorçáo. 
2." De embargo. 
3." Da bloqueio pacifico. 

1.0 

Alguns pub~icistas distinguem uma especic do rclircçalias, 
quo cliamam rrtorsáo. A retwsüo consiste ria adopflo, por 
;arto dc um governo, demedidas tendentes a causar aos sub- 
ditos de outro governo um cliimno cijuivalente-iiquel quc estc 
ultimo tiver causado. 

~ u a n d o  um soberano, disse Vattel, nUo esti satisfeito com 
O modo, segundo o qual os scus nacionacs sZo tratados por 
qualyucr estado, pbde declarar que dari tratiirnento cgual aos 
iridividuos d'esue estado. l? a isto que chimam direito de re- 
tors3o. 



CIiama-sc ~tnbargo o acto dc urn eshdo se apoderar dc lo- 
dos os nuvios, que existii-em nos portos, baliias, c mares terri- 
toriacs, pertencentes a uma nação, coin a qua1 existem desin- 
telligencias graves, que poderzo levar a um rompimento. 

Alguns publicistds são de opinião de que o embargo n3o O 
um acto de violencia; e de qiic não passa de uma medida de 
segurariia. Outros, porbrn, pensam, melhor emquarito a nós, 
que o embargo S um verdadeiro abuso da força; e quc, como 
tal n30 (Icve tolerar-se. Com cffeito, os navios incrn~es c pa- 
ciíicos, que vieram a um porto extrangeiro na boa fe dos 
tratados, e na esperança dc que seriam recebidos com amizade, 
não sendo instrumento de guerra, nem propriedade do cstado 
contrario, não devem scr rctidos nem incommodados. 

Ern 18Li'c, quarido a Franca c a Iiiglatcrra romperam cm 
l~ostilicl~dc contra a R~issia, atluellas rliias polencias il2o em- 
pr:garam o embriibgo sol~re os tiarios russos. 

Dcnomiria-sc irny)roliiiriiric~itc bloqiieho paafico o emprego, 
antcs da decldrafdo tla guerra, de forças riavaes regulares, que 
impedem toda a coinmunicaçáo dc um porto, de rima costa, 
oii bahia, para o exterior. Este acto de violencia 6, muitas ve- 
zes, aromptinhado da apprchensão dos navios mercantes, per- 
tencentes ao porto bloqueado. 

A historia dos nossos dias apresenta exemplos do denomi- 
nado liloqueio pacifico. 

Em 1837 as forcas navaes combinadas da França, Inglaterra, 
c Ilussia, executaram mnlra os turcos esta medida nas costas 

da Greciri, revoltada contra a Turquia, c protegida, desta iri- 

surreição, por aquellas trcs potencias. &te facto passou-se 
sem previa declaraflo de guerra, e protestando os aggressores 
que existia o estado de paz. J i  as esquadras combinadas tiidiam 
destruido a esquadra turca na batalha de Navarino, c ainda 
os embaixadores das potencias alliadas continuavam a protes- 
tar ao primeiro ministra da Siíblime Porta a mais firme adhesáo 
c amizadc, da parte dos Seus governos; e insistiam em que a 
paz nzo tinlia sido alterada. 

Em 1831 a esquadra francexa, commandada pclo contra- 
almirante baráo de Ro~tssin, nIo sú bloqueou o Tejo, e fez preza 
nos navios mercantes; mas ate forçou a barra, para coagir o 
governo do Senlior D. Miguel a dar-lhe saiisfarões, que a 
França exigia mais pela força do que pelo direito, por offen- 
sas, que suppunha ter recebido na pessoa de subditos seus. 
E todas estas violencias foram'commettidas som previa declara- 
ç%o de gucrra (37). 

f 8.0 

Opiiiiao ácerca do emprego das represalins 

Os publicistas julgam que as nayZcs, quando cxerccm rc- 
prcsalias, se collocam n'urn estado intcrmcdio, entro a paz e a 
guerra; cstado este que so apgrosima tanto mais da guerra, 
quanto as violencias se dcscrivolvcm e rccrudcscom mais. 

NVs jufgamos as reprcsaliasvcrdadciros actos de liostilidade; 
nem comprel~endemos entre os governos scnão relar3es de 
paz ou dc gilerra. 

Seja como for, as represalias devcrso cessar, apenas se ti- 
ver obtido a jusliça ou a çousg, que se proseguia; qualquer 
proccdimenlo rilbrior, logocluc so tiver alcançado o cquiva- 
lente do que sc tinha peditlo, o11 tlo que tinlis sido recusado, 
sei$ um aclo injustificavel. 

As rcprcsalias, enilini, st!iido, quaiido muito, desculpadas 
pela nceessidatlc, nzo tlcvcsZo scr cscicidas, emiluanto restar 



esperança de sc olilcr salisfa~iío por incios eoncilialoi ~ O S .  Se- 
gue-se rl'aqui que não sáo permittidas, emquanto as questfics 
penderem do jtilgamento dos arhilros. 

CAPITULO VI11 

Logorliic sc approsimar o rompimento da gucrra, haverii 
q ~ i c  einliregar algumas mcdirlns: estas terão por ol~jecto: 

1.' Fazer sentir aos nacionaes c extrangeiros que vamos 
cmprehender a gi~erra, tratando, ao mesmo tempo, de declinar 
a reslionsatiilidade rl'elln. 

Z."'ro~idonciar 6cerca do melhor destiiio dos nacionaes 
residentes no pai% do inimigo. 

3." Dedarar nossa rcsolu~i%~, por um n~odo mais ou menos 
culiliçito, ao estado com que vamos entrar cin guerra. 

'lllTIGO i." 

Ilfanifcsto b uma peca oflicial, na qual um governo, que 
pi~tciide cncctar a guerra, e.\@&?, por um modo solemnc, a 
iiacionaes c extrangciros, as causas quc o impelleut a este 
recurso estrenzo; Iiem como as tentaljr)as feitas em vão para 
obter justiça por outro meio, apresentaiido todos OS documen- 
tos justificativos. 

Ao publicar um manifesto, um governo propõe-se, portanto, 
dois fins : 1 .qsforca-se em convencer os outros estados que 
a rasáo estii do seu iado, rcquestando sua proteqáo, ou, pelo 
menos, a neiitrali&de. Assim rende uma homenagem respei- 
tosa á jusfica e i humanidade, que nZo approvam que uma 
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gucrra se encete wnáo no caso extremo* 4 . O  Faz saber aos 
seus, e As nações extrangeiras, que a paz vac breve ser per- 
turbada. 

Estes dois objectos justificam-se facilmente. 
Na verdade, não ha governo que, mais ou menos, nãp pro- 

cure absolver-so das guerras que emprehonde. Todos que- 
rem passar por justos e amigos.da paz ; 6 por isso que empre- 
gam os manifestos, para fazer sentir que não foram elles que 
provocniranz a guerra, porque provoca-la 6 um escandalo tão 
grande, que todos repellem do si o odioso deperturbar a paz 
do mundo : todos querem declinar a responsabiIidade de es- 
candalo tamanho. N3o se julgue, por@ que se colherã resul- 
tado, contentando-se com affectar um sincero amor da justiça : 
a diplomacia nZo é facilmente illudida; seria debalde que um 
governo tentaria desvairar a opinião por meio de manifestos 
menos sinceros. 

A guerra impõe, mesmo as nações que n'ella nio tomam 
parte, certos e determinados deveres: alla perturba as relações 
entre os povos; por isto, tamkm, ogoverno, que tentar uma 
guerra, deveri prevenir as nações extrangeiras do novo estado 
que vae succeder-se. 

O manifesto deve ser notificado diplomaticamente 3 todos 
os povos ertrangeiros, e publicado no paiz como toda a au- 
tiicnticidade. Deve ser um documento escripto com ener@a, 
mas' com moderação; com dignidade, mas sem humiliaçiio 
para a parle contraria; porqiic as injurias niío fazem senáo 
exacerbar os animos, e promover retaliaçõcç, predispondo 
para uma guerra de violencia: tambem porque os reis, des- 
considerando-se, aviltam a soberania dos eslados que sym- 
bolisan:. Durante a ullima glicrra da Riissia, os governos das 
potencias belligertrntes crnprcganm, em totlos os actos nlljciaes 
e na imprcrrsa, uma linguagem da maior urtiariidadc e cortezia, 
a respeito dos monarchas inimigos. 

Os nianifcstos, ordiiinrinrncritc, sao apresentados aos gover- 



nos das polencilis rioulras, por nieio dos diflereritcs agcntca 
diplomaticos. 

O sr. Silvestre Pinheiro julgou quc os manifestos cram dcsne- 
cessarins da parto (10s governos representativos; porquc a 
publicidade dos deliates i: mais que siificiente para pôr o IIU- 

blico ao facto do veriladciro estado das rclações internaciunaes 
dos estados dissidentes. . 

ARTIGO 2." 

PROVIDESCIAS UUE O ESTADO DEVE TO&IAlt AO ROMPER A GUERRA, 
A RESPEITO ])OS SEUS-SWBDITOS, QUE Ri3SIDIREM 

XO PAIZ W I S I I I G O  

Apenas uma guerra se tornar incvitavel e imminente, os dois 
governos deverão mandar rctirar os embaixadores, ou outros 
qiinesquer ministros publicas, bcrn como todos os demais 
agcntcs diptomaticos. Náo k que estes tenliam que receiar 
alguma viulciicia ; mas porque 6 inutil conservar rclaç0es appa- 
rentcs de amizade coin quem já nlo podemos viver em Iiatmo- 
nia. Pbdc, todavia, acontecer que a esperança de uma reconci- 
liaç2o induza os dois estados A eonservaçáo dos seus rcpre- 
scntantes, mesmo depois do rompimento das hostilidades. 

O estado dc guerra confcre aos governos novos direitos e 
deveres a respeito dos seus, que residirem no paiz do inimigo. 
Aindaque o direitointernaciorialprescrcve que osextrangeiros, 
que residirem em um paiz em guerra com o seu, n3o sejam' 
incomodados, emquanto se abstiverem de qualquer demon- 
st rar$~ hostil, todavia como a situação #estes jndividuos, em 
taes circurnstancias, G assas melindrosa, os governos dever50 
facilitar meios dc regressar 1 patria a todos que o desejarem : 
estes mejos são, por exemplo, enviar para os portos mais ao 
alcance çmharcações de transporte; alliviar dos direitos dc 
entrada os obicctos que pretenderem trazer, fornecer rações 
ou outrus sockrros áquelles que precisarem, etc. 

Emrlwnto a expulsar os particulares pertencentes ao estado 
inimigo, medida que foi adoptada n'oiitros tempos, nenhurri 

governo o faria h j e ,  sem ikahi; a indignaflo geral (10 lodos 
os povos cultos. 

hssim como osgovernos téem, no momento solemne do 
rompimento da guerra, devares que cumprir em favor dos 
seus, que habitarem no paiz inimigo, Jem direitos que exer- 
cer sobre ellesi porque ninguem &.i isento de abrigaçóes 
para com a patria, pelo simples facto de a ter deixado tem- 
porariamente; pelo contrario, todos $30 obrigados a contri- 
buir para deieza'd'ella, quanto em si couber. 

As leis, ou ordenanças, que, a este respeito, um estado pode 
prescrever, são oonheddas Nos pubIicistas sob .OS nomes de 
edito8 auocatqrios, dehor#u~'os, e ifihibitorios. 

Edilos avomtorios são acpd,es por meio dos quaes se or- 
dena aos particulares, que residirem no paiz do inimigo, ou 
em outros, que reedharn ao paiz, quando houver preeiszo de 
seus bmç6s ou-do erea c6aedh0, para a defezn da patria. 

O irnpãor da R W a  mandou. em 4 863 recolher 9 Po- 
lcnia t6ùm a polacos, com a wmminaçáo do confisco de 
bens. ' 

Chamam-se edito8 dehortatorios aquelles que flrohiliem, 
sob pena de confisco de bens, ou outra qualquer, que o in- 
dividuo se aliste no serviço do inimigo, ou il'elle se conscrve. 

Os edilos inl~ibilorios têem por objecto proliihir a todos os 
nossos, em geral, o commercio e correspondcncia com o ini- 
migo, a importaçáo dos productos, oii ol~cctoç provenientes 
do seu territorio e (Ias suas f~bricas. Como, porhm, n interdic- 
ção de todo o çommercio redunda em desvantagem reciproca, 
por isso, 3 maior parte 113s vezes, permitte-se e tolera-se o 
curso dos correios, P importa~50 e cxporhqão dc certas mer- 
cadorias, em logarcs ou portos rlr~crminntlos, c com certas 
formalidades, comtantoque náo sr augmentem os rorursos 
rnililares do inimigo. 



ARTIGO 3.b 

nECLAnAÇã0 DE GUERRA 

Entendo-se por declurarão de guerra um ~locumcnto so- 
Icmnc e autlicntieo, dirigido pelo chefe do estado ao outro 
sobcrano, para lhe comrnunicar que vae effectivamentc em- 
pregar a força, para obter a justiça, que enteride lhe asside, 
c que Ihc tem sido recusada. 

É condiçZo essencial cpe esto documento seja conhecido 
pela potencia a que se dirige, antes c10 rompimento das hos- 
til~dadcs. S6 assim se consegliiri o fim que se quer obter, 
evitar a suprcsa e a traição. 

Os publicisbas não estáo de accordo acerca da necessidade 
da dcclarag,ão da gucrra. Vattel, Burlamaqui, c outros foram 
de npini3o qiic apenas um governo, depois de ter tentado de- 
balde torlos os mcios de conciliaçáo, fosse obrigado i ultima 
rcsnIu$io, o enqrego da forca, cumpria prevenir o inimigo, 
por meio de uma declaração for~nal de guerra. Disseram estes 
publicistas que, conduzindo-se por esta arte, um governo da- 
ria uma prova de nioderaç30 e generosidade; e tentaria, uma 
vez mais, se o inimigo impressionado pelos perigos, a que 
sua pertinacia o ia expor, se resolvia a dar-lhe a satisfaçZo 
prtlida ; e que, cmlim, uma ta1 condescendencia seria uma ho- 
menagem que se renderia I humanidade, c ao bem estar dos 
povos. . 

O sr. Silvestre Pinheiro foi dc opinião contraria: entendeu 
clle que nãio devia ter logar a declaraçáo de guerra. Ouçamos 
o insigne pt~blicista, nosso conterrnneo : a Alguns publicis- 
tas tBem julgado que a lealdade, de que deve fazer timbro 
todo o governo, Ihes prescreve nTio encetar as hostilidades, 
Sem que, previamente, sc tenlia advertido o inimigo da nossa 
intenBo, seja por meio de um manifesto, em que se exponha 
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a nll'ensa, seja pol. outro modo qualquer ;comtantnqiie nzo se 
possa dizcr que queremos ~ur~rehende~lo .  Esta doutrina, 'quc 
ti priracira vista seduz, porque apresenta alguma cousa nobre 
e generosa, funda-se sobre uma confusão de ideas ; porquanto, 
n40 se tratando senão de uma guerra justa e provocada, sup- 
pGe-se qiic ritis temos tentado todos os meios de conciliaçlao; 
c, por coriscpuencia, feito sentir A parte contraria a decisiio 
em que estamos, de obter pela força o quc nos não cederam 
pela rasão. Com que direito pretendera pois aquelle que, por 
injustiça, no;impelliu para a guerra, que nós o advirtamos, 
para melhor ~iroseguir em sua criminosa ieirna? O unico ponto 
tle vista, soh que um manifesto se piide considerar necessario, 

.C: como um aviso, aos nossos concidadãos e as nacões neutras, 
dos gravesaacntecimentos, que vão passar-se; a fim de que 
cada iIm possa tomar as medidas conducentcs ao menor pre- 
juizo em seus interesses. a 

As dcclaraç5es de guerra estiveram em uso cntre todos os 
povos da antiguidade. Estes d o  co~isitleravam legitimas e re- 
gulares aquelas guerras, que náo cram precedidas por uma 
daclaracão solemne; e roputavarn roubo e pirataria todos os 
actos hostis, commettidos antes d'esta formalidade. 

Emquanto ao ccrcrrionial, que empregaram para declarar a 
guerra, nenhum foi adoptado por um modo geral e exclusivo: 
variou elle com ospaiaes, epoclias, e c.ircumstaiicias. O cIm sr! 
cnnservo~i por mais tempo foi o moi10 dc declarn~zo de gucrm 
crnprega(lo pclos romanos (38), quc sc,gido, ria ciladc mtidia, 
por uma graride parte das riayks da Europa, com tis modirica- 
fies cleviilas ii iri~~erie'io da escripta e! (Ia imprensa, foi pouco a 
pouco caindo cm ilesuso, 3tS que desapparceeu comliletarnentc. 
A ultima tleclaracão de guerra, em que emliregaram os araii- 
tos, como na ecladc media, tcve logar em *tGtã, da parte da 
França a respeito da I1osp;inha. 

IIojjs, apesar das opioiões em contrario, prevalece o princi- 
pio clc r11112 nzu lia obrig~~iío de prevenir o inimigo com a 
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declaraç2o da guerra: n estado qiie toma a iniciativa reduz-se, 
ordinariamente, a publicar um rnanifcsto no seu territorio. 
Outras v e m ,  partkipa-se i potencia, com que $e cstli em 
grave desaccordo, que as hostilidades comeyar20, se dentro de 
um prazo determinado não for dada a satisfdç~o pedida: esta 
participagão é chamada pelos publicistas declarar# ccmdicio- 
na! de guerra. Asnotas diplomaticas, conhecidaspelos nomes 
de zcltivnutuna e e4ltimatisstmiaa, sso verdadeiras declançóes 
condicionaes. 

Por occasião da ultima guerra com a ~ussiay os governos 
francez e inglez declararam ao gabinete de S .  Petersburgo 
que, se as desintelligericias com a Sublime Porta não se tor- 
nassem 3 collocar nos termos puramente diplomaticos, bem 
como se a evacuação dos principados não 'r,omeçasse imme- 
diatamente, e terminasse em epocha fixa, aquelles governos 
se veriam forçados a considerar a resposta negativa, ou o si- 
lcncio, como urna declaração de guerra. Como o gabinete rle 
S. Petersburgo resolvesse náo responder i communicaflo 
precedente, este facto constituiu anussia em estado do guerra 
com a lirança c a Ingiaterra. 

CAPITULO IX 

HOSTlLlDADES, Qw NÁO SE REFEREM A 0  EnlPRGGO DA FORCA, 

AOllITTIDAS PELO DIREITO DA CUEIIRA 

ARTIGO I.' 

Chama-se cslrotagcma todo o aeto ou dcmonstraçáo que 
tem por objecto fazer acreditar ao inimigo unia cousa que se 
nAo dá, com a in ten~:~  de aproveitar da sua credulidade e 
indiscri~ão. Em geral, o estratagema B um engano; mas a 
guerra, sendo um estado excepcional, c n2o podcndo compa- 

r a w  cam os W l w  entre dois Uidíviduos, que fixam a hora 
9 O btp,.te mdem as mas. tem auctorisado O emprego 
#este meio. 

OaMtapma não 15 ummeio de guerra inventado nas nos- 
gisa'as. Jd deparamos com elle nos tempos da Grecia e Roma. 
&&jmu-o o divino cantor da Odyssea: 

Cdebrou-o o immortal poeta de Mantua : 

Admittido ouso dos estratagemas, cumpre, todavia, adver- 
' tif que nem todos elles serao recebidos ou tolerados, sem dis- 

tineção. Em principio, todo o acto, 'que importa violação de 
um ajuste formal e abuso de confianp, 6 condemnado pelo 
direito internacional. Se se convidar para uma conferencia o 
general inimigo, com o fim de prende-lo, quando eIle, can- 
fiado na lealdade do adversario, se apresentar no Iogar eonven- 
cionado, não se praticari um estratagema de guerra, commet- 
ter-se-ha uma perfidia, abusando-se da confiança e boa fé do 
inimigo. 

Alguns publicistas adrnittem como meio legitimo de guerra 
a sedzlccão e a cowupçho dos militares ou outros individuos, 
pertencentes ao inimigo. e de que se possa tirar bom partido. 
Dizem que Q ao estado a que elles pertencem que cumpre fa- 
zer boa escolha das pessoas que emprega, e punir severamente 
oskaidores. Entretanto o Sr. Silvestre Pinheiro e outros escri- 
ptores t8em condemnado a seduc@o e a corrupção empregada 
nos subditos do inimigo, como aeto degradante e immoral. 

Não elacil precisar quanto na gilerisa Biiermittido ou vedado. 



so 3 conscicnria, a boa R, C a lealtlntle, 11oclcr30 liabilitar a 
distinguir os inr!ios tlculcacs dos rccursos pcrmillidos pcio di- 
reito internacioriai. 

ARTIGO 4." 

BÇPIÕES DE GUERRA 

Chama-sc cspiuo de gzsno o iniliviilvo que se iritrodiiz 
n'um piiz occupado pelo inimigo, coni o fim cle ~lescolirir o cs- 
tado das COUS~S  da guerra, e penetrar os desisios clo ad- 
versario, para advertir de tudo o general em chefe. NXo d o  
espiaes, nem devem scrtratados como tacs, os officiacs, quando 
~~iforrnisados procedem aos reconbeçirrienlos militares, pene- 
trando para cssc fim no territorio do inimigo. 

0 s  escriptores distinguem duas especies de espiões : os quc 
servem a sua patria, e os que sorvem o inimigo. 

Emquanto aos primeiros, o direito da guerra admitte gcral- ' 
mcnlc que se emprcguern como instriimciito d'ello, para serem 
ciblidos esclarwimcnlos, dificilmerite &ari~aclos por outrti 
motio ; e dos quaes possa depender a seguranca dos cxcrcitos. 

ICmqiianlo nos que se prestam a serlir contra os scus, al- 
guns pulilícistas notaveià sustentam que n2o se llics ilcile procu- 
rar ncm aceitar os servi~os. Dizcm elles qiie os goverrins e 
os seus delegados sc desauctorisam, quando se aproveitam da 
maior das perfidias, a trai~ao a patria ; c que, para acabar com 
este abuso grave, convem que o dircito iritern;tcional estahe- 
lcça rlue nenhum gcncral, ou dcpositario de forra publica, 
possa empregar tão ignolieis meios. 

Vejamos agora as penas, em que incorrerão os cspiGes, que 
a Ici dn guerra admittc geralmente. Quando taes individiios 
cairem nas m4oç do gencral inimigo, este n20 teri dircito sc- 
n90 para os conçitlerar prisioneiros de guerra. SoIdados o11 
paisanos, commis~ionado~ pelo geiieral cm Fefc ou por scus 
siiborilii iailti?;, ilcvein ser corisiderados como clcmcnto da Forca 
pulilica, e o scu wrvico como iim s,ervi:o de giieria rcgulai,. 
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Us antigos rião distinguiam especics de cspiões: a todos, 

indistinctaincntr, que tinham a desgraça de ser colbidos ONU- 

pando-se n'esle mister, destinavam a morte aífrontosa da forca. 
Nos nossos dias teem sido arcabuzados ; e muitas vezes assas- 
sinados, ainda com mais requintada sevicia e barbaridade,; pro- 
cedimento tanto mais condemnavel, quanto a luz da civiIisa~Zo 
tem banido as trevas do obsciirantismo das epochas mais re- 
motas. 

Um argumento para que os espiões d o  soffram peior des- 
tino do que os prisioneiros ordinarios, e que parece proceder, 
B o seguinte. Se, em geral a fealdade de uma aqão está na 
propria acção, se nSo depende daqualidade daqessoa que a 
pratica, um espião quando, inskuando-se no campo do ini- 
migo para recolher dados i c e m  das forças disposiqáo e re 
cursos do exercito, faz a occultas, com-mais ou menos astucia, 
o que pratica um ofücial com alg.uns soldados em um rem- 
nhecimento especial, não deve M r e r  peior 'tratamento, tão 
sdmeute por ser de condição inferiorl 
S6 uma circumstaricia fioderi, porventura, justificar que se 

aggrave a sorte do espião : 15 que o' serviço que elle executa é 
- voluntario e interesseiro ; e que podia bem não ter aceito, se 
pão o instigara a avidez da paga* Mas como nem sempre será 
facil discriminar se o espião foi voluntario no sefviw, que ten- 
tira prestar ao inimigo, ou se, pelo contrario, o obrigaram a 
presta-lo, ameaçando-o na sua pessoa, na dos seus, ou violen- 
tando-o por outro qualquer meio, vale bem a pena passar 
sobre estas circumstaocias: antes a indulgencia aproveite 
ao mais culpado do quc o rigor excessi~-o alcance um inno- 
cente. , 

Concluindo: sejam os cspióes considerados corno instru- 
mentos de guerra regular, ou ~iroliiba-se a espionagem. Não 
comprchendemos como sc auçlorisari urn firii, e ao mesmo 
tem110 x proscreverá o meio para alcan-a-lo. 



CAPITULO X 

~IOSTIL~DADES, ~ U E  NÃO SE B E F E R E ~ ~  AO EAIPL~EGO DA FOHFA, 
PROHIBIDAS PELO DIREITO DA GUERRA 

ARTIGO 1.0 

ASSASSINIO EM GEBAL 

A lei da guerra grohihc o assassiilio cornrnettido por traido- 
res, ordinariamente subditos do assassinado, ou por emissa- 
rios, que se iritr.oduzarn como refiigiados, desertores, etc* 

Houve tempo em que se julgou que o direito intern;tcional 
wctorisava desfazer, por todos os modos, cle um rei, de um 
general, ou de outros individuos pertencentes ao inimigo. Era, 
quando suppunliam que a guerra perrnittia todo o mal, que se 
podia fazer; e não admittiam que os effeitos d'ella se deviam 
conciliar, quanto ~iossivel, com as leis da humanidade. Enho, 
pretendiam justificar o assassinio pela necessidade de poupar 
a cffusgo do sangue, alcanfando-se promptamente o fim da 
guerra por um meio tão violento. Este barbaro proceder dos 
antigos talvez fosse algumas vezes lembrado pela grande vanta- 
gem, que d'ellc resultaria. Concebe-se que, quando tudo rle- 
pcndia de um homem, a morte de um general ou de um rei 
podessc terminar uma giierra. Hoje uin tal crime de pouco 
scrviiia ; porquc as inst~tuifies modcrnas dispcnsrm-se mais 
dos liorner~s que morrcrn, o ca deixam as causas. 

ARTIGO 2.' 

A lei da guerra condemna que se tire a vida ao inimigo, 
crnpregando-se o veneno. Náo sáo ~ÓInente as ras6es da.hu- 
manidade que repellem este meio violento ; condemna-o tam- 
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t~cm a necessidade de evitar que tão terriveis armas se voltem 
contra aquelle que primeiramente as empregar. 

Ha grande probabilidade de que, ainda em epochas menos 
cultas, os reis introduzissem este principio; porque sua vida. 
mais recatada do que a dos outros individuos, quanto ao em- 
prego das armas, estava, pelo contrario, mais exposta h pro- 
pinação do veneno ; se o direito internacional náo lhes fosse 
boa guarda. Seja como for, 15 certo que os anligos j i  consi- 

' deravam illicito o emprego d'este meio contra o inimigo. ' 

ARTIGO 3.0 

EWExAMENTO DAS FOXTEB, POÇOS, E PROVISÕES DE B ~ C A  

A lei da guerra prohibe tambem envenpnai. a agua dos po- 
ços e das fontes, e as provisões de &a do inimigo. Além de 
outras raaes, porque tal atrocidade exporia, egualmente, mu- 
lheres, crianps, em geral, gente inerme e indefeza. Que serie 
de attentados sem fim não se veria, se o acido prussico ou o 
arsenico viessem ainda augmentar'os estragos feitos pela pol- 
vora dos nossos exercitos. 

ARTIGO 4.0 

ARMAS EKVENENADAS 

A lei da giierra condernna o enveneszanzento d a s  armas, 
Com effeito, logoque o nosso inimigo tiver ficado eni estado 
de não podes oflender-nos, estar5 conseguido o fim que se 
yrelcndêra; seria crueldade apurar-lhe os soffrimentos, e razer 
que elle morresse infallivelmente. Pela mesma rasgo, são pro- 
I~ibidas todas as armas, que occasionem dores inuteis, ou feri- 
das diiíiceis de curar. 

O uso das annas envenenadas foi prohibido pcla Egreja na 
edade media; todavia ate ao seculo xvr encontram-se oxemplos 
d'este uso cruel, hoje proscripto. 

A lei da guerra prohibe, egualmente, todos os meios novos 



dedestruigão que, de lima vez, abaterem lliassa Irileiras; em- 
quanto 3s tropas, contra rluc: si: eni~)rc,oai,e~, II$O estivcr~:m 
prevei-tidas dt! quc o seu inimigo djspóe d'csscs meios enormcç 
do destruiçiio, que, ~)orventiira, a artc da giicrril tivcririvenbdo. 

CAPITULO X i  

HIIIEITL) DA I;UI<HIIA SOULiE AS PESSOAS DO INIIIIGO 

ALITIGO I." 

Il1111311'0 IIB I'A2111 I'LI1310NBIROS. MEIOS PF.I.OS @GAES OS I ~ ~ ~ S ~ O B P I I I I J ~  

rol~EliBo RBCIIPERAR A LIBI~RDAUE 

$ 1.0 

Direi10 de fazer prisioneiros 

O hzcr prkiciiiciros C iim dircito c tun ihvcr. ~ um ilireitci, 
porqu': dimiiiuiinos as forcas do ad\-crsariu; e h um devcr, 
porqiic cvitâmos matar uin iriiniigo inoffc~lsivu, o que seria 
dcsiiwnanidade; quando ternos este rneiri dc inutilisa-lo. O 
uso de fazer prisioiiciros concilia todos os intcresses e todos 
os direitos. 

Quando, IinrGin, a segurarira do vcricedor, isto rZ, a necessi- 
dadc da sua legitima dcfensa, nao pcrmittir recolher prisio- 
neiros, tirar-se-lhe-liao as armas, c desyicdir-st!-hZo. Carlos XII, 
embaraçado com os prisioneiros, qiic cfill14ra na batallia de 
Narva, çontcntou-se com desarma-los e despedi-los. Os pu- 

I blicistas louvarn o prucediniento do gnnde rei, c o aprescn- 
para ser jriiitado. 

Passar ~~elasarmasoç que se reiidcrenz, quando não forpossi- 
vel guarda-los, seri UIII ~~rucc~linioir~u, clue a Ici da guerra já 
mais poderi aclmitlii. 

8 S.* 

Meios pelos qiiaes os prisioneiros poderão recuperar a liberdade 

Os meios pelos quaes os prisioneiros poderão recuperar a 
liberdade são : o resgate, a hom, as convenfiesparte'cula,res, 
C a eoasão. 

O resgate por meio de uma certa quantia, fornecida pclo 
interessado, ou pclo seu governo, foi um meio muito usado 
para os prisionciros obterem a liberdade. Quer fosse o indivi- 
duo, quer o governo que pagasse, em'todo o caso, o resgate 
cra uma justa compensaçáo do risco, que corria o estado que 
cedia o prisioneiro, de conta-lo outra vez como inimigo. 

Conio a conservação ou retenção 40 prisioneiro não se 
justifica scrizo pelo rweio do mal, que elle poderi continuar 
a fazer, se lhe derem a liberdade, e justo que lh'a deem, inde- 
pendentemente do resgate, Iogoque houver segurança de que 
náo se tornara a apresentar como inimigo. Tal seri O caso do 
prisioneiro ter um defeito physico, que reconhecidamente o 
inhaliilite do mister das armas, e senão for idoneo paraprc- 
star outro serviço. 

A troca dos prisioneiros n5o é um dever, nem inesmo um 
uso obrigatorio : as nacóea podem preferir dcisar os seus en- 
tre as mãos do inimigo, at8 ao fim (Ia guerra. Quando se ado- 
pta dar liberdade aos prisioneiros, por meio de troca, os re- 
gulamentos para esta operal;Zo determinam-se por um con- 
veuio cspecial entre as partes liclligcrantes, wgundo os seus 
interesses e )listas politicas. A boa f& e a Iiumanidade deve- 
rão praidir li esecug,30 d'eulas convcn.iics, que ikcm por 
fim minorar os iualcs da guerra, scrn prejuizo do seu objecto. 
Srgundii o iiso motleino, segiiido pelas iiapGcs, s%o nomeados 
commissarios, aos quaes i? permittidri residir em cada um dos 
paizes dos bdligeraiites, para que liossam prover li csecuriío 
dos iijuslcs. X i i i i  16 em tacs cuilveii~ões n i o  póde ser puni&, 
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senão recusando, tamhem, i parte culpada de uma similliante 
violaçáo as vantagens estipiiladas. 
A França, por occasi5o das guerras da revolu@o, decretou 

a troca. de homem por home.m, posto por posto ; e prohibiu o 
resgate. 

O prisioneiro que obtiver a liberdade, em consequencia de 
troca, reputar-se-lia completamcnle desembaraçado de qual- 
quer obrigação ; podcrd fetomar as armas ; c, se cair rias mãos 
do inimigo, não ser$ tratado com miis rigor do que um pri- 
sioneiro ordinario. 

As conoenyõcs partic.rilarss sáo outro meio dos prisionei- 
ros recobrarem a liberdade. Um prisioneiro, comquanto per- 
tcnga sempre i patria, todavia, como não esta debaixo da sua 
acção immediata, póde, sem o c,onsentimento d'dIa, cmven- 
cionar com o inimigo $cerca de meIhorar sua situafio. Estas 
conven~ões são licitas, eomtantopue nlao involvam o compro- 
tnettimcnto de Iiostilizar apatria. POde, portanto, o prisioneiro 
çornprometter-se a não se evadir, a apresentar-se passado 
ccrto tempo, c a aceitar a Iiberdade com a condição de não 
servir durante aquella guerra. As nações civilisadas respeitam 
esks compromettimentos. Yattel cita alguns d'estes contra- 
ctos, que foram sempre respeitados. Se, porkm, um prisio- 
neiro faltar ao qric promettêra, expor-se-ha, se cair de novo 
nas m3os do seu inimigo, a ser tratado com a severidade de- 
vida a quem desconhece os sentimentos de pundonor, que 
devem aiiimar toiio o militar honrado. 

A cvmão e ainda um meio do prisioneiro recuperar a l i b e ~  
dade. Com efieito, se um prisioneiro podkr escapar-se dapri- 
sáo, usari de um direito incontestavel; e se cair de novo no 
poder do inimigo, seu vencedor não tera direito senão para 
@ar&-10 com mais cuidado. 

Se, Porem, eUe tiver empenhado sua palarra de não se eva- 
dir, e se, confiando n'esta promessa, o inimigo, por generosi- 
dade, o tiver deixado aosar do ccrla libordade, ser& uma perli- 

dia aproveitar-se d'eiia para se escapar. N'cste caso, si! tiver a 
sorte de cair outra vez em poder do inimigo, est,c ultirnri 1cr;i 
direito para trata-lo com maior hgor, para encerra-lo, para 
torna-lo incommunicavel, emfm, para lhe negar todas as at- 
tenges, excepto a eonservaç5o da vida. 

ARTIGO 8.. 

DIilEITr) DA GUEIinA SOBRE O'CBEPE DO ESTADO 'IRIYIGO 

E SUA FAUILUL 

O chefe do estado inimigo e os membros da sua famiiia náo 
são isentos das hostilidades. Comtudo rasões de interesse e de 
alta convenie~icia t&em determinado em seu favor, na qualidade 
de representantes dos estados, attençi5ès e tratamentos parti- 
culares, ou no a l o r  do combate, ou quando a sorte da guerra 
os faça cair prisioneiros. 

Aindaque antigamente se recornmend- que, no caso de se 
encontrar wn principe, no campo de batalha, não fosse ferido, 
mas tão siimente se lançasse miio da sua pessoa, sempre que isto 
fosse possiirel sem grave risco, e aindaque Martens disse que 
era uso antigo considerar contrario is Ièis da gucra  o facto 
de apontar i cabeça de um monarcha ou do qualquer principe, 
comtudo nem sempre se tem considerado como regra o poli- 
par, em qualquer encontro, a [iessoa do rei ou priiicipe ini- 
migo. 

Carlos XII cercava a cidade de Thorn, na Polonia; como 
costumar7a passeiar muitas vezes ao redor cla praca, os artilhei- 
ros da guarni~ão dirigiam para ellc as pontarias. Ospriiicipaes 
oi@ciaes do seu exercito, a que este perigo causava grande 
cuidado, lcmhrararn-lhe intimar o governador, ameaçarido-o 
que, se coriLinuassc tal procedimento, náo se lhe daria quartel, 
m!m i guarriicão. O rei da Suecia não annuiu a tal proposta, 
dizendo que os inimigos finliam ras50, porque era ellt! o pri- 



melro que Ilies fazia n gci~'~;i; C que grande vantagem clinse- 
@riam, se tir~css~m a forluna cle mata-10. 

Se urn rei cair prisioneiro nas mãos de oi~tro rci, ri30 bllari 
este, em atten~zo dignidadc r a l ,  a abrandar-lhe os rigores 
do captiveiro, e rirodigalizar-lhc attenções. Passou, para não 
toruar, o tcnipo om que os reis captivos, Iigados ao carro do 
vencedor, llic realçavam a pompa do triumpho. 

Sc um rei cair prisioneiro nas m3os de um general, ou de 
qualquer outro ouieial, este usard de todos os respeitos devidos 
i rnagesliide: na guarda do prisioneiro real usara de todos os 
meios dc seguraoca, mas dissimulando-os, quanto possa. Con- 
vindo retira-lo, quanto antcs, da frerite dos seus, seri entregue 
ao onícial de maior gradiiaç%ci, que o servi- permittir dispen- 
sar para esse fim, acompanhado de boa eswlta. Permittir-se-ha 
quc receba todos os objectos do scii liso particular; e serão 
recebidas as pessoas do seu sequito, quemmdar chamar para 
junto dc si, 3s q~lacs todas scrdo tratadas com as consideracües, 
que se deverem a seus cargos. 

Ern uma palavra, um rei ori outro chefe do esta&, quando 
prisioncini, em attcncio a que rcliresentou iim povo, serh tra- 
tado, quaoto o perrnilh a seguranca, mais comoum liospede 
do que como um çaptivo. 

ARTIGO J o  

charnn-se r e f m  o individuo que ílcver5 permanecer em 
poder de uma das partes eontenllaras, para responcler, até 
com a vida, pela conducta da outra parte. 

Ordiriariamexite o objecto do refcm b servir de garantia para 
u cxccução dos contractos, e para que sc de bom tratamento 
As tropas, aos doentes, etc,., que caírem em poder do inimigo. 

Os refens s90 de tres rlualidades : 
2 .O Befens eatwguespalo proprio gootrno, e obrigados a 

esle servi~o. 

fY 'I - 
2." Refens coltintario~~ ou individiios que, por patriotismo, 

se entregam nas mãos dos inimigos, para quepossamTespon- 
der pela conducta dos seus compatriotas. 

3 . O  Finalmente, refens tow~ados pelo ininalqo; inrlividuos, 
de que este si! apodera a força, para se vingar n'elles da condu- 
cta cruel, que se tiver para com os seus. 

Os refcns entregues pelo proprio governo não podem ser 
admittidos pela lei da guerra; porque este meio se opp3e 
aos principias do direito natural, base de todo o direito. Com 
effeito, t8em querido justificar esta medida com o facto de ser 
um semiço necessario para o bem publico; e por dovcrem to- 
dos prestar ao seupaiz os serviços de que este poder carecer. 
Mas, se estudarmos o espirito do verdadeiro pacto social, vere- 
mos que o homem, reunido em sociedade, se resigiiou a sup- 
portar todos os encargos, e atbmesmo a wrrer todos os riscos, 
para o bem da communidade; mas que não se pbde exagerar 
osta obrigaçálo, do individuo 'em favor. da sociedade, a ponto. 
de se sacrificar a liberdade pessoal. Nenhum lioinem, disse o 
sr. Silvestre Pinheiro, a não ser um louco, se associaria com 
outros homens, para ser sacrificado em vantagem d'elles. Ne- 
nhupi, por isso, se sujeitaria i discriçzo d'aqiieHe ou d'aquel- 
les que o acaso ou as facções tivessem elevado ao poder. N5o 
se concebe,como os mandatarios do pnvo, que hiío por dever 
dispensar a todos, e a cada um cm particular, a maior somma 
possivel de Iiberdade, se permittiriam reduzir i escravidso 
qiialquer numero de indiviclrroç que lhcs approuveçsc. A en- 
trega dos refens obrigados nUo póde, portanto, scr adrnittida. 

Emqiiânto aos refens uolsrntarios, a lei da guerra auctorisa 
o seu cmprego, c que a estes se inflija pena, se tcntarcm eva- 
dir-se ; e que, einfim, e p a l  sorte cailia aos ~ U C ,  tendo-o conse- 
guido, caírem em poder do inimigo. Com cffcito, como foram 
elles mesmos que, de moto proprio, se olirigaram pessoal- 
mente iquelle serviço, nUo ~iurlerSo dcisa-10, evatliiido-se, sem 
quebra de u ~ i  dercr. 
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Emquanto aos re@s obrigados, isto 8, emquanto Iquelles 

de que o inimigo tiver lan~ado má0 violentamente, o direito 
militar sO admitte que sejam appreliendidos os individuos, que 
forem elementos de guerra; nem reconlikce outra apprehen- 
são que nao seja a dos prisioneiros ordinarios. 

Apesar Cisto, ainda hoje, por excepção, o invasor, se não 
b muito melindrgo em executar a lei da guerra, costuma 
constranger alguns habitantes mais nobveis do paiz a acompa- 
nha-lo, para caução e garantia de que o povo invadido não hos- 
tilima as tropas invasoras, nem tratari mal os doentes, que se 
Ilies deixarem, etc., pelo receio de que os refens sofFram 
cguaes ou peiores rigores. 

Os refens de quaesquer das tres qualidades, que eonsiderá- 
mos, têem sido muitas vezes empregados para gara~itia dos 
eontractos. Tambem os publicistas condemnam que se empre- 
guem com esse objecto ; e na verdade não lhes faltam rasões 
emabono cl'estesentir. Com effeito, ou se trata comuminimigo, 
que respeita a fé nos contractos, e para esse não ha mister de 
refens ; oii se trata com quem não hesita em faltar As promes- 
sas, e quem assim pensar curari pouco da sorte d'aquelies 
que houvercm de responder pelas suas faltas. 

CAPITULO XII 

DIREITO DA GUERRA SOBRE UM PAI2 INVADIDO E CONQUISTADO 

Aindaque, em principio, uma guerra justa só da direito a 
qrianto for indispensavel para se obter o objecto, para que ti- 
ver sido emprehendida, e para a completa indemnização das 
clespezas, a que tiver dado logar, este principio não tem sido 
observado rigorosamente, sempre que um paiz tem sido occü- 
pado pelo inimigo. 

A conquista parcial de um territorio não dh direito para 
substituir o governo do vencido pelo c10 vencedor, emquanto 

a lucta pndCr continuar com probabilidade de resiiltado. Sh. 
depois que o povo invadido, tendo soffrido uma derrota com- 
pleta, não poder continuar a resistencia, e que a conquista se 
achar consummada, o vencedor poder4 assumir a so&rania. 
Mas, ainda então, se esta soberania ultrapassar o ohjecto da 
guerra, degerierari em verdadeira usurpação. 

ARTIGO i: 

DIREITO DR CUERBA SOBE& A A D U I I I ~ T R A @ ~  DE UM PhIZ 

INVADioO E CíiNQBiSTADO 

A civilisação actual não permitte que o conquistador de uma 
provincia, ou de qualquer pna  de territorio, possa mudar a 
constituiç9o e as leis ; a não se dever seguir a annexação do 
paiz conquistado. Mas, ainda n'essb cw, pbde-selhe contes- 
tar um tal direito ; porque a conquista na importa cessão legal 
da soberania na pessoa ou entidade moral do vencedor: este 
não pbde cbnsiderar-se investido da soberania legal, que con- 
siste na vontade do maior numero, conswUada c expressa Ei- 
wmerlre; e sb esta vontade @de mudar legitimamente a can- 
stituiçáo politica de nm povo. 

Apesar da guerramoderna ter reconhecido a distincção entre 
conquista parcial e definitiva, e entre os differentes direitos, 
que tem o invasor n'estas circiirnstançias; todapia, na pratica, 
muitas vezes, tdem confundido estes direitos. Tem-se visto um 
principe victorioço, depois de se ter apoileradb de parte do 
territorio inimigo, obrigar o poro a prestar-lhe homenagem; 
isto de accordo com a opiniBo de antigos escriptores, que pro- 
fessavam a theoria de que oa bens pertencentes ao estado ini- 
migo se deviam reputar bens sem dono, res nuilztls, d'onde 
se concluia que a conquista importava uma confiscação feita 
ao governo do estado vencido. Por iim acto de cessáo, ra- 
tificado em 17 de julho de i 7  10, Jorge T de Inglaterra obleve 
que o rei da Dinamarca lhe transmittisse o dominio dos duca- 



dos de Breme, Vcrtlen, P S!adc, qlie estc llltimo acal~a~a i11? 

arrebatar a Suecia, conl a qiial, aliás, o mnnarciia dinarnnrqucz 
se achava em perfeita intclligencia. E ainda ha poucos anrios 
Napoleão 111 conqiiistou a Lombardia, para cedc-Ia aorei da 
Sardenha. 

No principio b'este seculo, nas guerras do imperio, iuna 
declaraçfio solcrnnc da perda do direito precedia a posse de- 
finitiva do paiz corlquistado ; o, cmquanto a eonq~iista nao se 
tornava uma realidade, o vencedor contentava-se com tirar par- 
tido dos recursos que o governo vencido Iheatiandonára. A res- 
peito dos bens dos particulares, limitava-sc a impor-lhes as 
contribuições e requisicões, que Liastassem para satisfazer as 
necessidades (10 exercito. 

Quando se Lrata da organjsa~30 de um paiz, e o mesmo so 
rntende no acto de in\atli-10, devem observar-se certas attcn- 
çõcs para com os costumes dos povos. A religião do povo inva- 
(lido, se r~Zo for a do invasor, náo dcveri scr atacada, pelo 
contrario haveri para com clla toua a tolerancia. Nada ha mais 
conibiccnte para fazer degenerar uma guerra regular em lu- 
cta dc extcrminio do que a intolerancia religiosa. Iieputiinos 
ocioso, no estado actual da civilisa~so, e depois dc quinto 
temos asscntadu, condemnar todo o ataque ao pudor e aos 
bons costumes. 

A celebre ordem do dia do general Eonsparte, por occasi3o 
iIc invadir o Egypto, rcsuine as malimas mais sagradas do 
direito da gucrra, que se poderiam rccommendar a um exer- 
cito invasor. Não foram ellas, infelizmente p:ira nos, traduzidas 
em facto pelos seus generaes, quando mais tarde, sendo im- 
perador, mandou invadir Portugal. 

hquelia ordein do dia cra a seguinte : 
R Os po~os  com quo nSs vamos viver são mahometanos ; o 

Seu primeiro artigo de fk e este : Não ha outro Dciis senão 
Deus, e Maliomet i? o scu propheta. E preciso nZo os contradi- 
eer, porta(!-vos com clles como vos portistes com os jiirleus e 

com os italianos : rnostrae consideraçâo pelos seus muptltis e 
pelos seus imans, como já praticastes com os rabinos e 0s 
bispos. Tende para as ceremonias que prescreve o coran, e 
para as mesquitas, a mesma tolerancia que tivestes pelos con- 
ventos, e pelas synagogas, pela religiáo de Moisis, e pele de 
Jesus Christo. As legifiesromanas protegiamtodas asreligiões. 
Vós achareis aqui usos differentes dos da Europa; é preciso 
costumar a elles : os povos com que vamos viver não tratam 
as mulheres como nós tratamos ; mas em toda a parte o viola- 
dor é um monstro. A rapina enriqueceria bem poucos; além 
de ser deshonrosa, aniquilaria nossos recursos ; e tornar-uos- 
liia inimigos de povos, que nos interessa ter por amigos.~ 

Direito da guerra sobre as contribuiçóes impostas no paia inimigo 

A rapina dos campos e das povoações indefensas substituiu- 
se um meio mais regular, mais util e humano: foram as con- 
triBuiçOes de guerra. Todos os outros meios violentos são 
injustos, impoiticos, e quasi sempre irnproductivos. 

Por toda a parte onde o exercito chegar, o general publicari 
logo que est8 resolvido a manter em vigor os imposlos, e todo 
o mechanismo d'este ramo de administra~ão: esta resolu-ão 
seri prornptamente anriunciada. Cumpre tambcm estudar ss 
diíferentes estatistias, e as circumstancias do paiz invadido ; 
reanimar o trabalho, a industria, e o commercio. S6 depois po- 
deri modificar convenientemente o systema do imposto. Estas 
medidas de administraçZo de fazenda tornar-se-heo tanto mais 
exequiveis quanto mais para ellas concorrerem as auctoridades 
locaes, e as differ~ntes comrnissG~s consiiltirss, que delibera- 
rão sobre os meios menos nocivos para ser modificado o sjrs- 
tema de cohranqa. Estas reuniGes, presididas por um oficial 
do estado maior, e ílc que far6 paite um oflicial de fa7~nda. 
oiivirlo OS indiuirliins mais cnriiriilci~atin~, priiiripnliu~nte OS 

4s 



capitalístaç, ieerca dos meios menos incommodos de assentar 
os impostos, OU de obter os emprestimos. 

Far-se-ha conliecer aos habitantes do paiz quaes s30 as au- 
ctoridades, donde poderão cmanar as requisicóes. Prohibir- 
se-ha a todos os oficiaes do exercito que requisitem qualquer 
somma, salvas determinadas excepções, sob pena de serem 
reputados concussionarios, e, como taes, punidos com o maior 
rigor. 

Cumpre á administraião militar estabelecer os preccitos, 
que háo de regular este importante ramo do serr i~o;  para a 
melhor execufio do qual b prcciso ter em asla que, para as 
contribuições se aflectarem do caracter de justiça, não devem 
ultrapassar as necessidades urgentes, nem os recursos dos 
contribuintes. 

AIITIGO 2.. 

Os bens de um estado constam do domifiio picblico e das 
dividas actioas. Constitue o dominio publico a propriedade 
que o estado possue nos continentes e nos mares. 

Direito da guerra sobre os haiis do inimigo nbs continentes 

Enlre os antigos o vencedor reputava propriedade sua to- 
dos os bens de que podia lançar máo, portencentes ao estado, e 
ate mesmo aos particulares, quer fossem bens immoveis quer 
moveis. Os immoveis, que podiam ser conservados, ficavam 
pertencendo ao dominio publico; aquelles, porèm, que não 
podiam se-10, soífriam uma destruigo compIeta. As povoa- 
m, os cmpos, os edificios publicos, os monumentos, os 
templos. ate as sepulturas, tudo era votado A mina e B profa- 
nação. Emquanto aos bens rnoveis, tornavam-se propriedade 
dos que os tinham tomado; e eram divididos proporcionaI- 

mente pelos apprehensores, segundo se tinham apossado di: 

maior ou menor porção d'elles, reservadas certas e deter- 
minadas quantias em beneficio do culto e do thesouro pii- 
blico. 

Actualmente o direito internacional distingue a propriedade 
immovel da movel; e considera cada uma d'estas differente- 
mente, conforme pertence ao dominio publico ou a& parti- 
culares. 

Em regra, a propriedade immovel pertencente ao estado 
invadido cabe sob o dominio do conquistador. Todo o principe 
ou general, que se apoderar do territorio inimigo, ter& por- 
tanto, direito para tomar conta dos bens immoveis, pertencen- 
tes ao estado, como praças de guerra, fortalezas, arsenaes, etc. 
Deveri porém, respeitar os monumentos de arte, e todos aquel- 
Ies que não tiverem reIaçáo irnmadiata wdi a guerra, como 
são os edikios consagrados ao culto. Tão pouco permittirh a 
devastayZo, o incendio, e a demoliçUo, salvo o caso de tanto 
exigirem as operações militares ; porqueentão è a lei suprema 
da necessidade que assim ordena. O general, que proceder 
contra estes preceitos, sera reputado inimigo da civilisaçáo e 
do genero humano, e votado 6 execraçso publica ; como s8o 
ainda hoje os barbaros, que destruiram tantas maravillias, 
quando, em torrente assoladora, inundaram o imperio ro- 
mano. 

Emquanto aos bens immoveis pertencentes aos particulares, 
que existirem no territoi-io conquistado, deverão continuar a 
ser protegidos ; e o acto de destrui-los sera considerado viola- 
çáo do direito da guerra. Poderao, quando muito, e por ex- 
cepção, ser sequestrados, e os fructos recolhidos, se esta me- 
dida se julgar conduccnto ao fim mais prornpto da guerra, Em 
i q r a ,  a conquista náo deve produzir alteração na propriedade 
civil. 

Apesar do direito internacional prescrever que as proprie- 
dades particulares náo caiam sob o dominio do coiipliistador, 



mais de tima Tez tCem ellas sido reputadas como verdadeira 
conquista, e resgatadas á custa de contribuiç20 de guerra. 
Em 4807 o nosso Portugal invadido pelas forças do general 
Junot, primeiro ajudante de campo do imperador Napoleão, 
s6 foi resgatado a custa de alguns milhks de cruzados (39). 

Tratando agora dos bens moveis, a lei da gue,rra admitte a 
preza, isto e, a acquisição regular de todas as cousas rnoveis, 
arrebatadas ao ezèrcito inimigo, ou a quem o acompanha; por 
isso que este procedimenlo tende a privar o adversario de re- 
cursos, que este, mais ou menos iiumediatarrante, empregaria 
com vantagem : entende-se que o exercito abandonou i sorte 
da guerra tudo que não pcide salvar. Os artigos, que cansti- 
tiiem o material do exercito, isto é, a artilheria e outras armas, 
e as muniflcs de guerra são entregues ao chefe do estado, que, 
ordinariamente, concede uma indemnizaçZo ás tropas que se 
apoderam d'estes objectos. Os regulamentos militares prescrc- 
vem as disposiç6es que se deverSo seguir n'estas circumstari- 
cias. Emquanto ás cousas que servem para as necessidades 
das tropas, distribuem-se, cle ordinario, aos corpos que as 
apprti~endem. Um uso, um tanto ertra~aFaule, concedia os 
sinos'de uma praça conquistada ao çommrtridante da artilheria 
do sitio. 

Alem rla preza regular, a apprehensão tem-se estendido, 
barbaramente, aos bens dos particulares, que existem ri'uma 
praça tomada por assalto ; como veremos, quando tratarmos 
do direito da guerra applicado ás oporaNes militares. 

Em geral, a occuparão niilihr, de pcr si so, não basta para 
abolir o direito da propriedade, emquanto o estado, a que 
esta pertencer, não ativer reriunciado, taata ou explicitamente. 

D'estc principio derivani os corollarios seguintes : 
1 .O O estado tem direito para rehaver do inimigo os bens, 

de que este se tiver apoderado, emquanto um tratado de paz 
 OS não tií-er adjudicado definitivai~iente. 

9 . O  Não e valida a alicnaçáo de quacsquer bens de um es- 

lado, feita pelo conquistador, em favor de terceiro, cmquanto 
náo os possuir com melhor titulo. 

3.' Um estado pbde, em todo o caso, revindicar os bens, 
de que o tiverem despojado por uma alienação d'aquella natu- 
reza. 

Aíndaque, em these, todas estas regras deveriam ser ap- 
plicadas a qualquer especie de bens, tanto moveis como immo- 
veis, todavia a difficuldade na applica@o, resultado inevitavel 
da differença que existp, na natureza dos hens moveis, tem feito 
admittir comodefinitivas as cessOes relativamente a estes bens, 
por n3o ser facil reconhece-los, e segui-los nas differentes 
mãos porque poderão passar; e mesmo para evitar as dis- 
cussí5es innumeras, que-ali8s, necessariamente, teriam logar. 
E por este motivo que se admitte que a preza que o inimigo 
tiver chegado a possuir por espaço de vinte e quatro lioras, 
possa ser legitimamente valida para um terceiro, sem que estc 
ulteriormente seja privado do que assim tiver obtido. 

Os publicistas admittem como regra que as propriedades 
existentes no paiz inimigo, quer pertencentes ao estado, quer 
aos particulares, n;?o sejam destruidas; apresentam, porénz, 
tacs cxccpçócs ao principio, quc h força d'cllas, c na dificul- 
dade de bem as precisar, este quasi que se inverte na exce- 
pção. Martens, por exemplo disse : 

n As leis da guerra limitam o uso de destruir as liropricda- 
des do inimigo : 

4 ." Aos bens, cuja posso for nccessaria para o fim da guerra; 
e que não poderem ser arrebatadas ao irihigo senão pela des- 
truição. 

%."os bens, cuja posse, segundo as circumstancias, não 
sepodir conservar, nem abandonar ao inimigo, sem que o re- 
forcemos. 

3." Aos bens, que se não poderem poupar aos particulares, 
sem prejuizo para as operacUes da guerra. 

4.' Aos bens exislentes rio tcrritorio do inimigo, que, em 



virtude de circumstanc,ias, a ras3o da guerra auctorisar a de 
vastar, para que Ihe faltem 3s subsistencias, o11 para obriga-lo 
a sair a campo e cobrir o paiz da devastação. 

k0 Aos casos de repi.csalias.» 

Direito da guerra sobre os hens do inimigo nos mares 

Os principios do direito internacional são agualmente a p  
plicaveis Bs guerras continental e maritima. Todavia, o uso 
tom estabelecido uma excepção que náo p6de ser sustentada. 
Emquanto os publicistas estão de accordo Acerca do principio 
da inviolabiliclade no continente, de que gosam as proprieda- 
clcs particulares, moveis ou inunoveis, que pertencem aos bel- 
ligerantes, emquanto este principio é mais ou menos respei- 
tado, segue-se nos mares uma regra inteiramente opposta : 

Os navios mercantes e as suas cargas consideram-se boa 
preza, e a tripulação prisioneira de guerra. 

Vejamos se esta excepçáo B admitticla pelo direito interna- 
cional. 

Os publicistas, que pretendem justifica-la, como n5o po- 
dem negar que e contradidorio applicar principios differen- 
tes a respeito das propriedades particulares, atacando-as nos 
mares, c poupando-os em terra, esforçam-se para mostrar 
que náo ha inversão nos principios ; e que 8 96 atacando a 
propriedade nos mares que se pbde exercer o direitoda guerra. 
Para o provar dizem : 

4 .O A marinha mercante, quer no pessoal, quer no material, 
B uma forca sempre prompta para servir ao estado belligerank 
a que pertence : os homens sãomarinheiros, recrutas prornptos 
para a marinha militar, e os navios são facihente transforma- 
dos em v a m  de guerra ; em uma palavra, pessoal e material 
tornam-se, .i primeira requisição, em elemento de força pu- 
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blica; e, com este titulo, tudo 8ca sujeito, directa e immediala 
mente, 4 ac@o das forças navaes do inimigo. 

2 . O  Se as mercadorias e os homens, pertencentes 6 marinha 
mercante, forem reconhecidos livres, e isentos da acção do 
inimigo, este poderi, sem expor algum vazo de guerra, mnti- 
nuar a explorar, por meio dos seus navios mercantes, os ma- 
res e os continentes; como faria na paz, illudido assim os 
effeitos da guerra. 

Apesar d'esta opinião, que é a de miiitospublicistas notaveis, 
julgam outros que a medida 8 iniqua ; que só a facilidade e o 
nenhum perigo em atacar impunemente a marinha mercante, e 
o incentivo e a rasão, que pode explicar, mas de modo al- 
gum justificar, a violencia que se exerce sobre esta especie 
de propriedade. Com effeito, se as nações mpeitam no proprio 
territorio, e no paiz inimigo, as propriedades particulares, por 
que rasão n30 ser20 estas respeitadas nos mares, extensão 
immensa, que não conhece senhor? O sr. Silvestre Pinheiro 
achou contradictorio apoderar no mar dos bens partjcnlares, 
e reconhecer-lhes a inviolabilidade na terra. A rasão, disse d e ,  
é vergonhoso dize-10, e porque nos rnares,conta-se com a im- 
punidade, emquanto que na t e i ~ a  sabe-se que os povos não 
distingnemos soldados dos ladrões, apenas estes, confundindo 
os bens dos particulares com os do estado, se apossam, sem 
combate, do que pertence ao habitante inoffensivo : e a colera 
dos povos sempre tem sido fatal aos exercitos, ainda os mais 
aguerridos. 

&te mesmo sentir expressava do alto do rochedo de Santa 
Helena o maior capitão do seculo. ag para desejar, dizia Napo- 
leão, que cliegue a epocha, em que as idias liberam se exten- 
dam sobre as guerras maritimas; e que as forcas navaes de 
doas potencias possam bater-se, sem que tenha logar a appro 
hensão dos navios mercantes, e sem que se reputem prisio- 
neiros de guerra os seus marinheiros, e os passageiros n8o 
militares. O comercio far-se-ba ent3o sobre os mares, entre 



6s povos belligerantes, como sc L i i  lia terra por cnlre o tu- 
multuar das batalhas. 

Infelizmilnte, e qualquer qr~e s ~ j a  o valor das ras&s em rnn- 
trario, a pratica seguida sobrc a rnateria sujeita B a seguinte : 

Todos os bens que se apprehendem nos mares, quer per- 
tençam aos governos, quer aos particulares, slo considerad~ 
boa preza. Emquanto d epocha, em que esta apprehensão piide 
legitimamente ser enec'utada, umas vezes tem sido desde o 
rompimento das hostilidades, e sem aviso prévio ; outras, tem 
sido concedido certo prazo, para que os capitães dos navios 
mercantes possam retirar com segurança para os seus portos. 
Na guerra da Crimea fez-se mais : as potencias occidentaes, 
por uma declawão, concederam aos navios russos uma de- 
mora de seis semaiias nos portos em que se achavam, para 
que arranjassem os seus negocios comnerciaes. 

Entretanto, n'essa mesma guerra, dirigida com tanta mw 
deração e liumanidade, aspropriedades particulares dos russos 
riem sempre foram poupadas pelos inglezes : nas praias do mar 
de Azof todos os celleiros foram despejatlos ou destruidos. 

Aindaque a propriedade do povo iiiimigo se repute atacavel 
nos mares, ha uma industria maritima, que tem sido respei- 
tada : os barcos empregados na pesca c,osteira e toda a campa- 
nha são isentos das hostilidades. E com rasão, porque esta 
industria é inteiramente pacifica, principalmente, se não se 
trata do bloqueio ; e sua importancia, emguanto A riqueza na- 
cional que podc produzir, é muito inferior iquella que fornece 
o ccimmercio maritimo, ou a pesca cm ponto grande. Os pes- 
cadores, gente inoífensira, familias pobres que vão, brigando 
com as ondas e através dos maiores perigos, buscar nos mares 
a siibsistencia, com que não deparam na terra, tèem direita 
fundado para esta excepçáo. 

Esta immunihdo, aindaque 1130 pdde ser considerada como 
regra absoluta de direito internacional, todavia tem sido prati- 
cada tantas vezes, que e de esperar p c  seja observada rigorosa- 
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mente nas futuras guerras maritimas. Durante as guerras do 
imperio Francez a liberdade da pesca costeira foi mantida por 
ambas as partes belligerantes. Os inglezes, cujas esquadras 
vinham a miudo percorrer certas costas da França, deixavam 
os barcos dos pescadores entregar-se tranquillamente 4 sua 
industria, e atb lhes compravam o peixe e outras provisões. 
A marinha dos Estados Unidos, na guerra de 1846, contra o 
Mexico, conformou-se a este uso. Emfim, na ultima guerra do 
Oriente as instrucções do ministro da marinha em França tain- 
bem continham uma recomendação similhante. 

Apesar de tudo isto, os inglezes extenderam no mar de 
Azof suas hostilidades aos pescadores russos: as redes e enge- 
nhos de pesca, as pescarias, os barcos e ate as casas dos pobres 
pescadores, tudo foi queimado ou destruido. 

Direito da guerra sobre as dividas activas do inimigo 

Alguns publicistas julgaram que o invasor tinha direito para 
lançar máo das dividas activas do inimigo, accrescentando que, 
apenas tivesse dado a qtùtaflo, a divida devia julgar-se solvida 
ao credor primitivo. Sustentavam esta opinião com o caracter 
de força, inhercnte A occupação da guerra, que conferia uma 
especie de direito, que denominavam de confèscap&. Foi a 
pretexto da confiscação que, em algumas guerras do swulo 
passado, os invasores receberam, pelos governos vencidos, as 
sommas, que eram devidas a estes governos. FortaIeciam esta 
pretenção com as disposições insertas em differentes tratados 
de paz; e com varios factos que sanccionavam similhante 
principio : Alexandre vencedor, e senhor absoluto de Thebas, 
fez presente aos da Thessalia do documento original da divida 
d'estes ultimos aos thebanos. Tambem, quando, no tempo de 
Napoleão I, principiaram as hostilidades entre a França e a 
Gran-Bretanha, a primeira d'estas potencias fez seque5tro nas 



sommas, que eram devidas aos subditos inglozes, pretendendo 
por estes ; medida esta, a que o governo inglez res- 

pondeu com tratamento egual. 
Actualmente segue-se systema mais l$eral: a guerra náo 

confere ao belligerante direito algum sobre os titulos de divida 
que o seu inimigo possuir. Se o vencedor, em opposiçáo aos 
bons principios, lançar mão d'esta propriedade, ser& sobre o 
devedor que recair8 este accideilte da guerra. Seeste náo po- 
dér esquivar-se a pagar indevidamente, o credor nem por isso 
serA julgado quite; porque o dircito da propriedade náo pre- 
screve: a lei não absolve o devedor, se este provar que perdeu, 
ou mesmo que lhe extorquiram a importancia de uma divida, 
que tratava de solver. 

Estes principios, que pre*alecem na Inglaterra e nos Esta- 
dos Unidos, devem ser recebidos pelo direito internacional. 

Emquanto ás sommas existentes em deposito confiado i Ti, 
publica, todos os publicistas estão conformes em que não se 
Ihes deve tocar: este deposito, porque se achava nas máos do 
vencido, om consequencia da confiança e boa f6 do proprieta- 
rio, deve ser respeitado; ainda mesmo no caso de guerra 
aberta. Assim se tem praticado sempre com os Cundospublicos. 
Este proceder, alem de ser uma homenagem, que se rende á 
justiça, reverte em interesse geral ; porque anima os mutuata- 
rios, aos quaes, sem isto, a falta do confiança afugentaria de 
acudir As necessidada do estado. 

Wheaton vae mais longe : julga q e  o novo governo deve 
responder pelas dividas contrahidas pelos governos, que o 
tiverem precedido. Disse elle que a mudança na forma da con- 
stituição, na dynastia, ou na pessoa do chefe do estado, n3o 
affecta, em cousa alguma, a obrigação de pagar as dividas pu- 
blicas, contrahidas pelo depositarios do poder. Com effeito, a 
f6m essencial, que constitue uma sociedade independente, 
cantinuou a ser a mesma; sd mudou sua fónna accidental; e 
como as dividas publicas foram eontrahidas por agentes de. 

vidamente auctorisados, 6 a nação que continua sempre res- 
ponsavel por ellas; embora fosse alterada a constituição do es- 
tado. 

CAPITULO XIII 

DIREITO DA GUERRA ACERCA DO ARMAMENTO DOS CORSARIOS. 

ESTLDO DA QUESTAO DEPOIS DA GUERRA DO OIUENTE 

Chamam-se carsarios os navios armados em guerra, por 
conta e risco de particulares; que não recebem soldo do es- 
tado, e que t4cm auctorisaçáo d'elle, para atacar a marinha e 
os estabelecimentos de guerra maritimos, pertencentes ao ini- 
migo. Sso os auxiliares do exercito naval, reconkiecidos e au- 
ctorisados regularmente ; assim como os corpos francos são 
os auxiliares dos exercitos de terra. A dlfferença consiste em 
que os corpos francos, de ordinario, pertencem, exclusiva- 
mente, ao estado que servem; emquanto que os corsarios 
podem pertencer a nacionaes ou extrangeiros. Do mesmo modo 
que a guerra terrestre B feita legitimamente pelos exercitos 
regulares e corpos francos, a guerra maritima e feita pelos 
vazas de guerra e pelos eorsarios. 

O armamento dos corsarios não é isento deineonvenientes. 
Estes auxiliares, independentes da a m o  immediata dos go- 
vernos, entregam-se, muitas vezes, nos mares aos excessos 
de verdadeiros ladrões. Attrahidos pela avidez do lucro, caem 
sobre os navios das nações neutras; o que justificam, a seu 
modo, com os pretextos mais futeis ; e, por esta arte, lançamo 
governo em dificirldades, originando wntesta~ões, no mo- 
mentomais critico para ser augmentado o numero dos inimigos. 

Os excessos commettidos pel'os armadores &m levado mui- 
tos publicistas notaveis a condemnar o emprego dos corsarios, 
como vestigio da barbaria dos seculos passados, e, portanto. 
contrario ao direito internacional. Massé, Galiani, e outros, 
protestam energicamente contra o armamento em COM; e 



instam pela eompleta aboliçxo d'este meio de guerra. Mr. Hau- 
tefeuiile, porhrn, consideraa opinião d'ayuellespublicistascomo 
um erro grave. O emprego dos corsarios e, aos olhos d'este 
notavel escriptor, um modo de guerra legitimo e eficaz : e elle 
senáo o imico, pelo menos um dos meios mais poderosos para 
ser compensada a dcsproporção immensa das forfas nawes, 
que se da entre a Gran-Dretanlia e as outras potencias mariti- 
mas, e para restabelecer o equilibrio sobre o Oceano. Desem- 
baraçada dos corsarios, a Gran-Bretanha tornar-se-ha senhora 
absoluta dos mares. Com uma parte das suas esquadras blo- 
quearl os portos do seu inimigo, emquanto que com a outra 
lhe arruinará todos os estabelecimentos coloniaes, e Ilie tomar8 
todos os navios. Pelo contrario, a necessidade de defender a sua 
marinha mercante dos ataques dos corsarios constrange-la-ha 
a ciividir suas forcas, a dissemina-las sohre todos os pontos do 
globo ; e, por wnçequencia, a tornar-se menos temivel. ~ com 
os corsarios, emfim, que se poderá luctar contra a Gran-Breta- 
nha: e o unico meio, pensa mr. Haiitefeuille, de tornar vul- 
neravel esta respeitavcl potencia maritima. 

Alguns estados, em difftlrentes epochas, ensaiaram a aboli- 
ção do armamento em corso. A Suecia e as provincias unidas 
dos Paizes Baixos cm 1675 cornprometteram-se, por um tra- 
tado, a abolir este armamento. A Russia em 4 767, e nos annos 
seguintes, absteve-se do emprego dos corsarios, de que, pouco 
depois, em f 7í0,  se tornou a servir. A Russia e os Estados 
Unidos da America em 1785 comprometteram-se a não passar 
cartas de corso, quando estas duas potencias se fizessem a 
guerra. Mas este artigo foi supprimido em um tratado de 1779. 
Na assemblea constituinte de França tratou-se de abrir negocia- 
ções com as diiferentes potentias àwrca da abolição do arma- 
mento em corso; mas nada se clincluiu. 

Por occasião da guerra da Criméa, algumas potencias im- 
pozcnrn aos seus subditos toda a abstençio do armamento 
em corso. 
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A Siiecia, em uma ordenança do rei, datada de 8 de aliril 

de 1854, prohibiu a todo o ssiibdito sueco a m a r  em corso 
contra qualquer das potencias belligerantes, ou servir em quaes- 
quer navios corsarios. Prohibiu tambem a entrada d'estes navios 
com as suas prezas nos portos suecos ; e qçe os seus com- 
prassem aos corsarios quaesquer objectos aprezados. 

O governo hespanhol em I2 de abril do mesmo anno de- 
aetou uma prohibição analoga. 

O governo dos Estados Unidos cm 28 do mesmo mez e 
anno fez saber ao governo francez que a legislayáo tl'aquelles 
Estados prohibia severamente a todos os eidadáos, ou extran- 
geiros estabelecidos no lerritorio da Uiiiáo, o arniamento em 
corso para rima guerr:i estranlia; quc n9o era para receiar 
que apparecesse alguma tentativa para infringir estas leis ; mas 
que, no caso d'esta esperanra ser illudida, o presidente em- 
pregaria o poder, de que se achava re.~estido, para hc-Ias 
executar. 

O nosso governo, em 5 de maio do mesmo anno takbem, 
no decreto de neutralidade na guerra do Oriente. decretou 
abstenção similhante da parte dos portugueees (60). 

Foi nos nossos dias que, em um tratado solemne, a Franca, 
a Inglaterra, a Austria, a Russia, a Prussia, a Sardenha, e a 
Turquia, se comprometteram i abolirão do armamento dos 
corsarios; e convidaram os outros estados a arllierir 3 esse 
pensamento. Com effeito, uma declara-%o, datada de abril de 
1856, e assignada por todos os signatarios do tratado ria paz 
do Oriente, adoptou a aboliçáo do armamento em corso, como 
medida obrigatoria para as nações representadas por sqaelles 
plenipotenciarios; e promett,eii convidar as diffcrentes poten- 
eias para que adherissem, entre outras, a csta lirescripç20. 

Como, porhm, este tratado n3o receheu a arlhesso de todas 
as potencias, não obriga aqiiellas que n3o o su~iscreveram; e, 
por isso, não pOde ainda considrrar-$c a abolição do corso 
sancrioriada ~icla lri scciindarin. 



O nosso governo em 28 de julho de 1850 adheriu a todos 
os quatro pontos do direito maritimo, em pilo assentaram os 
signatarios do tratado'de Paris (61). 

O governo dos Estados Unidos aceitara a aboliczo do arma- 
mento em corso, se se começar por estabelecer como regra 
de direito internacional poupar nos m a r s  a propriedade par- 
ticular da acção dos cruzeiros e dos corsarios; sob esta base 
extensa da melhor vontade se offerecerá a tratar. a Sliould 
the leading powers of Europe concur in proposing, as a rule 
of internacionallaw, to exempt private property upon lhe Ocean 
fmm seízure by public armed ciuizers, as well as by priva- 
teers, the United States rcadling mect thcm upon that broad 
ground. a 

A republica do Mexico n5o adlieriu ao convite para a aboli- 
ção do corso. 

A Hespanha íambem náo parcce disposta a subscrever, sem 
a1,mas exigenciaç, ao convite dos sigatarios do tratado da 
paz do Oriente. 

A justiça do principio, e a annuencia tacita, mas n%o mcnos 
notaria, de grande numero de potcncias ao tratado de Paris, 
tudo leva a esperar que a abolição do armamento dos corsarios 
seri um facto que se realisarh nos nossos dias. 

Se, porem, apezar das esperanças de ver acabada a guerra 
dos corsarios, este meio de aggressão continuar a ser empre- 
gado, convir& regula-lo, sujeitando-o a regras determioadas; 
serão estas as seguintes : 

Todo o eorsario deverá munir-se de uma licença do 
chefe do estado a quem servir : esta licença chama-se carta 
ou padenle de corso. 

A carta de corso considerar-se-ha documento necasario 
para auctorisar iim simples cidadzo a tomar parte na guerra, 
e SU poderi ser mandada passar pelo chefe do estado. Todo o 
acto de hostilidade, praticado sem esta auctorisaçáo, serd pu- 
nido com a maior severidade. 

2.' Para ol~ter a patente de corsario, todo o armador ser& 
obrigado a depositar certa somma, que varia nos differentes 
paizes; e deve ser tal que possa responder pelas infraqões 
dos regulamentos, que o amador poderi cornrnetter, e in- 
demnizar os particu1ar.e~~ nacionaes ouextrangeiros, que forem 
prejudicados por essas infracções. 

Esta medida, coercitiva para o armador, tem evidentemente 
por objecto conte-lo nos limites, que lbes prescrevem os re- 
gulamentos; e garante ao estado, pelo menos, uma parte da 
indemnização, que este teri que pagar pelos excessos que o 
corsario, porventura, commetter. 

3 . O  A captura da propriedade não seri considerada boa 
preza, sem que um tribunal competente a tenha reconhecido 
como tal. 

Se um navio inimigo for apprehenclido por um corsario, 
que não se achar legitimamente habilitado, n50 seri restituido: 
mas toda a preza reverterá em proveito do estado do apreza- 
dor, náo perteiicendo ao armador alguma parte d'ella. E se 
um navio neutro for capturado por um corsario illegalmente 
armado, o navio seri restituido ao proprietario como preza 
irregularmente feita. 
4." -4s cartas de marca, ou de corso, nZo serão validas se- 

náo para certo numero de mezes, maior ou menor, conforrnc 
as circurnstancias ; e nunca para tempo indetcrminado. 

5 . O  Todo o navio corsario deverá conter uma tripulação 
composta, na sua maioria, por individuos do esiado a que 
servir. 

ARTIGO UNICO 

O corsario distingue-se do pirata cm que este ultimo não 
se acha anctorisado por algum governo para correr aatacar a 
marinha inimiga. Os piratas são nos mares o mesmo que na 
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terra as quadrilhas de salteadores, que roubam e assassinam 
nas estradas publicas. 

Aquelles malfeitores, por isso que não t6empatria, e esco- 
lhem para theatro das suas atrocidades o mar, espaço immenso, 
propriedade de todos os povos, devem, por isso, ser atacados 
e apprehendidos por qualquer, e por todos os modos possiveis. 
E o estado, a que perlencei' o apprehcnsor, seri obrigado a 
inflingir-lhss O justo castigo. Houve tempo em que os proprios 
apprehensores puniam os piratas, sem dependencia da auctori- 
dade publica, .julgando-os summariamente, e enforcando-os 
em seguida no alto dos mastros. Em uma lei ingleza do co- 
meço do secuio Xvi11 lia-se : « Se os piratas commetterem algu- 
mas piratarias nos mares, e forem apanhados no actn, os ap- 
prehensores poder20 enforca-los no mastro grande, indepen- 
dentemente de algum julgamento solemne. o 

Este costume barbaro era sujeito a abusos graves ; por isso 
foi geralmente banido. Hoje não lia povo tivilisado, que deixa 
de entregar os piratas aos tribunaes, para por estes serem 
julgados; preterindo apenas, a respeito d'estes criminosas, as 
formulas ordinarias no acto da apprehensão ; náo s8 pela im- 
possibilidade dc as proseguir, mas Lambem porque a lei dis- 
pensa toda a formalidade para a captura dos réus cm estado 
permanente de flagrante delicto. 

Ainda hoje a pirataria torna perigosa aos navios mercantes 
a navegação dos mares (Ja India Transgangetica e do grande 
archipelago da Asia. Os insulares malaios constituem n'estas 
paragens uma raça de piratas organisados, que praticam suas 
rapinas em flotilhas numerosas. Os cruzeiros hespanhoes das 
Philippinas não bastam para livrar o commercio d'este flagello; 
por isso, a Hollanda e a Inglaterra têem sido muitas vezes 
obrigadas a dirigir contra aquelles piratas expedi~ões regula- 
res, e a offerecer-lhes verdadeiros combates. 

CAPITULO XIV 

DIREITO INTERNACIONAL APPLICADO AS O P E R A C ~ E S  MILITARES 

~ ã o  pertence ao direito internacional, mas ii scjencia mi- 
litar, enumerar e descrever todas as operaçnes, que se po- 
dem executar em campanha. Nosso objecto, actualmente, 6 er- 
por as regras, a que se devem submetter todas as operaçi3es 
dos exercitos, quando as consideri~nos em relaçáo ao direito 
da guerra. 

Seja qual for a operaçáo militar, 12 lei da guerra n5o empre- 
gar as armas senão para co~locar o inimigo fóra de combate : 
não se permitte usar d'ellas para augmentar o padecimento, e 
exacerba-lo inutilmente : não 6 dado aproveitar quantos re- 
cursos 6 genio da destruição possa inventar. O principio de que 
i? convenienle tornar as glierras mais erueis, para as tornar 
menos frequentes, pelo horror que deverão causar, em be- 
neficio da paz, nzo 6 justiricave1 : nada assegura que os males 
certos hão de ser seguidos por esses resultados beneficos que se 
promettem; antes, consultando a historia e o coraçfo do h& 
mem, tudo leva a crer que as guerras, recrudescendo, ser20 
mais dimeeis de terminar. 

No direito internacional, applieado ás operações militares, 
consideraremos : as batalhas e outras acções de gucrra; as par- 
tidas da pequena guerra ; e o ataque das praps. 

ARTIGO 1.0 

DIREITO IATERNACIONAL APPLI(:ADO AS BATALHAS E OUTRAS A C Ç ~ E S  

UA GUEBRA 

As batalhas e outras acções de guerra dao iogar a observa- 
Ção de certas leis, em relação aos feridos, morbos, e: prisio- 

' neiros. 
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Tratame:ilo qiie se deve ter com os feridos e iiiortos 

no campo da liatalha 

fi coiitrario i s  leis da  goerra roubar os feridos que ficam 
no earnpo, e deixar os mortos por enterrar. O tratar dos feri- 
dos, e enterrar os mortos pertence ao general que ficar senhor 
do campo da batalha. 

Quando ficar por decidir quem permaneceu senhor do cam- 
po, poder-si!-lia convir em suspender as hostilidades, para 
cada um dos exercitos belligerantes recolher os seus feridos, 
e enWrr.ar os seus mortos. 

3 2.. 

Tratamento que se deve ter com os prisioneiros 

Antigamciite todos os individuos, quc caiam em poder do 
inimigo, eram captivos. Se alguma promessa náo tinha prece- 
dido a entrega, o vencedor dispunha do vencido, segundo o 
seu arbitrio e caprjcho. Fazia-o seu escravo, opfirimia-o com 
crueis tratos, ou o matava. Alguns povos, e certo, tinham jL 
leis menos barbaras ; mas quasi nunca as observavam religiosa- 
mente. 

Actualmente o tratamento, que deve haver para com os pri- 
sioneiros, segundo a lei da guerra, consiste na privaç50 da li- 
herdade, para que não posam tornar a combater; por isso 
cumpre tirar-lhes o armamento, sem lhes tocar nas mochilas, 
e transporia-10s para lugar seguro fbra do theatro da guerra. 

Em uma palavra, cumpre tomar, a respeito d'elles, todas as 
medidas de precaupo, tendentes a evitar que se evadam; e 
prevenir alguma tentativa hostil : assim, se, depoisdedesarma- 
dos, tentarem retomar as ardas, haver& direito para Ihes 
atirar. 

Os ~irisioneiros, emquanto se conseriiarem n'este estado, 
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96 ser50 responsaveis, perante a justiça do vencedor, pelas 
faltas que mmmetterem : morreram civilmente para a patria, 
emquanto durar o aprisionaniento, m e  começa, para todos os 
&ibs, na occasiáo em que o individuo, reduzido á impossi- 
bilidade de resistir, se entrega condicionalmente ou sem 
yondiçoes. 

s~ conspirarem contra a segurança do estado que os deti- 
ver, este poderA applicar-lhes os meios de correcção ou de 
repressão, que juIgar conveniente. 

As leis da guerra t&em descido a certas particularidades, 
para suavisar a sorte dos prisioneiros. V 

Não podem ser constrangidos ao serviço contra a sua patria. 
Reconhecem-se-lhes os postos que tinham, e sáo considera- 

dos em attenção a estes gràus. 
Tal proceder e conveniente : importa a dignidade de todos 

os paizcs e i disciplina de todos os cxercitos guc o chefe, que 
uma vez commandoii, não seja confundido, mesmo na desgraça, 
com os que foram seus subordinados, e que ainda o poderão 
tornar a ser. 

Os oficia., dando sua palavra de bonra de que não tenta- 
rão evadir-se, gosarão de maior liberdade do que os inferiores 
e soldados, que serao empregados em trabalhos pubiicos. 

A generosidade ordena que os prisioneiros feridos sejam 
tratados como os feridos do vencedor: n'um hospital não se 
distinguem vencidos de vencedores. 

São exceptuados da protecçáo e sujeitos a discriçzo do 
chefe, em poder de quem cairem, as pessoas seguintes : 

i." Os individuos que, por sua conta e risco, e sem ordem , 

do chefe do estado, praticarem Iiostilidades. 
9.' 0 s  militares, e não militares, que, por sua condueta, 

infringirem as leis da guerra, por exemplo, entregando-se 6 
rapina: 

Os desertares, que forem apanhados nas fileiras do inimigo, 
punidos seguodo os regulamentos, 



Emfim, o vcncedor tem direito incontestavcl para applichr 
ao prisioneiro, que se tiver rendido scm condiido, a péba 
por qualquer crime, que tiver commettido contra as Icis da 
guerra. Sc for, por exemplo, um chefe que tenha mandado 
matar os prisioneiros, poderi scr-lhe spplicada o rigor da 
pena capital. 

ARTIGO 2.0 

DIREITO IITEIIAACIONAL APPLICADO AS PARTIDAS QUE, 
MAIS ORLIINARIASENTE, Si3 EMPRKGAY NA PEQCCNA GOERRA 

Martens disse que emquanto bs pequenas expedições, quc 
designam pelo nome de pequena guerra; e que são compostas 
de pelotões destacados dos regimentos, ou, mais principal- 
mente, de companhias francas, a ordem apresentada pelo chefe 
basta para as tornar legitimas; e qiie a lei primitiva nso pbde 
fixar cousa alguma, emquanto ao numero que as ha de consti- 
tuir. Segue aguelle publicista dizendo que, todavia, algumas 
vezes as potencias belligerantcs se tQem accordado a respeito 
do menor numero de quc cstas partidas, de ca~allaria ou in- 
fanteria, dever50 ser formadas ; scndo, n'este caso, o inimigo 
auctorisado para tratar como rapinantcs os indiiriduos, que 
encontrar reunidos em numero inferior ; a náo ser que possam 
provar que se acham assim retluzidos por effeitos da guerra. 

ARTIGO 3.0 

DIREITO INTERNACIOSAL APPLICADO AO ATAQUE DAS PRAGAS 

Direito iiite~.nncional emquanto aos pontos, para onde B permittido, 
B.icluaivaniente, dirigir as poiitarias 

As obras de forlifiaçãu, e os edificios militares, ou olatvos 
occupados milicarmeate, são os unicos pontos para onde k 
permittido dirigir as pontarias. São tambem estas as construc- 
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ções, #entre as quaes o atacante poder& destruir aquellas que 
lhe con\'ier, quando tiver tomado a praça. 

Se o defensor se sorvir de algum edificio civil para estabele- 
-ter qualquer systema de signaes, esta circumstancia bastara 
para o tornar edificio militar, para todos os eiTcitos da guerra. 

D'entre os edificios militares sáo isentos do cffcito da arti- 
Iheria os hosptlaes. É costume arvorar uma bandeira para os 
fazer reconhecer de fbra da praça. 

Martens apresentou, sobro esta parte do direito da guerra, 
principias menos humanitarios ; mas o sr. Silvestre Pinheiro 
combateu as doutrinas d'aquelle publicista c,om bons argu- 
mentos. 

i 2.0 

Direito internacional emquanto ao emprego das minas militares 
contra as praças de guerra 

Desde o seculo sv que ttem empregado as minas  offessfeas, 
com o objecto de arrojarem as obras de fortificação, e as tro- 
pas que as guarnecerem ; e cujo efleito s6 poderi ser neutra- 
lisado por meio similhantc, as miraas defensivas. 

O direito da gucrra auctorisa o emprego das minas; mas 
unicamente para fazer saltar as obras do fortificação e os edifi- 
cios militares, e nunca para arrojar aos aros uma cidade com 
os seus habitantes. 

1 3.' 

Direito uiternacional emquanto ao crnprego do hombardeaniento 
contra as praças de guerra 

Chama-se bomliardeafiento unia chuva de balas vermelhas, 
bombas, granadas, e quaesquer outros projectejs incendiarias. 

O direito internacional não permitte que se empregue este 
meio contra as praeas, por poucos que sejam os edificios civis, 
C por pequeno que seja o numero dos habitantes. O bombar- 
deamento apenas é permittido contra as simples fortalezas, ou 



jogares fortificados, que contenham unicamente a guarnição. 
Empregado contra as povoações k barbaro, impolitico, e inutil. 
G barhro, porque acammette jndividuos não combatentes: 
soldados, povo, mulheres, crianças, velhos, todos, indistincta- 
mente e ao acaso, são perseguidos por este meio de destruíção. 
$ impolitico, porque leva o povo 5 desespcraç30; e a guerra. 
que não deve passar dos governos, nacionalisa-se entre as 
massas. E inutil, e por isso tambom reprovado pelo direito 
inbrnaciotial ; porque fuimina as habitações civis, mas é affron- 
tado pelos soldados, que o evitam, recolhendo-se As casas-ma- 
tas, ou, na falta d'estas, 3 outros abrigos pro~isorios. 

Foi um bombardeaniento de fortaleza, e não de povuaçáo, 
o que teve logar em 4 532 contra a cihdella de Anvers : vinte 
e cinco mil bombas lançadas contra as fortificaç5es, e para 
dentro da povoaBo, nao adiantaram a entrega da praça. 

O capitão de artilheria De Blois publicou em 18i8 uma 
obra, que tem por titulo Traite des bombardements. Nesta 
obra propoz-se demonstrar, principalmente, as seguintes pro- 
posifles : 

I.a Os bombardeamentos n3o calram em desuso, como se 
tem dito ; por quanto hamuilos exemplosdesde 1792 até181 4. 

2." Quando uma cidade e bombardeada com meios vigoro- 
sos e convenientes, muito poucos dias bastam para destrui-la 
completamente; e e muito raro que ella se sustente ate essa 
extremidade. 

3." As medidas que se aconselham, no decurso da defeza, 
para contrariar os estragos dos projecteis inceodiarios, sZo 
completamer~te insuíiicientes. irnpossivel deter os progressos 
do fogo sob uma clipva de bombas e'granadas. 

4," Os bombardelrmentos fazem cender as praças com muito 
menores perdas, em muito menos tempo, e com menos gasto 
de munições, do yue os sitios em regra. 

Nenhuma das proposi@as, que avaoca o capitão De Blois, 
è irresistivel, para defender o emprego do bombardeamenlo. 

A primeira responde-se que, infelizmente, as leis da guerra 
não têem sido observadas de modo que o emprego de um 
meio de hostilidade baste para justifita-lo. Algumas cidades 
t6em sido bombardeadas : ,ser5 assim; não se prova por isso 
que o devessem ser. 

A segunda pmposiçàlo podemos ~esponder com exemylw 
dos nossos dias, tanto de fUra como de casa, que provam o 
contrario : Anvers e Gaettai Porto e Marvão resistiram a bom- 
bardeamentos. 
A terceira proposição, entre outros, respondam ainda os 

mesmos exemplos, que acabamos de citar. 
A ultima proposição do capitão De Blois responderemos, 

e m h ,  que ainda quando se conceda, o que não 6 facit 
conceder-se, que os bombardeamentos rendam as pra'ças com 
muito menor perda de tempo e menos mortes, do que o fazem 
os sítios em regra, basta que este meio de ataque alcance in- 
dividuos e cousas, que não são elamentos de guerra, para 
daver ser proscripto. 

8 a: 

Direib internacional emquanto ao emprego do bloqueio terreslre 
comtra ss prriçaa.de goma 

Chama-se bloquèio de uma praça a operação de guerra, 
por meio da qual todas asavenidas sáa ompadas, de sorte 
que ninguem possa sair d'ella, e quenenbnm reforço, nenhum 
soccorro de viveres ou rnuniws, ~~~~a noticia possa c h e  
gar aos defensores ; com .o fim de OS  dei- p& fome, pela 
sede, ernfim, pela mingua do necessario para a vida. - 

Um publicista italiano, o conde de L@& Palli, susten- 
tindo que sO as prags fortes podem ser sujeita& iobloqueio, 
exprimiu um pensamento recebido pelo dipeitointeraacional. 
aN%o e, disse aquelle publicista, mais do Pe-poi. um nbocso 
rnonslrrroso do direito das getates que ~0 d t d ~ a m  bloqueados 



0s lagares, onde não se erguem foslifica$fies, onde o inimigo 
na0 habita, e onde não existem vazos de gucrra, n 

O djreito da guerra auctorisa o emprego do bloqueio, para 
obrigar uma praça a render-se pela falta do necessaria para a 
vida. Não auctorka, porem, como barbaran~ente se tem susten- 
tado, matar á necessidade os habitantes; não Ihes permittindo 
a saida da praça. Coin effeito encerrar o povo, não lhe conce- 
dendo quc procurc fora, ria caridade quando não te- 
nha outro recurso, meio para subsistir, e Fazer-lhe crua guerra ; 
e, pelos principias qiie temos assentado, a guerra não 6 feita 
ao povo, mas sbmente aos elementos da força publica. 

Direito intcrnacionnl eniquanto ao emprego do assalto, 
para tomar as praqas de guerra 

Se uma piaca for tomada por assalto, a guarnicão não teri 
direito para exigir mais (10 que a vida; e ainda isto t! um 
grande beneficio, quf: nos importou a civilisação ilos nossos 
(lias; porqiie, n'outros tempos, guarnições inteiras foram 
passadas á espada ; e espiaram como crime alraz o sacrificio 
generoso pela patria. 

5 6.0  

Cliama-se saque a rapina inrlcvidamente auclorisada contra 
os habitantes de urna praca de guerra, que tiver sido tomada 
por assalto, depois de uma defensa pertinaz. 

A lei d;i guerra não póde auetorisar O saque, por ser um 
ataque violento, I~rutal, e demais exercido, na maior parte dos 
casos, coiikra A propriedade e individuos, que nãosão elementos 
rle giiPrra. Apczar d'isto, ainda não se conseguiu banir de todo 
este terrivel Auso da for~a : ainda nas cainpaohas da Algeria 
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se saquearam cidades. Na falta de boas rasfics, t8em prekn- 
(lido justiíicar esta violencia pela ne~~cssidade d e  se offerecer 
as tropas uma especie de recompensa dos seus esforços extra- 
ardinarios, e pela difficuldade de conter, por meio da disci- 
plina militar, a cubiça, a avidez, e todas as paixaes ruins dos 
soldados. 

A necessidade dc recompensar o soldado não justifica este 
abuso revoltante. Com ekito, as leis devem fixar os direitos 
e osdeveres, queconstituem a missáo dos militares; e destinar- 
Ities os perigos que devem correr, a par das recornpensas que 
devem usufruir: e leis boas não hão de consagrar o principio 
de premiar feitos de virtude, permittindo que se comniettam 
crimes e atrocidades ; que não e menos perseguir com a maior 
barbaridade uma povoação, innocente nos males que a guerra 
tiver causado ao sitiante, desenvolvendo contra clla quanta 
barbaridade se empregavanas eras damaior ignorancia. Para 
os que não temos presenciado os horrores de um saque, 
basta, como exemplo, a noticia que do assalto de Badajoz 
em iSl2 nos deixou o general Napier. 

Este insigne historiador militar na sua obra History of thc 
war in lhe Peninsula narra, nos termos seguinles, o expccta- 
culo revoltante, que apresentava aquella cidade : 

a Entáo se desenvolveu uma seric medonha de crimes, que 
maucharam o lustre do heroismo dos nossos soldados. Nem 
todos, é verdade, se portaram mal, porque centenares se 
arriscaram, e muitos perderam a vida, quando obstavam 6 li- 
cenca desenfreada ; mas o furor prevalecia geralmente, força 
6 confessa-lo ; e como, em taes casos, a peior especie de ho- 
mens e que dirige os outros, todas as paixões;as mais detesta- 
veis da natureza humana, se saciaram i luz do dia. Um m ~ -  
bár sem vergonha, uma intemperanfa brutal, uma luxuria de 
selvagens, crueldades, mortcs, gritos dc dor, prantos de las- 
tima, ais de envolta com gritos rie alegria, imprecações, o esta- 
lar das chanunas, que devoravam as casas, o estrondo das ja- 
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-.e das portas arrombadas, o tinir das espingardas, que 
&am de in$humento para as violencias: eis-aqui o mpe- 
c&cnlò que apresentaram as ruas de Badajoz, durante dois 
dias e duas noites P . 

E estes horrores recaiam sobre um povo alliado de Portu- 
gal e da Gran-Bretanha; sobre um povo, que extendia a mão 
de amigo aos que suppunha seus libertadores I I 

A diffiddade de conter o soldado, n'estas occasifies avido 
de licença, tambem não e argumento que proceda em defera 
do saque, e. que justifique tão revollante abuso da forw. Na 
verdade, se se ha de erigir em principio que ha occasiúes em 
que a disciplina não pdde conter o soldado, 8. forçoso &n- 
fessar que um exercito, constituido com elementos tão dissol- 
ventes, facilmente contrahiri o habito de desobedecer h voz 
dos chefes, se'não Ihe consentirem toda a licença; o que o 
constituirh, na guerra, n'nm estado da maior fraqueza ; e na 
paz, em um germen de dissoIução social, porque o soldado 
habituado a virer alguns annos uma vida Lide dasordem, ao 
voltaraos lares, dificilmenteperderi os habitosruins, quetiver 
contrahido. SO a severa repressáo da lei o olirigari a retomar 
a moderação para com os eguaes, o respeito ás fortunas e ii 
vida dos seus concidadãos, e a generosidade para com os seres 
fracos. 

A difficulhde, que nos tèem apresentado, de se banir o 
uso do saque, não nos pareca tán grave. Vencer-se-ha ella, 
educando convenientemente o soldado; constituindo a força 
armada de sorte que satisfaça ao fim de pirr o inimigo fora de 
combato, sern que Ilie seja perrnittido desattcnder d voz da 
humanidade. 

Se o emprego do saque contra uma povoação, que pertence 
ao inimigo, 6 um abuso da força tão condemnavel, não ha en- 
pressões que qualifiqueni, por um modo conveniente, o sa- 
que contra uma povoação amiga, occupada pelas forças do 
inimigo. 

CAPITULO XV 

CONVEN$~~ES MILITAREO ENTRE AS POTENClAS BELLIGERANTES 

As necessidades da guerra podem dar Iogar, entre as partes 
belligerantes, a dilferentes convenções, geralmente couhecidas 
pelo nome de convençóes rnilibores. 

Os comprometbimentos, a que estas convenções obrigam, 
devem reputar-se tão inviolavas e sagrados, como os coiitra- 
CIOS estipulados em tempo de paz; ou ainda mais, por isso 
que as partes contraciantes contam com uma lealilademutua. 

ARTIGO I.* 

DIFFEBEIFTIS ESPIClhS DE CONVEN$~PÇ MILITARES 

As principaes coni7enç6es podem ser dassifi~adas em gwaes 
e particulares. 

Convenções geraes são aquellas que devem durar tanto cnmo 
a guerra: têem, ordinariamente, por objecto assegurar, por 
meio do estipulac5es positivas, a manutenção reciproca de certos 
direitos, s a iroca de melhores procedimentos. Estas converl- 
ções applicam-se a uma multidão de objectos ; como 550 ques- 
tóes de commercio, curso de  correios, troca o11 resgate de pri- 
sioneiros, recepção de parlamentarios, etc. 

As cripaoenyõcs particulares, que riasccrn dos acontecimen- 
tos, podem ser tão variadas, comovariadas são as c~rcumstan- 
cias da guerra. As inaia importantes são as ccrpitulrsfões, os 
armistkios, e as salva, guur das; a f h n  estas, lia muitas outras, 
como para troca de prisioneiros, etc. 

3 1 . O  

C ~ p i  tiila$ües 

Chama-se ccrpibulação um tratado, em vU.tu?ie do qual se 



&a ao inimigo uma fortaleza ou uma praça, com os de- 
m f i s  ou sem elles, com armas e munições ou sem ellas, 
conforme as condições. 

O general Bardin classificou aç capitvla~ões, em capituia~dos 
'depi.taças de guerra, de postos, e de corpos em campanha. 

A capilulg& de umaprap,  isto e, o ocontracto em que se 
Exam a condiçóes, segundo as quaes ella se deve render ao 
inimigo, não e admissivel, senzo quando faltarem os homens, 
os viieres e as municóes, tendo sido tudo convenientemente 
economisado; ou quando o inimigo es t i~er  no caso de dar um 
assalto á brecha, d o  havendo entrincheiramento, ameaçando 
assim os defensores com um perigo imminente. 

O sr. conselheiro Celestino Francisco, no seu compendio 
militar, tambem distinguiu a circumstancia de uma obra ter 
ou não ter entrindieiramento.No caw afirmativo, o governador 
deve sustentar mais de um assalto i brecha principal ; prolon- 
gando a durâç2o do sitio, emqoantü o podkr fazer, sem com- 
prometter a sorte dos defensores, c dos habitanles. Pelo con- 
trario, se a obra r150 tiver entrincheiramento, como a arte da 
fortificação ensina que, em geral, de mi defensa, o governa- 
dor poderi pe&ir capitula~ao, logoquc existir uma brecha 
praticavel. 

Assim vê-se que variam as epochas do sitio, em que o go- 
uernador de uma praça de guerra deverá capitular sem d e s  
honra. 

E: m a  falta, que infama um governador, capitular antes 
da extremidade, para obkr um partido mais vantajoso. O ar- 
tigo 37." das instrucções proviwrias para o servip pas tropas 
francezes dizia assim : 

a Prohibimos ao governador adiantar este acontecimento 
(a capitulação) nem por uma hora, sob prelexto de obter uma 
capitulação mais  vantajosa.^ 

Compenetre-se o governador de que não ha capituIação hon- 
rosa, por mais c maiores vantagens que se consigam, se a 

defensa nio tiver sido bem disputada. Nem receie que, por- 
tando-se por tal arte, alienarh a consideração do inimigo : no 
estado actual da civilisação aprecia-se o brio de um soldado 
valente, que defende atè A extremidade o posto que lhe foi 
confiado ; e todo o general se compra2 em Ihe fazer bom par- 
tido.. 

A historia militar cita muitos governadores, que sii capi- 
tularam depois de renhida defensa; e tambem alguns, que 
precipitaram este acontecimento, para obter maiores vanta- 
gens: aos primeiros couberam bellos titulos de gloria; aos 
ultimos a infamia e penas aviltantes. 

Ascapitulaç&s, muitas vezes, sãopropostaspelo governador; 
mas a t e  nunca decide de per si so. Quando julga conveniente, 
chama a conselho os principaes oficiaes da guarnição, para 
os ouvir sobre a necessidade de capitular, mandando lavrar um 
auto, assignado por todos, em que se consignam as rasões que 
obrigam A capitulação, se assim for decidido. O governador cos- 
tuma tarpbem ouvir as principaes auctoridades civis, na parte 
que respeita ao estado da povoação. Fique, porem, bem en- 
tendido que o unico responsavel é o governador; o que todas 
estas precauções não o absolverão, se a praça se render antes 
de tempo, 

Decidida a capitulação, o governador manda m o r a r  uma 
bandeira branca sobre a muralha, ou envia algum parlamenta- 
rio ao campo inimigo. As conferencias t&em logar, umas vezes, 
no campo do sitiante, outras, na praça; mas com todas as 
cautelas para que o parlamentario n$o possa calher alguma 
cousa, que conviria occultar-lhe. Emquanto duram as confe- 
rencias, cost.ume cessar com todas as hostilidades, assim 
como com os trabalhos do sitio e da defensa. No caso d'estas 
conferencias terem iügar no campo do sitiantc, o governador 
não sairá da praga por pretexto algum, para ir conferenciar; 
nãoporque receie que o inimigo se avilte a commetter a tr*ão 
de se apoderar d'eue, mas porque o momento 8 critico ; e sua 



apiimcia, aindaque momentanea, poderia trazer algum in- 
m i a t e  grave, como uma defecção nas tropas. 

h estipulaç-es de uma capitulação são sagradas e obrigato- 
para as duas partes contractanta. A ratificação do chefe 

do estado não se torna necessaria para a execução das capi- 
tulações ordinarias ; por quanto o general sitiante e o governa- 
dor da praça them, de ordinario, todos os poderes para a sua 
conclusão e ratificago. 

Os artigos de uma capitulaçãa devem ser redigidos com a 
maior elareza, e com as maiores particularidades e circurnstan- 
cias; não Ecando eousa, que para O futuro precise de ser inter- 
pretada. Fiquem os fracos na certeza de que a interpretação das 
cousas duvidosas sempre seri 6m favor dos mais fortes ; e que 
perderão tudo o que esquecerem, ou não explicarem eom 
clareza. 

Modelo que, convenientemente modificado, poderi servir 
para a confecpao de uma capitulapao vantajosa 

Comquanto as condições de uma capitulação sejam muito 
variaveis, e nem todas possam ser previstas, todavia o seguinte 
modelo poderi orientar a este respeito. 

F. . . coronel, ou e&,, munido com plenos poderes de F . . . 
governador, ou commandante superior da prap  de. . ., e 
F. . . chefe do estado maior do exercito sitiante, egualmente 
munido de plenos poderes de F. . . general em chefe, depois 
de termos reciprocamente communicado, e trmcio nossos ple- 
nos poderes, que achamos em boa e devida fórma, conviemos 
nos artigos da capitulação seguinte, que ambos assign5mos: 

Artigo 1 .O F . . . governador, ou comman*te superior da 
praça.de. . . , consente em entregar esta praça, as obras, e os 
fortes, sua dependencia, ao exercito sitiante de S. M. . . no 
prm de cinco dias, se antes não for soccorrida. 

Art. 2 . O  h guarnição nIo ser8 considerada prisioneira 
de guerra; sairL da praça pela brecha, desfilard por diante 
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das tropas sitiantes, com as honras militares, tocando o tam- 
bor, e m morrão aceso, para remir ao seu exercito. Os offi- 
ciaes conservarão as espadas, bagagens, e cavallos, que lhes 
pertencerem pelos regulamentos. Os corpos tamhem levarão 
suas bagagens, armamento, e todo o material, propriedade 
sua, corno a caixa militar, as bagageiras, ambulancia, secreta- 
ria, archivos, etc. A artilheria conduziri as peças de campanha, 
e as correspondentes munições. A outra artilheria será entre- 
gue aos sitiantes, rio estado em que se achar no momento da 
capitulação* 

Todos os objectos acima meiicionados, que o governador 
não julgar conveniente levar comsigo, serdo vendidos em pro- 
veito de quem for de direito. Os habitantes poderão, com toda 
a liberdade, dispor de suas propriedades, que serão garantidas 
ao novo possuidor. 

Art. 3." Todas as medidas, que se houverem de tomar, 
para transporte dos feridos e mais daentes, e de suas bagagens, 
serão reguladas por um offieial superior da guarnig30, e por 
um empregado da administração militar, que para esse effeito 
ficarão na praça. 

Art. 4.O Os feridos, e os outros doentes da guarniç5.0, que 
n3o podbrem ser transportados. terão nos bospitaes tratamento 
e@ ao que for dispensado aos do exercito sitiante, e serão, 
restituidos, depois de curados, com as mesmas condi~ões que 
as outras tropas da guarnição. Um empregado da administra- 
ção militar, e os officiaes de saude, que se julgarem necbssa- 
rios, ficarão na praça; vigiaruo que os doentes sejam tratados 
convenientemente ; e reclamarão sua restituição, apenas aquel- 
les estiverem restabelecidos. 

Art* 5 . O  Todos as individuos nacionaes ou de potencias 
,!miadas e amigas, e, em geral, lodos os extrangeiros domicilia- 
dos na praça, ou que ahi se acharem accidentalmente, poderáo 
acompanhar a guarniçgo. Emquanto aos que ficarem, ser-lhes- 
ha concedida amnistia e protecção; não poderáo, sob qual- 
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reluosas ; suas propriedades, moveis ou immoveis, lhes serão 
gmntidas, podendo conseria-las ou vende-las, e rcmetter o 
seu producto para onde Eles convier. Ernfim, não soffrerZo 
algum prejuizo em seus bens ou pessoas. 

Art. 6.O Não se exigirf dos habitantes alguma contribuiçáo 
extraordinaria; todavia os impostos orrbnarios, estabelecidos 
ab8 esse dia, continuarão a ser pagos regularmente. 

Ari. 7." Os prisioneiros de uina e outra parte serão resti- 
luidos. 

Art. 8." Aos desertares, que tiverem pertencida ao exercito 
do sitiante, ser-lhes-ha concedida plena e inteira amnistia ; ou 
se Ihes permittiri que sigam a sorte da guarnição. 

Art. 9 . 3 s  bagagens do governador, e as do seu estado 
maior, não serão, sob pretexto algum, revistadas pelos si- 
tiantes. 

Art. 1 0 . O  A presente capitulação serã ratificada, a trocada 
o mais breve que for possivel, por F.. . general em chefe do 
exercito sitiante, e por F. . . governador da praça de. . . 

Art. I I .Vodos  os artigos ou estipulaqões, que apresenta- 
rem duvida, serão interpretados a favor da guarniçáo e dos 
habitantes. 

Em fé do que, nQs temos feito e assentado na presente eapi- 
tniação, sob a explanada da praça de. + . aos. . . de. . .de. . . 
ás.. . horas de.. . 

(Seguem as assignaturas). 
Approvada e ratificada pelo governador ou commandante 

superior da praça de. . . 
(Logar da assignatura). 
Approvada e ratificada pelo general em chefe do exercito 

sitiante de Sua Magestade, etc. 
(Lagar da assignatura). 
Este documento deve receber o sCllo das duas partes con- 

tractantes. 

A capituiaçso de um corpo cm campanha i! reprovada pelos 
differentes regulamentos. 

Citaremos, entre OiitrOS, Os artigos I .O e 2 . O  do decreto do 
1 .O de maio de 18 12, decreto que, ha alguns annos, auida não 
estava derrogado. 

Artigo 1 . O  É prohibido a todo o pcneral, ou commandante 
de força armada, qi~alqiier que seja o sei1 posto, tratar em 
campanha acerca de capitulação, por escripto, ou verbal. 

Art. 2 . O  Toda a capitulação tl'este genern, cujo resultado 
seja fazer depor as armas, e declarada deshrinmsa ; e sera pu- 
nido de morte todo aquelle que n effeituar. 

E opinizo geralmente seguida que urn corpo de tropas em 
campanha nunca deve negociar. Se sriccumbir a esforços su- 
periores, e sem que possa effeituar urna retirada, depois de 
se ter batido valorosamente. não B vcrgonlia ficar pnsionelro ; 
e um corpo, que não se conduzir assim, cobrir-se-ha de des- 
honra, e opprobio. 

a 2 . 0  

Chamam-se amnisticios as convenç6es, pelas quaes se sus- 
pendem os actos de hostilidade entre os belligerantcs. 

Os armisticios são ggeraes ou parciaes; são geraes, quando 
se extendem a todo o dominio dos belligerantes; parciaes, 
pelo contrario, quando se restringem a logares certos e deler- 
minados expressamente; e entre parte dos exercitos, como 
entre sitiante e sitiado. 

Os armisticios gemes, e por tempo consideravel, tomam o 
nome de treguas. Têem existido treguas muito demoradas: 
na edade media era muito usado estipular que ellas duras- 
sem muitos annos ; já mesmo no seculo xvrr, em 1609, se em- 
Pegouuma tregua da doze annos ; e em i684 outra de vinte. 
Quando estas negociafies se estipulavam por tão avultado 
numero de annos, quasi que náo differiam de tratados de paz. 

I7 
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Entretanto, os tratados de paz tcrrninavam definiti~amciitr, f: 
para sempre, as desjntelligencias que tinham dado Irigar d 
@erra; emquanto que as treguas, por maior qiic s ~ j a  o nu- 
mero de annos, por que tircrem sido estipriladns, pcrmiltem 
que, passado cssc tempo, as Iiostilidades recomeceni. Por 
muitos seculos a Porta, em virtude dos seus principios reli- 
giosos, que Ihe prescreviam guerra constante com os povos 
da cliristaiidade, illudiu estes dogrnas barbaros, estipulando 
treguas corn as yotencias christás ; mais tarde, porhm, rcsi- 
griou-ço a concluir tratados de paz perpetua. 

As treguas s30, de ardinario, negociadas pelo general sub 
,rye la t i ,  mas ratificadas ulteriorrnentc pelo chefe do eslado ; 
porque, altendendo 6 sua grande importancia, o poder de 
conclui-las ultrapassa as attribuirões ordinarias de um general 
commandante de exercito. 

Emquanto aos armistir,ios parciaes, podem ser concluidos 
pelo general em chcfe, independentemente da ratificação do 
chefe do estado; e atk ~iclos commandantes dos diíkrentes 
corpos do exercito, rnas com a approvacão oti ratilica@o 
d'aquelle ger~cral. Se se tratar, porém, de uma simples cessa- 
ção de hostilidades por algurnas horas, como para recollier 
os feridos, ou eriterrar os mortos, qualquer ofricial se poderi 
julgar habilitado a fixe-lo, iridc~iendenternenfe de auctorisaç8o 
superior. 

Para se conliecer o que 6 permittido, ounão, durante um 
armisticio, os publicislas apresentam os seguintes principios: 

1 .O Qualquer dos belligerantes podera kzer, durante O ar- 
misticio, tudo que poderia executar legitimamente, durante a 
paz; assim uma tregua i~ão impede que um estado levante 
tropas, ordene ilifferentes marchas, chame tropas auxiliares, 
e repare as fortifica@es de praças não sitiadas. Cousas são 
estas que a continuaçZo das hostilidades não poderia impedir. 

2." Nao se deve aproveitar de um armisticio, para fazer o 
que as hostilidades não deixariam executar livremente : não 

se deve fazer qualquer mudancs rias COllS3S O U  logni,es, quc se 
dbpuwem. effeito, tirar partido da suspens50 das hos- 
tiidades, para executar i~ipllrIemer!tc crrusas q~ic prejudicam 
o adversario, e que, sem aquelfa suSl)ens8o, n7io poderiam ser 
ekpmhendidris com segurança, 8 wrprehender c illudir n 
inimigo; e nas intenções d'este iiltimo não potleria entrar, por 
certo, o ser enganado tão grosseiramente. É assim, para esern- 
plo, que um armisticio entre n sitiatite c o sitiado prohiùe a . 
ambos a cuiitiwaçáo dos traballios : ao sitiante, porque os 
trabalhos do sitio sáo eviilmternentc actos dc hostilidade que 
o sitiado trataria de dedruir ; e ao sitiailo, porque, sem o ar- 
misticio, a artilheria do atacarite n b  Ihc perrnittiria poder li- 
vremente reparar as brechas, e le~antar novas fortiCica~Ges. 
O defensor, do mesmo modo, por maior ~ I I L  : 7 7 \t  a o apuro, em 
que se achar, n50 (Iever6 aproreibr-se rle unl armibticio para 
fazer entrar na praça soccorro de qualquer especie. 

' 

Emquanto durar o armisticio, pódc perm~ttir-se ao inimigo 
visitar o nosso temtorio; tomando as precauyfies neccssarias 
para impedir que estas idas e voltas sejam prej~idiciaes. Gente, 
com pue vamos entrar em guerra, tem jiisto titiilo para a 
nossa desconhnya. 

Se alguem que tiver entrado voluntariameiite, clumnti: a trc- , 
gua, no paiz inimigo, qrinodo esta nspirar, for relido por um 
aecidente qualquer, como uma enferrniclade, em rigor poclei,:i 
ser considerado como prisiorki-o; porque foi um nccidente, 
que poderia bem ter evitado. T~ida~ia, ;i Iiiimanidade e n gcni.- 
rosidade determinam que se Ilie conceda retirar-se, logoqiir: 
possa faze-Io. 

Emquanto ao tempo, clurarite o qual um nrmisticio geral, 
OU tregita obriga os belligerantes li siispens;io clas hostilidades, 
estabelece-se que oste trabdo comece a obrigar, apenas for 
~ c l u i t h ;  mas qÚe não tenha força de 1 ~ i  para os Ilelligeran- 
tes, de uma e outra parte, senuo depois de lbes ter sido no- 
t'kicado. Se, antes $esta formaliilade, algucm commetter qual- 
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quer hostilidade, não deveri ser punido por eila ; mas o estado, 
a que elle pertencer, será obrigado A compensaçáo, que br 
possivel &r. Figuremos que um navio, achando-se no mar 
largo, por occasião de se publicar uma tregua, melku a pique 
um navio inimigo ; foi um accidente desastroso, que não ha 
meio de reparar. Supponliamos, porem, que outro navio foi 
apenas aprisionado; como est8 damno póde ser reparado, 
aquelle vazo deVerh ser restituido immediatamente. h fim de 
evitrir, quanto possivel, estas dificuldades, costumam fixar 
differentes epocbas, mais ou menos remotas, para nos logares, 
mais ou menos distantes, começar a ter effeito a suspeusão 
das hostilidades. 

Se uma tregua náo obriga, senão depois de ier conhecida, 
deve ser, por isso, publicadasolemnemente em todos osloga- 
resLem que hourer de ser observada. 

Antigamente a tregua, e, em geral, qualquer armisticio era 
publicado ds tropas, por meio de uma formula pronunciada, 
em nome do rei, por um arauto. Esta pratica caiu em desuso ; 
hoje uma ordem ao exercito suppre o antigo systema de pu- 
blicação. Ha uma circumstancia, a que 13 preciso attender; 
cumpre determinar bem precisamente a epocha, em que a 
tregua deve conieçar e terminar. Não deve esquecer, ao mar- 
car os dias, accrescentar o adverbio inclusinamente ou exclu- 
sivamente; e que o tempo começa a contar-se de tal hora do 
dia ate tal hora d'aquelle ein que as hostilidades deverão ser 
recomeyadas : ordinariamente do nascer do sol a nascer do sol. 

Muitas vezes o general em chefe, conciliando os interesses 
do seu exercito com o dos habitantes do estado inimigo, con- 
cede salva-guardas a uma povoação. 

A salva-gua~da uma especie de convenção militar, em 

virtude da qual rima porção de tropa B paga e susti:~lada 
pelos habitantes de cerla povoação, para, em compensarão, 
pòr aquelle logar ao abrigo das Iiostilidades. Esta tropa e iri- 

violavel; ainda quando caia em poder do partido contrario, 
deve ser despedida com segiiranca. lia outra especie dc salva- 
guarda, que o penerol concede por esoi.ipto : B uma prolijbjç30 
3s suas tropas de commetterem hosliliclades em logares de- 
terminados. 

ARTIGO 2 . O  

MAIiRIR.4 DE TIIAT.4R COW O IXIMIGO 

Como a guerra interrompo toda a coiresponclencia entre os 
potencias Belligerantes, 8 necessario estabelecer alguns mcioç 
para estas poderem approximar-se, e negociar com segurança. 
Para este fim : 

I ." Teem convencionado que certos signaes equivalham a 
uuia declaraçãla expressa de quc! se pede cessaeão das liostilida- 
deu, de parte a parte. E m  uma fortaleza sitiada avvorur uma 
bandeira branca B declarar que se pretende capitular; e o 
sitiante responder, batendo o tambor, B dizer que se permitte 
a cessação momentanea das hostilidades. Sirnilhantementr: 
arriar um navio a bandeira em combate naval 6 cleclarar que 
estii resolvido a render-se. , 

Os parlamentarios, que substituiram os araulos dos antigos, 
quando sáo mandados aos postos avançados do inimj, WO , vá0 
acompanhados por um corneta ou clarim, do toque do qual 
se servem para fazer saber que v80 commissionados : n'este 
caso derem sei. inviolaveis. A mesma coiisidera@o se deveri 
dar, nos mares, aos navio% pailatnentarios, reconhecidos çonio 
taes pela liandeira branca qtie arvorarem. Contra quaesquer 
#estes mensageiros de paz o direito de guerra não permittc 
que se exerça a menor hostilidade ; pelo contrario, prescreve 
que se Ihes preste toda a seguranca. Mas esta circumstancia 
não obsta a que se tomprn precau@es, u fim de puo náo abu- 



sem da sua posiçzo, obserraiido os preparativos qiie se fizorcm, 
e tirando partido do que rirem. Por isso e costume vendar- 
Illes os ollios, (juanrlo passam para dcntro da linha dos po3tos 
avançados, ou cntram n'urna praça, naiio, etc. 

Egual com~iortainento sr, observa para com quacsquer ofi- 
ciaes do estado mdior, correios cle embaixada, rtc., que tive- 
reni que atr.atrssar ri lirilia inimiga. Todas estas precaur,ões 
s3o recommeiidadas pcIa priiilericia : e k uiri dever para aquel- 
les, contra que SP C\Ci cem, 1120 teiitar frustra-Ias ; e, se O fize- 
rem, tornar-se-1120 culparlos de uma riolriçlio do direito in- 
tel-nacioiial, c at1ctoiis;ir;lo rliic llres stlja applicadu um tratd- 
mento hostil. 

Outro meio, que se criilirt7g;:1i para fazer clrcgar ao inimigo 
qualquer proposta, cvr?siqtc cm rcrorrer ao rntermedio de 
alguma potci~cia r!ciitra. 

AIITIFO 3.* 

Apesar dc qric a nieilinr garantia d v  lima iirgociii@o d a 
boa fk e a c o n l h ~ ~ ~ ; ~ ,  (111~ O c3rar:ei- militar dcvc ii~spirar, 
outras scguraiiçns podem ser cxigidas. Como penhor do cuin- 
prirnento da palavra, militas vezes enti'cga-se cm (Icposito 
uma praça dc guerra. A 3  ~ I L C I ~ ~ ~ S  ila mv01uçZo Crbariceza offere- 
cem alguns exemplos, que sc podem Icr no h70:ouceazc Receceèl 
de ~lfurtcns. 

Tarnbcm se cinpi,cguu por inuito tempo assegurar aesecuqo 
de um tralai!o poirii~io de rcfens entregues por uma das par- 
tes contrsct;ir~tcs. C,iki-se por exemplo notavei o que se passou 
em 1785 por occasiiio da paz de Aix-la-Chapelle : muitos pares 
inglezes foram marirl~clas para a côrte de França como refens, 
que deviam responder pela restituição,.por parte da Gran- 
BretanIia, do cap-Brcton na America do Norte. Quaudo trata- 
mos dos refons, jd tivcinos occasiZo de condemnar o emprego 
i i ' ~ l t !  1nc.i~ 1k guerra. 

CAPITULO I 

n s ~ l N I c . ~ O  E: C L A S S I P I C A ~ ~ O  DA N,EU'rRALIDAOE 

Chama-se neictralidaade a alistençzo dc todo o acto de lios- 
tilidade, observada por qualquer potcneia, a respeito ilas partes 
balligeriintes. 

Estados neutros szo, poimtarito, aquelles quc 1130 tomam 
parte alguma ria guerra; quc, conscrvsndo-se aiiligos dos dois 
belligerantes, 1130 hvui,ecc:n um com desvantagem clo cuiro. 
2 o que Wolf esprimiu, quando disse : iYeiit~-a.rzrin l~arliul?h 
esse, nezttri parti, bslli causa, fa~e1.e; o que inr. Eugeii!: 
Cauchy traduziu talrei: com inerios rigor. 

A neutralidade tom siilo çlassi8cada diVcrsmenle p?los 
publicistas; rnas neni sempre por uni rnotio feliz. 

Considerada emquarito i sua origtm, n ~iciitralidricie i: .noli[- 
ral ou co~rcencáo~~ol .  d aut~~r.al.aquella que qualquer potencia 
observa em vislude da sua itidepenclcac,ia ; quando 1130 sc acha 
compromettida por alguma coiiuciicáo em contrario. li, con- 
vencionaE aquella que um cstadu st! coiripromctlc a oliservar 
por meio de tratados ; presciritliniio assim das varitagi2ris, qiie 
poder20 provir-lhe do tomar par.Le na guiirra. 

Emquanto aos riieios (10 torna-la ~Rcctit-a, a rieuiralidade 
pdde serpaclpcct ou nrntada. (42) .  C!iaina-sepacilica, quando 
Uma nagã0 se conteiila com publicnr que riso tomari paric 113 
guerra, observando a neutralidade iiatural ou a conveiicioila!. 
Se, pelo conlrario, um eslado nSo se limita a proclainar que 



permanecerá neutro mas se arma, para tornar effecliva esta 
resolu~áo, defendendo-se de quem ousar disputar-lfi'a, diz-se 
que se acha em estado de ~~eti tralidadc a r i n a h .  

Se se attende á maior ou mcnor abstençzo, com que um 
estado pretende ser neutro, a neutralidade diz-se completa ou 
lz'rnitada. I? c o ~ ~ p l l l ~ ~ a ,  quando uma na@o se alistem, a res- 
peito das duas partes belligerantes, de todo o qualquer acto, 
capaz de produzir efft~ito na  guerra. Quantlo, porki?, sem to- 
mar uma parte activa nas liostiliilades, cciirvcnciona obser~ar 
algum tratado anterior, em virtude do qual Ila de prestar al- 
guns recursos, que servirao, inais ou menos directamente, a 
uma das partes belligcrantes, a riaczo acha-se em estado dc 
nattralidade limitada. 

Emiirn, se se considera a porcúo de tcrritorio, ati: onde se 
eutende a neutralidade, dicsc esta gera! ouparcial. E geral, 
quando sê extende a todas as partes do territoriomaritimo ou 
coiitinental da potenciri neutra. Diz-se parcial, quando tacita- 
mente, ou por eRoito dc coiirrenyTicç, se deisa a uma ou a am- 
ùds as potericias belligerantes a disliosicZo cle uma parte do 
territorio iicutro. 

Uissc~niis que, cm cuiise~luencia tlo tiiodo de existir das 
rioasas socicdatles, as n;iyGes I I ~ O  reconlieciam auctoridade 
superior, aclinn(10-se, emquarito Iis suas relaçlíes reciprocas, 
ris mais cbinpleta bidcpcoderiçia e liberdade, liberdade e inde- 
pcridencia que suhsistiráo sempre, independentemente das 
circumstaticias em que se encontrarem os outros povos; que 
não podem cstas influir para que seja atacado O principio so- 
bre que assenta a suçiedade actual. Assim, ou um estado se 
euilservo em paz, ou se lauce nas lides da guerra, ou a lucta 
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seja legitima, ou a violação dos bons principias, seu proceder 
não compromette os outros estados, ainda os maisconchegados 
por interesses commerciaes e politicos. 

Estes estados, livres e independentes como são, continuam 
gosando dos beneficios da paz ; ou tornam parte na contenda 
alheia, seja sustentando um dos belligerantes, seja obrigando 
ambos a que cessem de perturbar a paz do mundo. 

Os estados t&em, portanto, o mesmo direito para a guerra, 
que para a abstenção d'ella : têem direito para a neutralidade 
natural. 

Alguns publicistas celebres affirmaram que itm estado não 
podia, seqquebra da sua dignidade, conservar-se neutro, em 
presença de um povo amigo, injustamente aggredido : foram 
mais longe, viram na abstenção uma eobardia, e ati! uma cum- 
plicidade. D'esta 'arte confundiram o que B de sua natureza 
distincto, comparando os deveres de homem para homem, em 
sociedade, com as relações entre os povos. 

Um homem não deve consentir que um dos seus similhantes 
seja assassinado, sempre que possa obstar a que tal crime seja 
perpetrado. Mas os estados não t8em obrigação de intromet- 
ter-se nas guerras, que surgirem entre estranhos : consultam 
seus interesses, e por elles se decidem. 

A liberdade e a indepwdencia dos estados permittindo-lbcs 
que estreitem suas relações, uns a respeito dos outros, nada 
obsta a que de antemio se accordem, emquanto ao partido 
que hão de adoptar, ao surgir uma guerra ; isto k,  usam do 
seu direito, quando convencionam tomar parte ou abster-se 
nas l~ictas, que houverem de travar-se entre extranhos : iêern 
direito para a neutralidade convencional. 

Se a qualquer riaGão assiste o direito de preferir a neutrali- 
dade, para que possa esercc-10, deveri ser-lhe permittido de- 
fender-se de quem ousar perturba-la no seu proposito. Para 
este effeito poderi tomar as medidas, que julgar mais adequa- 
das, colntailtoque r180 ultrapassem o fim a que sc tiverem 



proposto : a neutralidade armada é, l)orlanlo, wri direito, coino 
6 a neutralidade pacifica. 

Emquanto a classificação, que tambem apresentam, de neu- 
tralidado completa e limitada, não podemos adinittj-Ia, por ser 
contraria fi propria defirli$io do ol~jecto para definir. Coiii ef- 
feito, todo o acto dc pai.ci;llidade em hvor de uni dos bellige- 
rantes 6 destructivo da neutralidade, sendo resultado dc uma 
allianp; e o belligerante prejudicado tem todo o diraito para 
tratar como inimigo o pretendido neutro, flão existe, portanto, 
neutralidadc limilarla. Os publ~cistas, que prelendem susterilar 
esta classificação, apresentam inuitos ~xcmplos de SUPPOSI~ 
neutralidade limitada. Mas factos, que tèem muitas vezes ori- 
gem em circumstancias especiaes, náo podcm ser a~ldueidos 
para fundar direitos, que estariarri cm manifesto antagonismo 
com os verdadeiros priiici~iios da scicncia. 

Tambem nZo admittimos a c,lassificai;90 de neutralidade gc- 
r31 e parcial. Na verdade, por ser a neutralidade a abstcn~lao 
de todo o acto liostil, para que ella cesse, basta qric eni qual- 
quer porq3o do Lerritorio de um estado se pratique um Cesses 
actos, ou se tolere que seja praticado. Eão lia, portanto, neu- 
tralidade parcial: ou k geral, ou rião ha co~icebcr-lhe a exis- 
tencia. 

Em couclusáo: os m~,lliores escriptores não se prendem 
com estas classificaçóes ; limitam-se a classificar a ncutralidade 
em naswnl e co~aoencional, s primcira procedendo do direito 
internacional primitivo, e derivando-se a segunda do secunda- 
rio ou dos tratados. 

CAPITULO III 

DEVERES DOS MTADOS REmBOS 

Admittindo o principio da independencia das grandes asso- 
ciações politicas, pareceria que as hostilidades entre dois esta- 
dos náo deveriam influir na vida politica d'aqaelles que se 

conservassem alheios 3 lucta. Niio acontece assim : a guerra, 
ao passo que transforma no cmprego da força as boas relações, 
que existiam entre 03 estados actualmente beiligenntes, tam- 
bem altera o viver poiitic,~ dos outros povos ; ou, por outras 
palavras, cria para estes ultirnos novos deveres : s'io os daveres 
dos estados neeilros. 

Justifii]uemos esh alteraçiio, qiie a guerra traz comsigo. 
~ o d o s  os povos, iniplicila ou ciíplicitamcrite, tdcm reeonhec,ido 
o direito, (IOE assiste a cada uln d'clles, de proseguir pela forqa 
a justiça da sua causa; bem como o direito de obstar a que 
extranhos se intromettam na contcnrla alheia, sob pena de  
poderem ser tratados como novos iiiimigos. Para se admiltir 
o principio de qualquer estado, sO de pcr si, e1riprI:gar a hr$a 
contra outro estado, necessario aceitar as consequençias, 
que derivarem de tal principio. Estas conscquencias traduzem- 
se em outros tantos deveres para os estados neutros. Assim, 
não devem estes irilcrvir nas hostilidades, soccorrendo um 
dos combatentes contra o oiitro, ou bvorecendo de preferencia 
iirn dos adversai,ios, ainda do modo menos directo. 

Estes deveres, que a guerra impõe aos neutros, nem por 
isso atacam sua liberdade e indcpcndencia : fica-lhes scmpre 
escolher entre a paz e a guerra. Podem soccorrer o povo 
amigo, tomando parte nas Iiostilidades, optando peIa guerra ; 
ninguem Ihes contestara similhante direito. Tamhem podem 
preferir a puz; mas se a pi,cferirem, não intervirá0 nas hos- 
tilidades; que não Ihes é (lado o estado simultaneo da paz c 
da guerra. Antcs do rompimento os estados neutros podem 
manifestar, por qualquer meio, prcferciicia por urn povo amigo; 
mas, depois de declarada a guerra, a mais Icve parcialidade 8 
um repto A parte desra\orccida. 

OS deveres que os estados conti.aherii, quando escolhem a 
neutralidade, são : 

1 .O Abstewgúo absoluta do actos de hostilidade a respeito 
dos belligerantes. 
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a? bpai.t#'dlidmie absoluta nos factos, que tiverem rela- 
@o, mesmo indirecta, com as hostilidades. 

ARTIGO i . 0  

ABSTENÇ~O ABSOLUTA, DA P-4BTE DOS NEUTROS, DE ACTOS 

DE HOSTILIDADE A RESPEITO DO9 BELLIGERANTES 

'rodo o estado neutro deve abster-se de qualquer acto, que 
directa ou indirectamente possa ter relaçáo com a contenda em 
que as outras potencias se acharem empenhadas. 

Este dever, táo simples para ser enunciado, quando 6 pre- 
ciso applica-lo, dá logar a muitas dificuldades. E assim que, 
com quanto todos os publicistas o reconheçam unanimes, al- 
guns o exaggeram, a ponto da situaçzo dos neutros se tornar 
mais insopportavel do que a dos proprios belligerarites; ao 
passo que outros relaxam o dever dos neutros, permittindo- 
Ihes procedimentos que, em verdade, constitueni liostilidade 
a mais completa. 

Na impossibilidade de enumerar todos os actos, de que se 
deve abster qualquer estado, quando pretenda as vantagens 
da neutralidade, passemos a estudar aquelles que mais or- 
dinariamente poderão dar-se: e este estudo nos habilitari 
tambem para julgarmos se outros procedimentos analogos 
deverão ser considerados pelos belligerantes conslituindo ou 
nIo verdadeira hostilirlade. 
0 principio da abstencão, da parte do neutro, não se limita 

a não praticar factos offensivos para um dos belligerantes; ao 
neutro cumllre tambem oppor-se a que no seu territorio seja 
praticada qualquer hostilidade. 

Este principio não deve, portanto, ser considerado unica- 
mente como impondo-lhe o dever puramente passivo, de não 
praticar actos hostis; vae mais longe; comprehende a obriga- 
ção de nlo pcrmittir, nem tolerar que os outros os pratiquem. 

Cumpre ao neutro recorrer 5 força para fazer respeitar seus 
direitos. Se não bra  assim, ser-lhe-hia commodo desculpar 
com vi~iencias suppostas as concessões que quizesse dis- 
pensar ao belligerante, por quem tivesse sympathias, de quem 
esperasse maiores interesses politicos ou cornrnerciaes. 

Entre os factos que, durante o curso de guerra, podem 
privar um estado das vantagens da neutralidade, conside- 
raremos : 

1 .O A passagem das tropas de uma das partes belligerantes 
pelo territorio neutro. 

2 . O  O commetterem os navios isolados e as esquadras dos 
belligerantes Iiostilidades nas aguas territoriaes do estado 
neutro. 

3 . q ~  levas de sddados ou marinheiros para serviço de 
um dos bdligerantes. 

6 . O  A entrega de uma praça de guerra ou de uin porto a 
um dos contendores. 

5." fornecimento de armas emuniçaes para o serviço de 
um dos exercitos em campanha. 

6.B A alliciação praticada ou tolerada pelo governo do estado 
neutro para a dcser@o das tropas de um dos estados bellige- 
rantes. 

7.- Nas guerras civis, alliciar subditos de uma das partes 
contendoras para o serviço da outra. 

Cumpre, portanto, aos estados nentros toda a abstenção 
n'estes actosi por quanto qualquer d'elles pdde importar a 
quebra de neutralidade. 

8 4." 

Abstenção dos estados,neutms emquanto a permittirem a passagem 
pelo seu territorio As tropas de uma das partes belligerantes 

A passagem das tropas, pertencentes a uma das partes bel- 
ligerantes, pelo territorio neutro e um acto que, influindo nas 



hostilidades,'~onstit~e violaç3o de neutralidade, por  art to de 
v m  a tiver permitlido. Com effeito, este recurso servira para 
que, as forças de um exercito ataquem mais a salvo, ou fujam 

perseguic30 quo soffrerem ; c, em qualquer d'estes casos, 3 
passagem pelo territorio neutro favoreceri o exercito, que se 
servir d'este meio, com desvantagem para a outra parlc brlIigc- 
rante. Se for o vencedor que atravessar o territorio ncutro, a 
defensor sei-a O Lksado, porque se lhe t e d  tornado ~ulneraavcl 
urna parte das fronteiras, que elle tinharasáo para reputar co- 
berta pelo territorio inviolarcl de um povo extranho d lucta. 
Se, pelo contrario, foram as tropas perseguidas que se aco- 
lheram ao teiritorio de um estado neutro, o prejudicado seri 
então o vencedor, porque, Cesta forma, lhe escapari uma 
força inimiga que, alits, cairia em seu poder. 

&e, pórtaho, que, em todo o caso, permittir ou tolerar 
um estado neutro a passagem das tropas de uma das partes 
belligarantes pelo seu ter~*itorio t. uma violaqão dos deveres 
da neutralidade, que faz perder aq~fel le estado as immunidsdes 
a que tinha direito ; e da 2 parte lesada motivo dc justa queixa, 
e até de Ilie fazer a guerra. 

Grotio e outros publicistas admittiram que o chefc de um 
estado neutro náo devia recusar a passagein pelo seu territorio 
a qualquer das partes belligerantes; sempre que este facto 
náo prejudicasse os interesses do povo, que lhe fora conbdo, e 
servisse para uma guerra justa. Os escriptorios modernos t&em 
condernnado uma tal doutrina como altamente attentatoria 
contra a independencia dos estados. E de rasão, porque, ainda 
quando o territorio do paiz neutro não fosse prejudicado com 
a passagem das tropas de um dos belligerantes, restada sem- 
pre a difilculdade de decidir de qual dos lados estava a justiça 
da guerra. ~ á o  se reconhece juiz idoneo para resoIver taes 
questões. O erro de Grotio, e dos pubiicístas que partilharam 
estas idhs, derivou de confundirem Os principias com factos, 
que náo tèem sido mais do que abuso da força. Com effeito, 

temos visto, urnas vezes, utn (10s belligerantes, o mais forlc 
Ceiles, atravessar o territorio de um vizinho pacifico e mais 
~ a m ;  ostras vezes, um estado poderoso proteger um dos 
bdfigerantes, franqueando-lhe, allezar da neulraIidade, seu 
territorio para facilidade das nperagfies. kIns não se. aponta, 
m o  botou Galiani, um dos belligerantes perturbar a neutrali- 
dade de um estado mais forte, atravessando-lhe seu territorio ; 
nem um povo neiitro franquear a passagem pelas suas pro- 
vincias a um dos helligerantes mais fraco @ que ellc. 

Cumpre agora advertir que a fraqueza de um estado a res- 
peito do belligerante, que 1Lio tiver atravessado o territorio, 
assim mesmo, não absolveri aquelle estado perante a parte 
lesada. Embora o ncutro cedesse áviolencia, por isso que aju- 
dou uni dos belligrantcs nas operações da guerra, perdeu as 
yantagens da neutralidade. A parte prejudicada pcide perse- 
guir as tropas inimigas, e ataca-las mesmo no territorio neutro; 
póde julgar-se com direito de transferir para aquelle territorio 
o theatro da guerra, e ate de exercer hostilidades no pniz 
invadido. 

Se n'estas circurnstancias, o estado neutro passar a ser tia- 
tado como inimigo, ser& porque o abuso da força de um dos 
helligerantes lhe terá atacado a soberania: e esta, atacada 
em parte, teri deixado de existir, como unica e iudivisivel 
que é. 

Em conclusão: um estado neutro não s6 pode recusar a 
passagem pelo paiz As tropas de qualquer dos belligerantes ; 
B do seu dever fazelo. pela siia parte, o belligerante não tem 
direito para exigir que o neutro lhe franqueie as fronteiras ; 
e pisar-lhe seu territorio, quando o julgar conveniente, i! uma 
violafio da neutralidade, que o neutro reputar6 uma injuria, 
que repellir.4, quanto em si couber; injuria tanto mais atroz, 
quanQ wnduzir8 a priva-lo dos beneficios da paz, lançan- 
do-o nos perigos de uma glerra, A ;qual pretendhra ser ex- 
€ranho. 



Absten$Zo dos estados neutros emquanto a perniittircm que, 
nos seus mares, os belligerantes commettam actos de hostilidade 

Todo o estado neutro, que pretender conservar os benefi- 
cios da paz, de,veri obstar a que os mares sob sua soberania 
sirvam de campo de batalha aos navios belligerantes, e a que 
n'esses logares se commettam quaesquer actos de hostilidade. 

Tambem devera obstar a que nos seus portos se proceda ao 
arnianiento dos vazos de guerra, ou se augrnente esse arma- 
mento. 

8 3 . O  

Abstençzo, da parte dos ebados neutros, emquanto a permiltirem 
no paiz levas de soldados ou marinheiros, para serviço 

de um dos belligerantes 

Um povo neutro perderá esta qualidadq, se tolerar que um 
dos bellígerantes faça levas de soldados ou marinheiros no 
seu territorio; porque factos serão estes, que augmentarao as 
forças de um dos belligerantes com prejuizo do outro; e que, 
por isso, privarão o es!ado que os praticar dos beneficios da 
neutralidade. 

Alguns publicistas não admittem este principio de abstenção 
em toda a sua generalidade. Distinguem n'esta questão dois 
casos. O primeiro e aquelle em que um estado neutro envia 
directamente soccorros a um dos belligerantes, SOccorros de 
homens, que permanecem sob a auctoridade do seu principe 
natural, ligados a este ultimo pelo juramento militar, e que 
conservam a bandeira da propria nação. 0 segundo caso é 
aquelIe em qrte o estado neutro permitte que no seu temitorio 
uma das partes belligerantes bvante, por sua conta e risco, 
tropas de terra oii de mar; em que auctorisa que os seus 
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subditos aceitem o servico do povo extrangeiro, sc eapatriem, 
e sigam a nova soberania, a que deverão, para o fuluro, e por 
todo o tempo que durar o alistamento, ficar exclusivamente 
sujeitos ; OU a leva seja feita homem a homem, ou por corpos 
iriteiros e convenientemente organisados. É n'esta ultima hypo- 
these que alguns publicistas nem sempre encontram abuso ou 
infracção de neutralidade. Para que esta questão seja resolvida, 
dizem elles que e indispensa~el examinar as leis e os costu- 
mes, por que o estado neutro se regia antes da @erra. Se este 
cstado, pelas suas necessidades economicas, costumava favore- 
w r  a emigração dos seus, e, por isso, lhes permittia tal especie 
de alistamentos, náo deveri retirar esta permissão, ao declarar 
da guerra; e similhante procedimento, dizem, não lhe farA 
perder a qualidade de neutrn. 

Divergimos d'este modo de sentir : emquanto a nós, a per- 
missão de levantar tropas 6 sempre um acto, pelo qual o neu- 
tro augmenta as forcas a um dos belligerantes, c o a  prejuizo 
do outro ; e que, por isso, devera privar o estado que O prati- 
car dos beneficios da neutralidade, seja qual for a lei por que 
se reja, e o modo como viva; circumstancias essas que não 
poderão alterar a natureza do facto. 

A este respeito, mr. Hautefeuille disse que o estado, que 
psctcnder ficar neutro, deveri abster-se, apenas romper a 
guerra, de todos os actos hostis a uma das duas partes ; ainda 
mesmo que taes actos lhe fossem habituaes durante a paz ; e 
que, por isso, um povo, que estiver no habito dc fornecer a 
outro corpos de tropa, devera, apenas começar a guerra, se 
quizer ficar neutro, não só cessar de fornece-los, mas atS man- 
dar retirar os que, porventura, estiverem ao servrço da poten- 
cia belligerante ; e conduzir-se do mesmo modo a respeito das 
lavas para soldados. 

Um estado neutro tambem não deverti permittir nem tolerar 
que subditos seus se alistem, e muito menos recebam com- 
mando no exercito de um dos belligerantes ; e, se proceder 
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em contrario, nlo desnacionalisando os que tomarem aquelle 
serviço, perder& a qualidade de noutro. 

Emquanto a um estado neutro mandar alguns oficiaes para 
junto do quartel general de um dos exercitos belligerantes, 
com o fim puramente passivo, de estudar a guerra, aconselha 
a prudencia que, antes de envia-los, previna a outra parte 
belligerante de que a missão d'estes individuos e puramente 
inoffensiva e alheia h quest3o que se debate. Melhor ser&, se 
podèr ser, mandar oficiaes para os dois campos : por tal arte, 
nenhuma das partes contendoras poder8 ter apprehensões a 
tal respeito. 

§ 4.0 

AhstençZo dos estados neutros emquanto a entregarem alguma 
praça dc guerra ou porto de mar a um dos contentlores 

Um estado neutro nZo ppiide, sem resignar os direitos da 
neutralidade, entregar a um dos belligerantes uma praça forte 
ou porto do mar. Com effeito, não ha que duvidar que essa 
acquisição favorecera o beliigerante, a quem for concedida, 
com prejuizo do outro ; por isso, constituiri, da parte do neu- 
tro, quebra de neutraIidade, que pbde mesmo conduzir li 
guerra. 

Cabe repetir aqui o principio que não basta que O neutro 
nã;o hostilise, que deve oppor-se tambem a queoutros o façam. , 
Assim o neutro não perdera sua qualidade, sómente quando 
ceder, de moto proprio, a um dos belligemntes alguma das 
suas praças ou portos; tambem se tornará responsavel perante 
o outro, se não se tiver opposto a essa OCCU~~GO. 

Concluamos pois que o estado neutro, que eeder volnnia- 
riamente a um dos belligerantes, ou lhe deixar tomar, sem 
lhe oppor uma resistencia seria, alguma praça forte, porto, 
etc., seri considerado como alliado da parte Migerante, a 
que tiver servido, e portanto inimigo da autra parte. 

Apezar do principio, que acabamos de assentar, um espirito 
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dc generosiilaile, e muitas vezestambem de eonveniencia poli- 
tica, tem induzido a considerar mais como infeliz do que cri- 
minoso o estado neutro, que não tiver podido recusar a um 
dos belligerantes a cessão de uma praça ou pokto, sem com- 
prometter gravemente sua existencia politica. Se tal povo não 
dispozer da força para conter seu oppressor, se não tiver que 
oppor-lhe senão a rasão do seu direito, será rigor demasiado 
declarar-lhe a guerra, só porque náo pdde resistir a forças 
desproporcionadas. Baste ao belligerante desfavorecido o di- 
reito incontestavel, que por este facto terá adquirido, de ah- 
car a praça ou porto, que caiu em poder do seu inimigo, des- 
mantela-la, ou conserva-la definitivamente, mesmo depois de 
terminada a guorra ; sem que o neutro tenha que recorrer con- 
tra o actual possuidor, por isso que este ultimo a houve, com 
bom direito, do seu inimigo, que a possuia e empregava como 
elemento de guerra. 

5 5 . O  

Absten@o dos estados ~ieutros emquanto a fornecerem armas 
e muniçtíes para o sewipo de um dos exercitos 

em campanha 

Perderá o direito da aeutralidade o estado que fornecer a 
qualquer dos belligerantes armamento, munições de guerra e 
de boca, navios e materiaes para os construir; em uma pala- 
wa, tudo quanto podbr servir, directa ou indirectamcntc, para 
as hostilidades ; quantos recursos favorecerem um dos bellige- 
rantes, e, portanto, prejudicarem o outro. 

Abstenção dos estados neutros emquanto s alliciarem para a deserção 
as tropas de um dos estados belligerantes 

O facto do neutro alliciar para a deserção as tropas de um 
dos beiligerantes constitue uma quebm manifesta dos deveres - 



da neutralidade, por ser uma intervcnpo flagrante nas hos- 
tilidades, e uma vontade, traduzida em facto, de diminuir as 
forcas de um dos belligerantes, e, por consei]ueneia, de dis- 
pensar protecçáo ao outro. 

Mas não se conclue d':iqui qiie o simples racto de receber 
os tlesertores seja uma infracçáo da neutralidade. A este res- 
peito Hubner aprescntoii o priiicipio seguinte : 

a Um estado neutro pbde receber, proteger, e conservar no 
seu territorio, e atS no numero dos seus subditos, os deserto- 
res de qualquer das partes bclligerantes, sem que seja obri- 
gado a restitui-los. 

a Este principio, poriim, deve entender-se scm prejuizo de 
alguma convencáo em contrario.)) 

Na verdadc, nem os desertores infringiram as leis do povo 
neutro ; nem estc povo tcm que coriliccer de crimes, que náo 
forainperpetrados no seu tcrritorio. Assim como não tem que 
intromctter-se na guerra, em que nZo tomou parte, tambem 
nada lhe dave importar a hlta de fk d'aquelles quc militam 
nos exercitos belljgrrantes. 

M o  lia, portanto, rasáo para quc o neutro não recclia os 
desertores, e não Ilies conceda as garantias de cidailsos, uma 
vc~ que elles offergam seguranca de que se h30 de conduzir 
bcin. 

Mr. Haiitefeuille entendeu que a opiniáo de Hubner era fun- 
dada sobre o direito internacional, Com elfeito, disse aquelle 
publicista que o neutro, sendo livre c independente, póde 
receber e acolher rios seiis estados todos os eztrangeiros, que 
se lhes apresentarem, sem distincçáo alguma. É ao bellige- 
rantc que cumpre impedir a desercão dos seus soldados ou a 
emigração dos seus subditos. 

O facto de receber os desertores não constitue, portanto, 
violação dos deveres da neutralidade, salvo o caso da existen- 
cia de tratados de extradição em contrario. 

AbstencIo dos estados neutros, na lucla civil cnlre um principe 
e os seus subditos rebeldes 

Alguns publicistas prescrevem que os neutros lambem se 
abstenham de toda a intervenção na guerra civil; isto e, entre 
os estados  voltados contra o seu principe e este magistrado 
superior. 

Não seguindo esta discussão que, por demasiadamente ex- 
tensa, sae (10s limites do nosso tralialho, estabeleceremos o 
principio de que os estados, que pretenderem permanecer 
netitros, entre um principee os seus subditos revoltados, deve- 
ráo observar conducta egilal iquella que obscrvam a respeito 
de dois estados em guerra. Esta opiriião a unica que k possi- 
vel ser sustentada. Com effeito, a qualidade de subditos re- 
beldes, que uma das partes beliigerantes attribue A outra, não 
B bastante para modificar os deveres dos neutros : extranhos 
não podem ser juizes da justica ou injustiga da guerra. Por 
isso, se o chefe de um estado neutro recusar cumprir os deve- 
res da neutralidade a respeito de um partido, que se tiver re- 
voltado contra o seu principe, não recebera d'este partido outro 
tratamento senão o de alliado do scu inimigo, e como Cal ini- 
migo tarnbem. 

Galiani distinguiu os actos indispensaveis para a conserva- 
ção da paz e do commercio com os povos revoltados dos qcie 
podem muito bem deixar de ser praticados, sem quc, por isso, 
a paz seja interrompida ou o commercio perturbado. Compre- 
hende n'estes altimos o receber embaixadores c oulros mi- 
nistros publicas, concluir Iratados, etc. Disse aquelle publicista 
que actos eram estes que significavam reconhecimento volun- 
tario da existencia polrtica dos rèvoltados, da sua existencia 
como estado separado; e quo, por isso, importavam para o 
principe respectivo infrac@o da neutral~dade, Mr. 11a11tefeuill~ 



nem esta restricção admittiu : disse elle que os povos neutros 
podem eoncluir com os dois partidos tratados do commercio e de navegação, comtantoque se abstenham de todo o acto de 
hostilidade, não forneçam soccorros em homens ou outros 
objectos proprios para a guerra ; finalmente, uma vez que os 
neutros cumpram os deveres da neutralidade. 

Galiani apresentou exemplos de alguns povos estipularem 
tratados, em q'ue reciprocamente se compromettiam a inter- 
romper o commemio dos viveres com qualquer porção de seus 
subditos que se revoltassem. N'este caso, ao partido dos re- 
voltosos, assim offendirlo, ficava reservado o direito de tratar 
hostilmente os governos, que para com elle se houvessem por 
tal modo. 

Entre outros, cita-se um tratado entre a França e aEIespanha 
em 1662, quando heroicamente batalhavamos em prol da nossa 
independencia, no qual a Hespariha impunha A França que 
empregasse contra nós tratamento siiniibante, sobre preteito 
de que não eramos um estado constituido, mas apenas um 
bando de rebeldes. 

Foi por pretender o governo dos estados federaes da Ame- 
rica reputar os confederados como siibditos rebeldes, que teve 
logar um conflicto grave entre aquelle governo e o da Ingla- 
terra. 
Em outubro de 1861 uma fragata americana dos federaes, 

a S. Jacinto, aprisionou a bordo de um vapor inglez, o Trent, 
dois commissarios, Mason e Slidell, que dos estados dos con- 
federados se dirigiam para Londres. Esteprocedmento foi ao 
principio sustentado pelo gabinete de Washington, pretextanto 
este que não havia guerra no territorio da União, mas apenas 
uma revolta de subditos rebeldes, que se tratava de compri- 
mir; e que para rebeldes as nações amigas não deviam dis- 
pensar a protecção da sua bandeira. 

A Gran-Bretanlia apressou-se em exigir reparaçao de um 
acto attentatorio contra a independencia dos estados neutros, 

nggravado pela circumstancia de ter tido logar, depois dos 
commissarios terem pisado solo extrangeiro; por isso que o 
Trenr s6 os recebeu na Havana, para onde de Charleston os 
tinha conduzido um pequeno vapor, o Theúdwa, que ynse 
guira illudir o bloqueio dos vaaos de guerra do governo de 
Washington. 

Este%contecimento grave não produziu a guerra, da parte 
da Gran-Bretanha, porque Lincoln, se decidiu a entregar os 
presos, apezar das demonstrações estrondosas, que se mani- 
festaram em favor do aprisionamento. Para &ta soluç2o paci- 
fica muito concorreu a opiniso da Europa que, geralmente, se 
rleeidiu pela Gran-Bretanha. Com eiTeito, a solução pacifica da 
questão suscitada entre os Estados Unidos e a Inglaterra, a 
respeito da apprehensáo do Trmt, apresentou recentemente 
um exemplo novo e rnernoravel da influencia que a opinizo 
publica da Europa p6de exercer, para apaziguar as pai- 
xoes, e evitar a guerra, quando os governos dos povos neu- 
tros sc combinam, e susteniam com moderação e firmeza a 
causa da jusiip e do direito. 

ARTIGO 2.0 

IMPARCULIDMJE ABSOLUTAr DA PART& DOS NEUTRO&, NOS ACTOS 

QUE TIVEREM R E L A ~ O ,  IEWO INDIIEGTA, 

COM AS HOSTILIDADES 

Um estado neutro tem que desempenhar, a respeito dos 
belligerantes, deveras de hunaanidude e deveres de sociabM- 
dade. Pela humnidade sentimos os males dos nossos s s -  
Ihantes, e os soccorremos, unicamente para ihes fazer bem, 
quando O podemos fazer sem prejuim nosso. Pela sociabih'dde 
procur4mos os outros povos por dependencia reciproca. A hu- 
manidade 6 um sentimento desinteressado ; a sociabilidade e 
0 sentimento da dependencia em que nos achâmos a respeita 



dos outros homens. FoiDeus quepermitliu que os differcntcs 
povos se achassem em dependencia mutua ; para isso creou 
ern cada parte da terra producções differentes. Por unia sabia 
presidencia formou laborioso um povo, a que dera um solo 
menos fertil, e creou menos industrioso aquelle a que conce- 
dera um solo feracissimo. 

Vejamos pois os deveres da humanidade e da sociábilidade, 
que cumpre que os neutros desempenhem a respeito dos bel- 
ligerantes. 

5 4.' 

Imparcialidade absoluta, da parte dos estados neutras, a respeito 
dos belligerantes, no exercicio dos actos da humanidade 

Em virtude da sua independencia, uma nação não pDde ser 
obrigada a exercer actos de humanidade, a respeito dos oiitms 
povos, sempre que o exercicio d'elles importe algum prejuizo 
á sua soberania, ou ao bem estar dos seus. 

Imaginemos um povo que habita um solo superabunhnte 
èm cceeaes, e que esse povo esti habituado a fornemr os povos 
extranhos com o excedente, no que exerce um acto que, sendo 
de vantagem reciproca, S mais desociabilidade do que de hu- 
manidade. Supponhamos mais que lhe sobreveiu um anno es- 
casso, em que as colheitas mal bastarão para o seu consumo, 
a humanidade não o leva ati: a privar-se do necessario, para 
cede-lo aos outros, embora estes ultimos precisem muito mais 
do que elle. E': o que disse Seneca: Dubo egentè, sed ut ipse 
non egea?n. D a ~ e i  ao pobre, comtanto, pwdffl, que eu 9iã0 
fkpide pobre. Um navio em perigo, a bordo do qual se desen- 
volveu molestia contagiosa, demanda um dos nossos portos: 
a humanidade leva-nos a socwrrer os nossos similhantes em 
perigo, mas com a restricção de que este soccorro não nos 
prejudique. Mas como este caso se daria, e do modo mais fa- 
tal, como sa correria o risco de que, pela entrada do na~io, 

quc bem desejariamos soccorrer, se nos communicasse a epide- 
mia, que reina a bordo, não lhe permittiremos a entrada no 
porto, por mais que a humanidade soffra; que primeiro esiii 
o dever da nossa conservaçáo. Tambem disse Seneca : Succur- 
mm peritur-o; sed tct ipse non peream: Soccorrerei ao que 
cstiuer em perigo de morrer; conztawto, porbm, que eu não 
IILDTI-a. 

A regra que o neutro se deve impor, a respeito dos bellige- 
rantes, consiste, portanto, cm ser completamente imparcial no 
exercicio dos actos da humanidade, e náo no ciimprimento 
absoluto d'esses actos. 

Este rigor não deve ser modificado pela considerar;ao de 
que os actos da Ii~imanidade aproveitarão mais a um do que a 
outro dos belligerantes, segundo as diversas circumstancias 
em que se acharem ; porque a vantagem, maior ou menor, que, 
podera resultar do exercicio da humanidade, náo 15 rasão para 
o noutro não se conduzir imparcialmente. Para firmar este 
principio, mr. Hautefeuille apresentou um exemplo. Suppo- 
nhamos, disse elle, uma guerra maritima entre a Gran-Breta- 
nha e os Estados Unidos da America, O abrigo nos portos 
francezes da Mancha seria quasi inutil para os navios inglozes, 
em consequencia da proximidade da sua patria; pelo contra- 
rio, seria aa maior utilidade para todo o navio americano ciepa- 
rar longe da America, proximo das costas do inimigo, e rio 
mar mais perigoso, com abrigos seguros, e receber ahi bene- 
vala hospitalidade. Pois, ainda assim, apezar d'esta differença, 
a França, para ngo deslizar dos deveres da neutralidade, deve- 
ria franqiiear os seus portos egualmente aos navios das duas 
partes belligerantcs, sem attender a utilidade, que d'esta con- 
cesszo resultaria para qualquer dos estados em guerra; e a 
Gnn-Brcbanka não teria direito para se queixar d'esta condu- 
cta imparcial do estado neutro. 



~ ~ ~ ~ a r c i a l i d a d e  absoluta, da parte dos estados ueutms, a respeito 
dos belligerantes, no exercicio dos actos da sociabilidade 

Os actos de sociabilidade comprchendem todos os bons ofi- 
cios que os estados se prestam, e que, com quanto Ilao con- 
stituam desempenho de actos de humanidade, nãlo são menos 
neoessarios para bem estar e prosperidade dos povos. 

Em rigor, um estado não é obrigado ao exercicio de actos 
de sociabilidade. Estc principio é uma consequencla da sua 
independencia e autonomia. Uma nação pode mesmo, se. o 
julgar conseotaneo, romper as relações com todos os outros 
povos. Este systema tem sido ensaiado: algumas nações se 
têern absolutamente isolado. Por muitos secuIos foi esta a poli- 
tjca dos chins. Nos nossos dias, a republica do Paraguay, du- 
rante a dictadura do doutor Francia, desde 1813 ate 4840, 
prohibiu, sob penas severas, a entrada no paiz a todos os ex- 
trangeiros ; e este estado durou ati! 4864, em que o presidente 
Lopes restabeleceu as communicações com todos os povos. 
Hoje não ha povo civilisado, que applique rigorosamente o 
direito de excluir os estrangeiros do seu territorio : todos tra- 
tam de conciliar sua segurança com as leis da sociabilidade. 

Em concIusáo: uma estado p0de recusar-se a exercer, a 
respeito dos belligerantes, os actos da sociabilidade; mas 6 
preciso que esta recusa seja feita a ambos os contendores, e 
cam a maior egualdade. Náo se deve, porbm. levar esteprinci- 
pio de imparcialidade a ponto de se probibir qae o estado 
neutro possa entreter mais relações, sobretudo em materia 
commercial, com um dos b e l l i g e ~ t e s  do qoe com outro ; por 
quanto, em virlude da sua liberdade e independencia, elle 8 
completamente senhor de escolher os mercados, para onde ha 
de importar, ou a que se ha de ir p y e r .  O que preciso é 
que esta conducta não tenha evidentemente por objecto pre- 
judicar um dos belligerantes, para favorecer o outro. 

C APITLJLO IV 

DIREITO DOS ESTADOS NEUTROS SOBRE A INVIOLABILIDADE 
DO SEU TERRITORIO 

Em virtude da independencia dos estados, o teaitorio de 
um povo é propriedade exclusiva d'eile. Este direito de pro- 
priedade i! absoluto : tem logar tanto na paz como na guerra; 
nem o altera a superveniencia das hostilidades; porque estas 
só podem ser exercidas a respeito do territorio inimigo. 

Se os povos belligerantes não Gem, a respeito dos neutros, 
outros direitos alem dos que jB tinham durante a par, se o bel- 
ligerante precisa de permissão do principe, para que possa 
servir-se do seu territorio e das suas cousas, segue-se que o 
estado neutro tem direito incontestavel para resistir a todas as 
tentativas, que qualquer 'dos belligerantes emprehender contra 
a inviolabilidade do seu tei.ritorio, e tambem para se oppor 
com a força das armas. 

ARTIGO i." 

MODIFICAÇõES A 0  DIRBITO DOS E S T A W S  NEUTROS SOBBE A INVIOIABILIDADE 

DO SEU TERRIMRIO 

O direito que os estados neutros tèem á inviolabilidade do 
seu territorio i! incontroverso, quando se refere aos continen- 
tes ; i!, porkm, modificado, quando se trata do territorio mari- 
timo, 

Vejamos quaes são estas modificações, e tratemos de justi- 
rica-Ias. 

O direito secundario tem estabelecido o principio seguinte: 
Os vazos de guerra dos belligerantes, isolados ou reunidos 

em esquadras, assim como os navios armados em corso, quando 
fazem derrota para outros paizes, e mesmo quando se dirige? 
a atacar o territorio inimigo, podem atravessar os mares ter- 



rimriaes, limitados pela linha de respeito dos estados neutros, 
sem que, por isso, se julgue que violam a neutralidade Cesses 
estados. 

Mr. 01-lolan e outros publicistas pretenderam explicar este 
principio, dizcndo que uma naçgo não dispõe de um direito 
exclusiio de propriedade senão sobre os portos, batiias, ek., 
e nunca sobre o espaço aberto das aguas, comprehendido na 
chamada lintia de respeito ; que sobre esses mares territoriaes, 
propriamenta ditos, o cstado, a que elles pertencem, não pos- 
siie mais do que um direito de imperio, poderes de legislar, 
dc vigiar, e de exercer juristlic~áo, que não se extendem até 
oppor-se ao simples transito ; finalmente, que a navegação dos 
mares territoriaes é permittida a todos os povos. Mr. IIaute- 
feuillo náo admittiu esta explicação : negou que o uso dos ma- 
rcs territoriaes fosse commum a todos ; porque, se assim se 
dera, estariam elles no mesmo caso que todo o Oceano, isto é, 
r130 haveria rcalmente mares tcrritoriaes. Disse ellc que a 
causa ~erdadcira, por que os mares limitados pela linha de res- 
peito são assim derassados, é porque os estados difficultosa- 
monte podcriam faze-10s giiarclar pelas esquadras, ou defondor 
palas fortalezas, de modo que se assegurassem da sua posse 
completa e absoluta. 

Têem querido reforçar esta opiniáo, dizendo que o transito 
sobre os mares tenitoriaes nãs prejudica o respectivo principe 
nem o seu povo. Na verdade, a navegação de que se trata t: 
completamente innocente para o povo neutro senhor dos ma- 
res : por mais numerosa que seja e armada, que se desliza por 
esse mar territorial, náo deixaapbs si vestigio algum; sua es- 
teira apenas se abriu, que para logo se fechou. 

Mr. Hautefeuillé apresentou ainda outra rasáo para q-ue seja 
permittido aos navios belligerantes o transito pelos maros ter- 
ritoriaes. Disse élle : se a humanidade prescreve que os estados 
neutros recebam nos seus portos OS navios de guerra, Ihm 
fornesam um abrigo contra os perigos que os ameaçarem, e - 

Ihes ministrem os soccoms de (pie carecerem, ser& absurdo 
receber os navios nos portos, e não Ilies permittir a passagem 
pelos mares neutros. 

Admittido o principio da navegação l i ~ r e  doç,navios bellige- 
rantes pelos mares territoriaas, sem que seja necessario con- 
sentimento do chefe do estado, ha, todavia, as seguintes regras 
de conducta, que, n'estas circumstancias, deveráo ser observa- 
das pelos navios : 

1." Os vazos de guerra dos belligerantcs, que átrwcssarem 
mares territoriaes, deverão abster-se de todo o acto de hostili- 
dade entre si, emquanto se acharem ii'essas paragens. N'esses 
mares. os navios ou as esquadras inimigas deveráo conduzir-se 
como se taes não fossem. 

Se um navio helligerante se achar dentro da linlha de 
respeito, e outro inimigo fora d'elIa, esto ultimo não teri di- 
reito para ir atacar o primeiro. No caso da infracção d'esta re- 
gra, o chefe do estado, a que pertencer o mar territorial, terk 
o direito completo para se oppor a que se trave combate nos 
s w s  dominios, empregando a força, se tanto for preciso, 

O dever que o helligerante tem de respeitar o territorio 
neutro, t: correlativo do direito, que assiste ao neutro de exi- 
gir, e ate de sustentar pela força esta immunidade. 

Alguns publicistas tèem pretendido introduzir eacepciies 
aos principios da inviolabilidade do dominio rriaritimo. 

Estas excepfles são : 
4.' Quando um combate naval tiver começado forta da linlia 

de respeito, o belligerante vencedor poderaperseguir no mar 
territorial o navio, que para elle se tiver acolhiilo. 

Mr. Hautefeuille disse que tal excepção não podia ser ad- 
mittida; que assentava ella sobre o esquecimento completo dos 
principios da neutralidade. Com efeito, a inviolabilidade dos 
mares funda-se sohre o respeito devido a soberania do povo 
neutro, a que elles pertencem; e é evidente que esta sobera- 
nia não muda de natureza pelo facto do combate ter começado 
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a algma distancia do territorio reservado; porque a offensa 
-&da a respeito do estado senhor do mar d8-se, não no 
facto de começar ou acabar o combate, mas no facto mesmo 
de combater. 

Wheaton tambem não admittiu a excepção : este publicista 
sustentou que toda a entrada voluntaria (quer dizer sem du- 
vida gue não for resultado de forçamaior) em territorio neutro, 
com designio hostil, absolutamente illegai. Disse elle: There 
is 6 h c ~  no exception to the pule that e u c y  voluniary entraace 
into neutra1 territoq, with hostile purposes, e's absolictely 
unhwful. 

4." Quando as costas de um estado neutro forem desertas 
ou incultas, e desprovidas de todo O vestigio de poder territo- 
rial, isto é, quando não sl? achar ali alguma fortaleza ou outro 
signal de soberania, ser4 licito que os navios belligerantes tra- 
vem combate, mesmo dentro da linha de respeito. 

Se a inviolabilidade do territorio neutro fosse sbmente jus- 
tificada pelo facto de livra-lo dos estragos materiaes da guerra, 
poder-se-hia admittir a exeepçáo de que se traia; porque um 
wmbate, por mais renhido que se ferisse, não podia prejudi- 
car uma costa inculta ou deserta. Mas a inviolabilidade do ter- 
ritorio neutro funda-se na autonomia do estado, que não pdde 
permittir, nem mesmo tolerar, ser assim atacada. Esta exce- 
pção, por tanto, tambern não pode ser admittida. 

3." No caso do comandante de um vazo de guerra sc enga- 
nar ácerca dos limites do mar neutro, ser-lhe-ha relevado o 
facto de atacar o inimigo dentro do mar territorial, sempre 
que se conhecer não ter havido intenção de ofiender O estado 
neutro, violando sua soberania. 

Esta excepção, apresentada por mr. Omlan, tambem não é 
sustentavel, Com effeito, se eIla fbra admittida, a invialabili- 
dade do territorio rieotro não passaria de pura decemo; por- 
que seria sempre commodo desculpar, eom um engano imo- 
ceote, um erro voluntario e de ma fé. Se 0 comandante de 

um vazo de guerra se tiver enganado a repeito da distancia 
a que se achava da terra, seu governo poderá relemr-lho a 
falta ; mas não ficará desobrigado, perante o estado neutro as- 
s h  offendido, da satisfação e reparação condignas ; porque 
o facto não deixou, por isso, de ser attentatorio contra IJ di- 
reito dos neutros. 

O engano do commandante do vazo de guerra, Acerta dos 
limites do mar lerritorial, tambem não inhibirá o estado neutro 
de empregar a b r p ,  se tanto for preciso, para fazer' respeitar 
seus dorninios maritimos, atacados por moda tão conlrarjn 2s 
leis da neutralidade. 

ARTIGO 2." 

NOTICIA DO ATAQUE A 0  DOHIIEIO MARITIMO DE PORTUGAL POR UMA ESQUADRA 
IROLEZA NAS AGUAS DO ALGARVE EM 5758. BBPARAÇAO QUE FIOS OBTEVE 

O CONDZ DE OEIHAS, NOS80 PRIMEIRO MINISTBO 

Em 1759 ama armada ingleza forte de dezeseis naus, do 
commando do almirante Boscawen, atacou quatro naus france- 
zas, eommandadas pelo chefe de esquadra mr. De-La-CIue. 
Este official perseguido, á vista das nossas costas, por forças 
tão superiores, e das quaes j i  na vespera havia soffrido um 
combate terrivel, de que fidra muito maltratado, mandou 
encalhar as quatro naus debaixo da artilheria das Iwterias da 
costa do Algame, entre Lago; e Sagres. O almirante inglez foi 
ali mesmo aprisionar duas, e queimar as outras duas, náo res- 
peitando a nossa bandeira, cuja protecçáo aquelles navios ti- 
nham procurado. 

Os yublicistas, ao passo que nos dãonoticia d'este aitentado 
contra o direito de um povo neutro, não se esquecem de men- 
cionar a reparaçáo que se lhe seguiu. 

Apenas o nosso primeiro ministro, o conde de Oeiras, mais 
tarde elevado amarquez de Pombal, teve conhecimento do facto 
occorrido nas agaas do Algarve, apressou-se em pedir aogover- 
no ingiezprompta reparam. Como, porém, aqut31Iegoverno Se 



mostrasseremisso em dar satisfaç%o proporcionada a gravidade 
do insulto, o conde de Oeiras insistiu com um rigor e energia, 
a que a Inglaterra não estava costumada. a Eu sei, escrevia o 
ministro portuguez ao dos negocios extrangeiros em Londres, 
que o gabinete inglez tem adquirido grande influencia sobre 
o nosso; porem tambem sci que é chegado o tempo em que 
deve acabar. Se os meus predecessores tiveram a fraqueza de 
conceder á Inglaterra quanto ella exigiu, eu só ihe concederei 
o que for de direito. Tal B a minha resolução i>. 

Como a Inglaterra perseverasse em náo querer dar a Por tu- 
gal a satisfação, exigida com t50 bom direito, o conde de Oei- 
ras endereçou novo despacho ao ministro dos negocios extran- 
geiros em Londres. u Rogo a v. ex.", escrevia o ministro de 
Portugal, que não me faça lembrar das condescendencias do 
nosso governo para com o de Inglaterra : sZo de tal natureza 
que náo me consta que naráo alguma assim as tivesse a res- 
peito de outra. E justo que este ascendente acabe de uma vez; 
e que façamos ver ao mundo que sacudimos o jugo de um 
dominio extrangeiro : o melhor meio de o provar e exigindo 
do governo inglez uma cabal satisfacáo, que não tem direito 
de nos recusar. A França nos reputaria em estado de impo- 
tencia, se não podissemos ol.ilcr satisfação do insulto, que re- 
cebemos, quando os inglezes qiieimaram em nossas costas 
navios, que ali deveriam estar em completa segurança o.  

Em outro despacho o ministro poituguez exprobrava, em 
termos desabridos, A Inglaterra o pouco queella fora, t! o quanto 
n6s valeramos; fazia-lhe sentir de quanta vantagem lho era o 
r.ommercio que entretinha com PortugaI; e recaindo na ques- 
tão sujeita, dizia : aA satisfação que exijo é conforme ao direito 
das gentes. Acontece todos os dias que officiaes de mar ou 
de terra commcttam, por zèIo OU ineonsideração, excessos in- 
desculpaveis : ao governo compete puni-los, e dar satisfação 
ao estado que offenderam. Não se Creia que estas satisfações 
aviltem o governo que as da: melhor opinião se concehe de 

uma nação que annue ao que 5: de justira : t! scmpre da opi- 
nião que depende o poder dc qunlqiier estado. 

O ministro inglez n5o resistiu 6 criei-giii, que, por est'arte, 
desenuolrêra o conde de Oeirris. Um alto diplomata, lord 
Knowles, foi mandado a Lisboa, na qual~dade de embaixador 
extraordinario, para dar a El-Rei D. Jose a satisfação pedida. 
Este lord declarou en? aztdzencza, per(~n1e todos os ministros 
extrangesros, que a conducta dos oficiacs inglczes, nas  aqws  

Alyarve, era consideradupelo sctl qor:el-no como repre- 
henpiael; e que elke fdra cnczada ia Lisboa, pnra asseglirar 
que o goaerno nenhtrma parse tivera n'aguelle proçedimen!~, 
que fdra contra as suas orde- que se commettera n acto d e  
hostilidade, de gzce data satisfaçiio; e qite certificaca qz4c fica- 
tani dodus as ordens paro que os ofitaes iingleues não 7'epe- 
rissenb actos, que atbentassem contra a nossa airtonomia. 

Se fôra grave o insulto, solemne foi a repara(30. Exalca ella 
a gloria do nossa povo, que hoje amesquinham; mas que, ainda 
h; pouco, era grande; eao qual só o Senhor dos irnperios sabe 
se reserva melhores destinos, arnerceanclo-se d'elle na alteza 
da sua bondade incommensuravei. 

Assim satisfeito o conde de Oeiras pelo desaggravo, que 
obtivera para o nossdPortugal, náo se descuidou tambeni dc 
mandar inquirir Acerca da conducta dos nossos officiacs, que 
commandavam 3s baterias na costa do Algarve, sob cujo fogo 
tivera logar o attentado. Não obtivemos colher este processo. 
Consta, porkm, que d'e1lc nZo resuttárii punicão alguma. 

ARTIGO 3: 

NWTICIA DO COXFLICTO NAS AGUAS DO PAIAL, EM 1814, ENTRE O CORSARIO 
AYERICAECO, O GENERAL ARMSTHOXG, H TTYA POHÇA NAVAL IXGLEZA. AE- 
cLAbfAí$O, POil PARTE DO GOYEI\NO DA UNLÃO, EOXTRA PUlITUGAL, A 
PRETEXTO DE R d O  T C R E i  AS PORTILEZAS DA ILHA 0Bàl'Al)D JQC'EI.LE 
c o a s ~ i c ~ o  

Em26 de setembro de 181 4, açliando-se os Estados Unidos 
em guerra com a Gran-Bretanlia, e conservando Portugal a 

18 
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extensso; e que nem sempre disp5em de marinha capaz de 
obrigar o belligerante a respeitar-lhes o territorio. 

As çatisfações devidas a um estado neutro, n'estas circum- 
stancias, são : o reconhecimento official, da parte do bellige- 
rante, da injustiça commetiida pelo seu subdito; a satisfação 
solemne d'esta injuria; e O castigo infligido ao culpado- Além 
d'estas satisfaçõ~s, deveri exigir a restituição dos navios, que 
tiverem sido aprezados solire o seu territorio maritimo, quaes- 
quer que fossem a procedencia e qualidade d'elles, e com a 
guarnicão e tripulação, que Ihes tiver posto o aprezador. O es- 
tado neutro, e~nfim, tem direito para exigir indemnizac5o com- 
pleta pelos dainnos causados aosproprietarios dos navios que 
tiverem sido aprezados iridevidarnente. 

Se o belligerante recusar estas satislj~5es, o offeridido Ler& 
direito para empregar as represalias, e ate a guerra. 

O estado neutro n3io sb tem direito para que os seus mares 
sejam respeitados p ~ l o s  helligerantes, alistando-se qualquer 
rl'ellcs de aiacar o outro; tambem o tem para obstar a que 
n'esses mares sejam praticados actos, que possam preceder e 
preparar as hostilidades. Tem direito, porlanto, de impedir 
que seu territorio sirva de guarida, para os navios ou esqua- 
dras de qualquer dos Lielligerantes cairem d'ali sobre os na- 
vios mercantes ou de guerra, ainda mesmo fora da linha de 
respeito. Como curisequcricia, o neutro não pcrmitliri nem 
tolerar-A cruzcirns nos seus marcs territoriacs : todas as appra- 

r hensões feitas ri'estas circumçtancias serãci necessariamente 
tidas como illegitimas para torlos os effeitos. 

ARTIGO 8.0 

C O X C L U S ~ ~ O  DA M A T E R ~ A  D'ESTE CAPITULO 

Concluindo, diremos que o territorio neutro 6 inviolavel, ex- 
tendendo-se esta inriolabilidadc não sú i s  hostiiidades, mas 
tarnbem aos actos preparatorios d'ellas, a lodo o acto de exer- 
cicio do direito da guerra. 

A violação d'esta regra geral, absoluta, e sem excepção, d i  
ao neutro direito : 

1 .O De repellir, rncsmo empregando a forca, qualquer at- 
tentado contra a inviolabilidade do seu territorio, podendo 
met@r a pique o navio criminoso. 

2." De reclamar satisfação e repara$% da offensa, se, por 
meios eoercjtivos, não tirer podido obstar ao facto crimí- 
now. 

3 . 9 e  usar de represaliasrou de declarar a guerra, no caso 
de lhe ser negada a satisfação cxigida. Ernfirn, o estado neutro 
offendido não e l i ~ r e  em prescindir d'estes direitos; por quanto 
em geral, a injuria que Itle tiver sido infligida por um dos bel- 
ligersntes, tornar-se-ba em prejuizo do outro, o qual, sendo 
lesado, terh direito para comprllir o neutra h reparação dcvida. 

CAPITULO V 

DIREITO DOS ESTADOS NEUTROS PRESTAREM AÇYLO 

A QUALQUER DOS BELLIGERANTES 

t Chama-se asylo o acolhimento que um estado neutro presta 
no seu terrilorio, continental ou maritimo, as forças terrestres 
ou maritimas de um dos belligerantos, ministrando-lhes n2o 
sbmente os soccorros indispensarejs para sua conservaçao, 
mas tambern protecção e benevolencia. 

Alguns escriptores distinguem asylo de refugio. Refu.pio 6 
a simples pemissáo de entrar no territorio, acomparthada dos 
soecarros ilidispensaveis As forças terrestres, para que não 
caiam em poder do inimigo, e aos navios, para que evitem 
Qmhem este perigo, ou outros tão frequentes nos mares. 

Prestando o refugio, o neutro exerce apenas um acto de 
humanidade. Quando, porém, concede o asylo, fazmais; exer- 
Fe act0 de sociabilidade. 

Em virtude da soberania dos estados, o asylo não e um de- 



,,er, é, apenas, uni direito do neutro: cstc piide ncga-io ou 
sua v~r~t;tilt;, C fisar-lhe as condicúes qnc julgar 

couvenientcs ; ctiintauto, yorérn, i ~uc  se cornporte iaparcial-  
rnente a respeito das duas partes bclligcraiitcs. Esta reatric- 
çZo B a rinica que o direito de asylo @de adinittir. 

Comqiianto o 1,efugio e o asylo não constituam senáo actos 
faculttitivos, que i!rnaiiain dos sentimentos da humanidade c da 
sociabilidade, oa cstndos civiliçados não costumam negar o 
asylo, e milito rnciios o refugio. 

O clireito i10 as~lci ú escrciilo na terra por um modo muito 
differciite d'aqliellc por que o 6 nos mares. É sd ido  que os 
vazos de gucwa du clualqui~r das partes bclligerantes, quando 
entrarn nus portos i: baliias dc iim paiz neutro, quer esta en- 
trada, seja voliintUi.ia quci  forcada pela hlta de viveres, pelos 
licrigus do mar, ou por. oulrii c'aiisa qunlqiicib, inc.luindo a pcr- 
seguicão do iriiinigo, poiliiin comprar os viveres dc que care- 
cercnl, rcpai,ar as av:iri;is deviilas aos tcnipui.aes e aos com- 
bales, e voltar aos mares, e ahi Iravar ilovos cornlntes. Em 
tiiiia palavi;\, os liavios iiZo siio, como as foscas terrestres, 
olirigiidos iin ciesa~ritanzento. 

tilgui~s ~~1~bIicis1as 1130 acliain justo este privilrgio, do ncio 
dcsnintal~~~nda, Iiavido a respeito rlo nasio (10 bclli,gcrarite, 
principduiente quando esti: entra tio porlo neutro, para esca- 
par a perscguicáo do inimigo, i destruil.50 ou aprisioiiamcnto 
iric~itavcl. Eiitrc oiitros, Galiani le~nlrou desarmar os navios 
que se utilisasseril rli, asylo. 4zuni ainda foi rnais longe : pro- 
poz quc todo o lrazo $C gucrra qi711c cntrassc crri um porto neu- 
tro, para SI: s~ihtrahir i per'seguiq20 do inimigo, fosse obriga- 
do náo si) a desarniar urimediataincrite, rrias tamliem a náo 
sair do porti,, a rluc se acolhkra, ernquanto durasse a lucta. Sú 
assim, pciisa clli?, n protcccão rlispcrisada a um dos Iiellige- 
rantes deixari de ser repiitatla uiiia o h s a  feita ao outro. 

A opinizo d'eslcs ptiblicist;is não teui sido adaiittida : ape- 
nas se podcrAdeparas cum algum facto dc desannamentii nus 

portos neutros, havido contra os i;orsario~, mas Iiunca çontr: 
os outros navios. 

Mr. Hautefeuille, para explicar o n5o desarmamento dos na 
vios belligerantes, disse que uni navio, por isso que t: um; 
nark do territorio do estado a que pertence, se acha exclilse'. 
iamelale eollocado sob a juristlic@o d'esse estado, em tudo r 
que respeita ao seu goveriio interior; e que ordenar-lhe o des. 
armamento seria intervir no govcrno interior do navio, seria 
exercer jurisdicção sobre elli: ; e que, portanto, um principti 
extranho náo tem direito para assim proceder. Disse mais que 
todo o POVO neutro púde recusar o as~ lo ,  ou concede-lo com 
certas condições ou restricçõcs; comtantoque so não ataque 
a soberania dos outros povos. 

Tratemos agora de apresentar algumas distincçks no exer- 
crcio do direito do asylo, conforme a qualidade dos navios ri 
que elle se applica ; assim consideraremos : 

1 . O  O direito do asylo a respeito dos vazos de guerra; 
2." O direito do asylo a respeito dos navios mercantes ; 
3.' O direito do asylo a respeito dos corsarios ; 
4.'.Emfim, o direito do asylo a respeito dos aprezadores c 

suas prezas. 
ARTIGO 1.lS 

DIMITO DOS ESTADOS NEUTROS PREPTIREY ASYLO AOS VAZOS DE GUERRA 

A considemr,ão de que a prescnca de wti-angeiros armados, 
e abrigados em fortificações fluctuantes c respeitaveis, p6dc 
importar graves perigos, tem fcito que todo o estado, antes 
de exercer o direito de asylo, actopuramente facultativo, exa- 
mine se o podera fazer scm compri~metter sua iridepenrlencia 
e segurança. Esta consideração justifica as precauções erestric- 
ções, com que os povos noutros concdem este beneficio aos 
vazos de guerra. 
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Lin~iie eniquarito ri» niirnew dos vazos de guerra, q u e  podem 
rttec?ler as110 nos portos neutros 

Não se pude estabelecer regra para limitar o numero duci 
vazos dc guerra, que reunidos poder20 receber asylo em quat 
quer porh neutro; porque este limite não deriva do direito 
primitivo, rnas sim ilo direito secundario, ou dos trataltos en- 
tre as differentes potencias. 

Em geral, qualquer cstailo atteude a sua forca maritima e 
6 natureza dos seus portos ; e por estas circumstancias fixa 
ntluelle numero, de modo que se ache scmpre em circumstan- 
cias d e  fazer. respeitar os seus direitos de soberania. Não é 
mcnos evidente que, scnilo esta restriccão creada pelo neutro, 
e e,m favor dos seus legitirnos i~iteresses, este páde supprimi- 
la, adrriittiiiilo maior riumcro d c  vazos, sempre que esta medida 
não cornpromettcr a seguranca do porto. 

Alguns publicistas lixaram o numero de que se trata; mas 
11Uo iizeram mais do que indica-lo por um modo arbitrario, 
quando sú ~iiide ser determinatio pelas convenções. 

Os cliffererites triitatlos referem-se, dc ordiriario, ao numero, 
outros nomcailamerite d qualidade (10s vazos, qirc poderão ser 
adrnittidos a receber simultaneamente o beneficio do asylo, 
sendo claro quci o numero d'ellcs dever6 depender da sua gran- 
deza. E com effcito um navio pcqucuo aremado com seis bkas  
dc fogo, c guarnesido com uns i:incoenta homens, esti longe 
de poder ser contado a par de uma nau armada com mais de 
ccnl hbcas de fogo, t! que conduz mais de mil homens. 

Citaremos alguns Iralados, que t&em sido estipulados sobre 
a materia. 

Um tralado concluido em 1667, entre a Inglaterra e a Hol- 
landa, fixava cm oito o numero de naus, que podiam ser ad- 
mittidas ncis ~iortus d'aquelles dois estados. 

$97 - 
Outro estipulado em 1789, entre a Dinamarca e a republica 

de Genova, reduzia este numero a quatro. 
Um tratado de 1798, entre Portugal e a Russia, não admit- 

tia nos portos Cestas potencias mais de seis naus (44). 
Portugal, a Gran-Bretanha e a Hollanda, em 170'1, fixaram 

este numero em seis naus (45).  
0 tratado de 19 de fevereiro de 1810, entre a-~ran- reta- 

nha e Portugal, estipulou que fosse admitticlo nos portos das 
potencias contractantes um numero illirnitado de naus de guer- 
i-a (i.6). 

Sejam quacs forcm os tratados que limitem o numero dc 
vazas de guerra, que poderão ser recebidos nos portos dos 
differcnlcs estados, estas prescripçiies nunca se entenderao a 
respeito dos que se acharem em perigo. No estado actual do 
direito internacional, encontram seinpre asylo nos portos neu- 
tros os vazos de guerra n'estas ~ir~umstancias, seja qual for o 
numero e a força d'elies. Citam-se mesmo alguns que, vendo- 
se em perigo imminente, tentaram o recurso extremo de pedir 
asjlo nos portos do proprio inimigo. A conducta, que taes na- 
vios terao que aguardar, dependera da generosidade do seu 
adversario; porque do direito, se for applicaclo rigorosameritt:, 
não terão que esperar mais do que a sorte de prisior~ciros. 

Em ,174.6 um navio inglez, clamado Elisabell~, achava-se 
perdido nos mares da Cuba, em eonsequencia de uin furioso 
tufio, que reinava n'aquellas paragens. 

N'estas circumstancias o eominandank resolvcu procurar 
asylo no porto inimigo da Havana ; e em seguidaapresentou-se 
ao governador, a quem endere~ou csie discurso : aVeiilio cri- 

tregar-vos n meu navio, os meus niarinheiros, os meus solda- 
dos, e a mim mesmo ; não vos peço seriao a vida para a rninlia 
gente n. 

a De nlodo algum, lhe responcleu o goveroador hespanliol ; 
nunca eu coinmetterei urna acçiio lão infame. Se nds vos ti- 
Tessemos api'isionado em combate, no mar largo ou nas nos- 



sas cosias, o vosso navio pertencer-nos-hia; e VOS serieis nosst~s 
; mas foi o temor do naufragio que vos trouxe 

a oste porto, aco.arlos pela tempestade: eu esqueço, e devo 
esquecer que a minha nago esta em guerra com a vossa : VOS 
sais homens, e nOs tambem; 80s sois desgraçados com direito 
i nossa piedade. Heparae O vosso navio com toda a confiança, 
Partireis depois : (lar-vos-hei l~assaporte atb alem das Bermu- 
das. Se fordes;iprisionado fura d'este limite, o direito da guerra 
vos entregari nas nossas mãos ; mas, n'este momento, eu não 
vejo cm vOs mais do quc crtrangeiros, qiiereelamaes soccorros 
crn nome da hurnanidadc.3 

Proccder tZo generoso C: para ser consignado no direito in- 
t~~i.nacionalzom oreconliecimentn do todos os povos eivjlisados. 

(:oiiducls que deveiii observnr os iiaaios belligeraritrs, 
quc receberem asyln nos portos neutros 

Vejariios agora a que coodicões se devem submetbr os va- 
zos de guerra, durante o asylo no porto neutro ; as quaes, com- 
quanto nào sejam impostas pelo direito internacional, t4em 
sido, todavia, quasi geralmente recebidas como leis interna- 
cionaes. Estas condimes podem traduzir-se nas regras se- 
guintes : 

i ." Os vazos de guerra, que tiverem sido recebidos em hahia 
011 porto neutros, deverão viver ahi na tranquillidade a mais 
completa, e na paz a mais profunda, mesmo com os navios de 
guerra e corsarios do seu inimigo. 

S,e um navio infringir esta regra, o governo do estado, em 
cujas aguas se achar ancorado, terli direito para aprisiona-lo 
ou destrui-lo; ou para o mandar julgar e condemnar pelos seus 
triliunaes. 

8." Os vazos de guerra não poderão augmentar sua tripula- 

fio, em uma hahia ou porto nerilro, cuntractando marinliel- 
ros de qualquer nação que sqjam, nem mesmo compatriotas 
seus. 

Algunspilblicistas são de parecer qiie o governo de um povo 
neutro pbde conceiler quc o navio asylado no seu porto aliste 
os marinheiros, que lhe faltar'em, para poder sair para o mar; 
limitando-~e~ pnrern, esto alistamento ao niimero indispensa- 
vel para a manobra da nave.gar.10, e de nenliimi modo para o 
servico do combate. 

3.a É expressamente prohibido a qualquer navio do bcllige- 
ranta, quando se acliar no porto neutro, augrrientar o numero 
ou calibre das suas bocas de fogo; comprar ou embarcar ar- 
mas portateis, e mesmo muni~aes de guerra. 

4." Os navios surtos nos portos ou hahjas c10 estado neutro 
nzo espionarão tis vazos inirriigcis, que entraimi, saírem: ou 
forcm esperados; aproveitando-se para tudo isto do benefieici 
tlo asylo. Ser-lhes-ha tambem prohibido largar do portn, se sc 
avistar alguma embarcaflo inimiga, para evitar que v30 dar- 
Ilic caça, servindo-se da eircuinstancia do navio ler sido avis- 
tado do logar ncutro. 

r." Um vazo de guerra de um cstatlo hclligerante náo po- 
der4 largar do porto neutro, s e i ~ % ~  vintc e cpi;ilro tioras depois 
de ter largado qualquer navio da ouira parte Iiellipcrante. Do 
mesmo modo aperar i  que piissem rintc e quatro horas, de- 
pois de ter saído um navio rncrcante de qualquer estado neii- 
tro; para que o asylo nZo lhe forneca occasiiío dc apreza-10, 
seelle tiver infringido os deveres da neiitraliilade. 

Eu1 1702, por oeeasião de uma guerra entrc a Inglaterra E 

a Hollanda, onnsso governo ordenou que os governadores das 
fortalbzas inaritimas niío deixassem sair dos portos navio per- 
tencente a uina diis partes beliigernntes, senão duas mares 
depois de ter saidü algiin~ navio da outra parte belligerante; 
nein pei.mitlissp,m a saída de nario algum, quando appareces- 
sem fora outros que podcssem ser inimigos dos que liouves- 
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sem de sair, devendo esperar o que quizesse sair queentrassem 
ou desapparecessern da barra os que n'elle fossem vistos. 

D'esta determinação enviou o secretario d'estado José de 
Faria noticia aos ministros das potencias bellgerantes resi- 
dentes em Lisboa (47). 

6." Os navios belligerantes não se conservarão emboscados 
nos mares tecritoriaes, ao abrigo de cabos, ilhas, etc., cl'ontle 
possam espreitar o11 surprehender os navios inimigos, que 
entrarem, sairem, ou atravessarem esses mares. 

7.a Emquanto á prioridade na saida dos navios surtos nos 
portos neutros, terA direito para sair antes aquelle que tiver 
entrado primeiro. Porém, se o que tiver entrado depois for o 
que manifestar desejo de se antecipar a sair, devera prevenir 
as auctoridadcs do porto vinte e quatro horas antes; e estas 
auctoridsdes avisar50 o outro navio, para que se aproveite, 
yucrcndo, do direito, que Ilie dá a prioridade da sua entrada 
IIO porto neutro. 

Algiins publicistas tSem imaginado um meio para poupar 
aos ,azos de guerra dos belligwarites, que se acharem asyla- 
dos nos portos nciitros, a demora das vinte e quatro horas, a 
contar da partida de qualquer navio inimigo, ou mercante de 
um estado neiitro; bem como para evitar a demora devida a 
circumstancia de se achar i vista navio inimigo em demanda 
do porto neutro. Consiste este meio em o commandante do 
vazo de guerra dar sua palavra de honra de que não atacari 
o navio inimigo que tiver saldo, nem visiiari, ou incommodarfi 
por qualquer modo, o navio mercante neutro, nem, emfim, se 
intromettera comaquelle que demandar o porto, qualquer que 
for sua qualidade e procedencia. 

8." Durante a permanencia no porto ou bahia, que lhes 
tiverem concedido asylo, os navios do belligerante não pode- 
r io  resgatar os prisioneiros, ou as prezas que lhes tiverem 
sido feitas, empregando para isso a força ou a astucia. 

Fi~iriImentc não e permittido proceder no porto neutro 

303 - 
1 ." Os corsarios serão obrigados aprovar ~uanacionalidatle. 

Justifica-se esta preçcripçZo, attendendo-se i qualidade do cor- 
sario. Com efleito, é este vazo um navio particular, armado 
para fazer a guerra por um tempo determinado, e commari- 
dado por .um individuo, que náo pertence ao corpo da mari- 
nha militar; por tudo isto, ná0 0ffeRce as garantias, que apre- 
senta um vazo de guerra. Estc ultimo arvora uma bandeira, 
que symbolisa soa patria; e seu commaiiilaate é lima anctori- 
dade revestida de earacter offiçial, que responde pela Ferdade 
d'aquelle emblema da nacionalidade. 

Para o corsario poder ser considerado como parte da 
força armada do belligerarite, seri obrigado a exhibir, i siia 
chegada ao porto neutro, e perante as auctoridades resprcti- 
vas do paiz, a carta de corso mandada passar pelo chefe do 
estado, a cujo serviqo se achar. 

Como, para legitimar o armameiito do corsarin, pari1 Lhe 
clar o direito de instrumento activa de gnerra, sc prrscrcvem 
formalidades certas s determinadas, como o navio particular, 
que se emprega na guerra, que náo tiver previamente satis- 
feito áquellas formaliilades, deve, por esse facto, scr conside- 
rado como pirata, emfim, como um pirata nao rleve gosar ílo 
asylo, segue-se que a auctoridade respectiva do cstado rieuti'o 
podenl examinar a natureza e qualidtidc do riavio, que liri:- 
tender receber asylo, para saber com quem trata; C ,  para 
conseguir este fim, niío ha outro meio senão subrnettcr n iim 
exame rigoroso os navios mercantes armados cm giicrrn, quc 
se apresentarem nos seus portos, exigii~do-lhes todos os docu- 
mentos newssarios para se provar sua qualidade e pruceden- 
cia. 

3.R O corsario, ao proc.nrar asylo em um poitci neutro, de- 
ver8 submetter-se aos regulamentos sanitarios. Com effeib, a 
palavra do commandante de um vazo de guerra, de não ter 
communicado no mar com slgiim navio suspeito, julga-se prova 
suficiente para dispensa-lo dos rigores das quarentenas. Mas 
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dos estadrts belligerantes, fizer carregaçzo de armas, princi- 
palmenle de aitilberia, 6 uso exigir-lhe iim deposito, para res- 
ponder pelos damnos, que poderi causar, se se servir de taes 
armas como instrumento de guerra, e não como artigos de 
comrnercio licito. 

Alguns piiblicistas são de parecer que o navio, pelo facto 
de carregar armas e munições, deve perder a qualidade de 
mercante, para assumir a de vazo de guerra; e, como conse- 
quencia, querem suhmette-lo 5s condifles e restricções a res- 
peito do asylo, que são prescriptas para aquella qualidade de 
navios. Esta opinião niíop6de sustentar-se, emquanto for per- 
mittido aos navios mercantes dos estados helligerantes a com- 
pra de armas e rnunicões ; porque é absurdo admittir n'um 
porto neutro um navio a comprar e carregar wrtos objectos, 
e nSo conceder asylo franco a outro, quando se apresemar com 
egual ctirregaçio. 

ARTIGO 3.a 

DIREITO nos s s r a o o s  amrsos PRESTAREM ASYLD AOS C.ORSARIOS 

Algumas naçóes da Europa recusam completamente asglo 
aos corsarios : limitam-se a offerecer-lhes o simples refugio, 
quando se apresentam nos portos, fugidos ao iriar, a fome, ou 
ao inimigo. Portugal tem seguido esta conducta. 

Emquanta nm estado não se achar cornpromettido por al- 
gum tratado, ser-lhe-ha licito adoptar, a respeito dos corsarios, 
o tratamento que entender melhor, comtantoque exerça a este 
respeito complela imparcialidade. 

Vejamos as condições com que é concedido aos corsarios o 
asylo nos portos neutros. 

Os corsarios, que procurarem o asylo nos portos neutros, 
ficará0 submettidos a todas as condi~ões impostas aos vazos 
de guerra; e, albm @estas, a outras especiaes, dependentes 
da natiireza particular d'estes navios: a saber: 

4 : 0 s  mrçarios serao obrigados aprovar sua nacionalidatlc. 
Justifica-se esta prescripçZo, attendendo-se íi qualidade do cor- 
sarío. Com effeitu, é este vazo um navio particular, armado 
para fazer a guerra por um tcmpo determinado, e cornman- 
dado por.um individuo, que nb pertence cio corpo da mari- 
nha militar; por tudo isto, náo offerece as garantias, que apre- 
senta um vazo de guerra. Estc ultimo arvora uma bandeira, 
que symbolisa sua patria; e seu commaildante é lima auctori- 
dade revestida de caracter oficial, que responde pela Verdade 
d'aquelle emblema da nacionalidade. 

Para o corsario poder ser considerado como parte da 
força armada do belligerante, seri obrigado eshiliir, i sua 
chegada ao porto neutro, e peraiite as auctoridacles reslircti- 
vas do paiz, a carta de corso mandada passar pelo chefe do 
estado, a cujo serviqo se acliar. 

Como, para legitimar o armamento do corsario, pari1 Iht? 
(lar o direito de instrumento activa de glierra, sc prescrevem 
formalidades certas e determinadas, como o navio particular, 
que se emprega na guerra, que náo tiver previamente sntis- 
feito aquellas formalidades, deve, por esse facto, ser conside- 
rado como pirata., emfim, como um pirata ri211 deve gosar do 
asylo, segue-se que a auctoridade respectiva do cstado iicuti'o 
poderi examinar a natureza o qualidadc do riavio, que liri:- 
tender receber asylo, para saber com queni trata; e, para 
conseguir este fim, não ha outro meio senão subrneticr n uin 
exame rigoroso os navios mercantes armados cm puwra, que 
se apresentarem nos seus portos, exigilido-lhcs todos os docu- 
mentos necessarios para se provar sua qualidade e pruccden- 
cia. 

3.' O corsario, ao prociirar asyio em iirn poito neirtro, de- 
vera submetter-se aos regulamentos sanitarios. Com efleieito, a 
palavra do commandante de um vazo de guerra, de náo ter 
comunicado no mar com algum na~io suspeito, julga-se prova 
suficiente para dispensa-lo dos rigores das quawntenas. Mas 



a palavra do armador não esti i10 mesmo caso: não C! julgada 
garantia segura. Demais, a natureza do serviço do c,orsario 
obriga-o a visitar grande numero de differentes estados, 
e de differeritos proreniencias, o que expõe ao risco do con- 
tagio. 

Todas estas rasões justiiicam o facto de não dispensar o 
corsario do rigor das medidas sanitarias. 

4." corsario nãii poderi sair do porto, em que se achar 
gosando do asglo, sem ter decorrido certo espqo de tempo, 
ordinariamente vinte e quatro horas, depois da saida de um 
navio inimigo; como se determinou para os vazos de guerra 
e pelas mesmas rasaes. Se preferir sais antes, poder& obter 
esta concessso ;mas satisfazendo a condiçóes differentes d'aquel- 
Ias, a que é obrigado o vazo de guerra. Quando se trata d'est~ 
iiltimo, basta a palavra do commandante de que não abusará 
il'este fa~or, para atacar os navios, que largarem n'aquelle in- 
tervdlo. Ao armador, porem, exige-se, para gosar d'este be- 
neficio, uma caução em relacão aos damnos que elle poderi 
causar, se atacar ou aprezar os navios, que tiverem partido no 
iutervallo das vinte e quatro horas. A rasão da differença no 
tratamento é ainda porque a palavra do armador não se julga 
garantia completa. 

Alguns publicistas náo approvam o alvitre de receber dc- 
posito ou caução, no caso de que se trata. Preferem que se sus- 
tente o principio de não yermittir que os corsarios larguem, 
sem que tenham decorrido as vinte e quatro horas, depois da 
saida dos navios do outro belligerante, ou mesmo do neutro, 
sendo mercante ; ou sem que tenha entrado navio que seachava 
á vista, em demanda do porto. Dizem mais que, se se quizer 
afrouxar esta regra, então mais valera aceitar, como tem lo- 
gar a respeito do vazo de guerra, a palavra do commandante 
do corsario : poderi esta confianca ser estimulo bastante para 
eiie cumprir sua palavra ; porque os homens tambern se ele- 
vam com o sentimento de confiança, que n'elles depositam. 
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Todo o navio mercante (li? irm cstailo rientro, que tiver 

conseguido armar-se no porto de oiitro estado lainhem neutro, 
illudindo suas leis, e a que ther sido passada por um dos 
belligerantes carta de coi'so, não $6 náo terá dircito para rt.cc- 
ber, no porto em que liver coiiscgnido amar-se, o asylo que 
os outros corsarios receberem ; rnaç atk 3 aurtoridade territo- 
riai podera apprehende-10, desarma-lo, e proccilei cunlra elie, 
conforme determinarem as leis do estado. 

6." Todo o navio mcrcante de iim cstacIo nrutro, cujas leis 
prohibirem que os seus aceitem scrviro dc corsniios, qiie sc 
amar e aceitar carta de G O ~ S O  no porto de um (10s bclligeran- 
tes, seri responsavel, perantc as auctorit1:idcs tlo seu paiz, 
pela infraccão comrnettirln. Coni effeito, aiiiilatltre o facto iIc 
armaniento foi passa110 fora tla jurisdiccão Ierritoriat (10 cshilo 
neutro, a que o iitivio pertericia, nem, por isso, t: inenos ccrto 
que navíos e Iiomens t&cm unia riacionalitladc, qne, em rigor, 
1180 púde perder-se, sem çcrtas formaliiladcs quc as Icis pres- 
crevem; nem bsta a bandeira cmprestarla ao corsario para 
desnacionalisa-10, c subti;ilii-lo As pcnas iievidas 4s infraccões, 
quc tiver cornn~ettido. Conclue-sc, portniito, quc! o cliefc do 
estado, a que o navio pcrtcnçia, se deparar ci~iii  a o121ioimtuni- 
dade, terá direito para aliprchenrle-10 e deãain~a-10, c para 
applicar a subditos seus as pprias, que as leis do paiz Ihes in- 
fligirem. 

Os pubIicistas que seguem, sem cxci,pcáo algunia, oprinci- 
pio da justiça terrilorial sustentam outra doutrina. Querem 
que o estado neutro seja extranho ao facto do arrriamentos do 
seu navio no porto do hlligerante, por ter sido praticado fora 
da sua jurisdiccão territoriai. 

7.a T O ~ O  0 navio mercante pertenccntc! a uma das partes 
beii&W'antes, que conseguir iiliidir a vigilancia das auctorida- 
des de um porto neutro, para se a r m r  em corsario, se conse- 
guir largar, assim armado, ficari, para o caso de rer~ber  
asylo, nas mesmas cireumstançias da regra 5.' 

$0 
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Em oritros llizcm que. sendo o armamento um 

acta illegitimo n'esse [iorto, as auctoridadcs, vigiantio para qiic 
se não desse, teriam cumprido seu dcver. Mas que, logo 

que o navio conseguiu sair Cesse territorio, que assim oífen- 
dera, qualquer procedimento contra elle b a~ililicação de uma 
pena; e que as nalfies n5o sc applicarn penas. 

Emquanto aos subditos do estado neutro, em quc tiver tido 
logar o armamento prohibido de que se trata, que para elle 
tiverem cooperado, de sciencia certa, infringindo, por esse fa- 
no, as leis, não poderá0 elles siibtrahii-se iis penas, rluc essas 
leis Ihes infligirem. 

Algumas potencias, n'oulro tempo, concluiram tratados, em 
que se compromettiam a reccber i~eiprozamerite nos seus por- 
tos os comarios das duaspartcs contractantes, qmndo a qual- 
quer d'ellas sofireviesse a guerra, e excluindo il'este beneficio 
os corsarios de todos os estados extranbos a negociação. Evi- 
dentemente taes tratados eram injustos e corno taes nullos em 
direito; ncm os estailos axcluidos deviam prestar-se a raco- 
nhece-10s. 

ARTIGO 4.0 

DIREITO DOS ESTAROS NEUTROS PRESTAREM ASYI.0 AOS APREZADDRES 

Não e uso geral, entre os estados maritimos, dar-se ssylo 
aos navios que coniliizem prezas : muitos recusam absoluta- 
mente concede-lo, limrtanilo-se aperias apermittir-lhes o refu- 
gio, em caso de força maior. O nosso Portugal tem sempre 
persistido em seguir esta ultima politica. O decreto de 30 de 
agosto de I780 (48), o de 3 de junho de 1803 (49), e recente- 
mente o de 5 de maio de 9854 @O), por owasião da guerra 
do Oriente, consignaram este preceito. Com0 0 asylo é um 
direito da parte de quem o concede, e não um dever, por isso 
p6de ser exercido livremente; e sii 0s tratados poderão re- 
gula-lo. 
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Vejamos como o asylo costuma ser oacraido por aquelles 
estados que o concedem aos aprezatlures acompanhados pela8 
suas prezas. 

As condições para a admissão dos vazos de guerra nos por- 
tos neutros ser30 applicawis, em toda a sua extonszo, aos apre- 
zadores, quando se api,eseiitarcm para receber asylo ; exce- 
ptuando, tndavia, a condi-%o que limita (r numcro (10s va- 
zos de guerra, que ~iodet%o ser adruiltidos r io~  portos rlcu- 
tros. 

Podem, portanto, os aproz;idorcs conduzir as prezas para 
os portos neutros, de qiie sc trata, maridar dcscmbarcnr gente 
da gua,rnir,5o, refrescar, concertar os narius, hzer curar em 
terra os feridos e outi-os docnks, tudo como sc se tratasse de 
um vazo de ggucrra. Mas iiUu Ihes 6 permittido desemliarcai. 
debaixo de prisão os prisioneiriis : uma vcz (pie, para íjualrluer 
fim, os lançaram cm tarra, tornaiain-se livres. 

Alguns publiciatas apresentam casos de excep-50, em ([ue, 
para interesse mesmo dos prisioneiros, a auctoridade terriio- 
ria1 deve permittir tjuc cstrn desembarquem, debaixo de pri- 
sáo. Tal seria o caso de se ter desenvolvido a bordo uma 
epi<lornia, seiido impossivcl administrar aos enfermos meios 
que podessem salva-los do morte cerla, e não querendo o 
aprezaclor dar-lhes aliherdade. Ern tal cxtremn, o riculro pbde 
permittir o desembarque dos prisioricii.os, e conserva-los pre- 
zos no seli terrihrio. Arlili o ilever da humanidade justifica 
completamcr~te a infracçãlo da regra. 

IIa estado2 neutros que permittem nos seus portos a venda 
das presas, emquanto que outros a prohibern. O que cumpre, 
como sempre, é que o procedimento, que se houver para com 
um dos bclligcrantes, seja obsrrvaùo a imespeito do outi-O. Por 
isso, se se recusar a um dos estatios orn guerra auctorisaçáo 
para vender as prezas, cicver-se-ba fazer egual recusa ao Ou- 

tro; se, pelo conti-ario, se auctorisar iirna das partes bellige- 
i'antes para proceder áquella verida, não se potlerl, of- 
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fensa da imparcialitIade, negar egnal atictorisa.ão A outra 
parte bolligerantc. 

'rodos os puf~licistas, mesmo aijuellcs que combatem o di- 
reito dos rieutros venderem suas prezas no tcrritorio neutro, 
raconheecm quo podcrão dar-se casos de excepção, em qiie a 
venda dever6 ser perrnitlida. Assim, se a carga for composta 
de objectos do promptii ruina, podcr-se-ha proceder 6 venda, 
ficando o producto.d'ella em poder do estado neutro, para ser 
entregue ao aprezador, ou ao antigo proprietario ; conforme, 
mais tarde, a preza for declarada legitima ou iIlegitima. Mr. 
Ortolan comprehencle na vcnda foyada o proprio navio prezo, 
quando for jiilgado em estado de não podernavegar : e mr. Hau- 
tefeuille considera a circurnstancia do riavio se achar impossi- 
Iiilitado do navegar, podendo, poriim, conservar-se no porlu, 
mediante pequaios fabrieos; n'este caso, náo auctorisa a 
venda immediata, mas prescreve que asreparales scjam fei- 
tas j custa de uma parte da carga, a sufficiente para fazer face 
i despeza iiidispensavel, o que o navio aguarde a ulterior sen- 
tenp, que ha de torna-lo ou ri20 preza legitima. 

De quanto lemos dito, conclue-sc que serso riullas todas as 
prezas feitas nos mares terriioriaes de um estado neutro, ou 
mesino fbra da jurisdicgo d'esse estado, se, para fazer a preza, 
o aprezador se tiver aproveitado do asglo que rccebera no porLo. 
Segue-se tambem que, no caso c10 bbclligerante aprezador ser 
forçado a entrar com a preza em um dos portos dc iim estado 
neutro, cuja auctoridade tiver illudido, o principe assim offen- 
dido ter3 direito para se fazer jusliça, arrancando das mãos 
do aprezador o navio aprezado illegalmente, e entregando-o, 
em seguida, ao seu antigo proprietario, embora este Ih'o não 
tenha reclamado. 

Este direito, porem, não se extenderA ate um estado pro- 
ccdcr contra o aprezador que tiver infriagido a juris(lic$io de 
um terceiro; este ultimo que proceda, como entender melhor 
para revindicar seus direitos. 

CAPITULO VI 

I)IREITO DOS ESTADOS NEUTBOS 

COMPAIIADO COM O DOS RELLICEliANTEÇ. 

CONCILIACÃO ENTBE ESTES DIRElTOS 

Alguns publicistas notaveis teem achado contradic~áo entre 
os direitos conferidos aos belligerarites pela Ici da guerra, e 
oç que a neutraIidado attribue aus neutros. Com eil'eito, dizem 
elles, se o neutro, no cxarcicio da sua soberania, entretiver 
com uma das partes belligerantes relacloes, de yuc auíira 
vantagem, a outra parte terá direito para obstar a que a pro- 
judiquem, favorecendo assim o seu contrario. D'aquj nascerii, 

- .  
continuam elles, um verdadeiro conflicto. Para se sair d'este 
estado, que ellcs proprios crearam, pretenderam conferir ao 
belligerante um dircito especial, de melhor qualidade, que 
absorveria todos os outros: seria o direi60 da necessidade. 
Por est'arte cstahcfecrram aquelles publicistas que os direitos 
dos povos neutros e os dos belligerantes existiam cm opposi- 
ção ou conflicto; traduzirido-si: este conflicto em dm direito 
privilegiado, o da forca, que, em poder dos bclligcranles, 
absorveria todos os outros. 

Mostremos que náo se d i  osse conflicto; e que, portanto, ,f- . 
na0 existe para o bdligcrantr? o direito clisc~ricionariu h ne- 
cessidade, que seria sua consequencia. Com effeito, as rehi~ões 
entrcos povos nZo dinerern das que existiram entre os homens 
nas edades primitivas, senso em terem os individuos cedido 
ao estado, em beneficio da corn~riunidadc, o cscrcicio de suas 
faculdades physieas e moraes. Nos tempos primitivos o hu- 
mem fazia a guerra ao scu vizinho, atacando-lhe os bens e' 
mesmo a vida : tu1 era O direilo. Mas tambem era obrigado a 
respeitar e poupar 0s outros homens extranhos a lucta: 



nro 

on o dsr:sr. Este ilevrr, da parte do que l~rigava, traduzia-se 
no direito, quc o e\tranlio tinlia de 1120 ser prejudicado, em 
conseqnencia de uma lucta a que era inteirairiente allieio. O 
bclligerante podia queiiriar a cabana do seu inimigo, rnaç se, 
para isso, lhe coriviessc comcçar por incendiar a do vizinho, 
bcrn fa~ia este em não lh'o coiisentir. Estes ilireitos e estes 
ilevcrrs, t5o simples, aiiida hoje se consrrvam inalteravi:is, na 
si ia easencia, para as sociedades actuaes. Assim, pela lei pri- 
mitiva, o belligerante tem direito de prejudicar o seu inimigo 
por todos us meio:: directos; isto e, por todos aquelles que 
riao prejudirlueni terceiro. Se estr?s meios forani modiiicados, 
foi shmente em ~ii.tuile da Ici secundaria. D'este modo, os di- 
reitos dos povos neutros nZo se acham crn antagonismo ou 
çonfiicto coni os do belligcrantc. Assirn se o belligerante, ao 
rilacar o seu contrario, devc i.cslicitar a iiidcl~endencia du cslatlo 
ncutro, este cstatlo tem direito para lhe e~ ig i r  urna tal condu- 
ct3. Tambcrn, se o r1Cilti.i) deve abster-se dc lodos os actos de 
Iiostilirlade e da impai-cialidaile a respeito do belligerante, cste 
ultimo tem todo o direito a espa alistenqso e imparciali- 
dade. 

Em conclusáo : os direitos dos iicutros d~rivam dos dcvcres 
dos belligerantes, assim conio os direitos dos belligerantes 
derivam dos deveres dos neutros : s5o preceitos harmonicos, 
que coexistem, e sem que entro elles exista conflicto. 

A lei secundaria lambem uão reconheceii este antagonismo4 
todos os tratados reconhecem os direitos dos belligerantee e 
dos neutros limitados pelos deveres correlativos ; sem que ad- 
mittam o supposto direito da necessidade, que alguns crearam 
como indispensavel para restabelecer o equilibrio, que faria 
crnmndecer todos os outros, e que seria a antithese do ver- 
dadeiro direito. 

CAPITULO VI1 

DIREITO DOS ESTADOS NEUTROS A RESPEITO DA LIBEHDADE 

DO COYMERCIO 

O commercio dos neutros divide-se, naturalmente, em duas 
partes : 

I ." O commercio dos povos neutros entre si. 
O commercio dos povos neutros com os helligerantes. 

IJIHEITO DOS ESTADOS NEUTROS A RESI'ElTO DA LTBI.RDADE 

DO C M P E R C I O  ERTRE 31 
i 

Em conscqueiicia da liberdade e inclependencia das nações, 
qualquer estado é livre rio seu commercio internacional, e na 
sua navegação; quer esta lhc s ina para communicar com os 
outros povos, quer prtra desenvolver suas relações commer- 
ciaes. Vejamos se este ~iriiicipio de direito primitivo, sanccio- 
nado pelo secundario, recebe alguma excepçilo, a respeito dos 
neutros. 

Esta questáo reduz-se a examinar se u estado neutro, para 
cumprir as obripaçíjes da neutralidade, tcri que modificar os 
geveres, emquanto ao cornmeicio, a que era ol)rigado durante 
'apaz. 

NOS assentbos o principio seguinte : n lodo o estado neu- 
tro deve abster-se dc qualquer aeto, quc, directa ou indirecta- 
mente, possa ter relação com a contenda, em que as outras 
potencias se acharem empenhadas n . Cumpre, portanto, exa- 
minar se este devor de abstengio importa, na occasião da 
guerra, alguma restric@o ao direito da liberdade de eomrner- 
cio e navegagio cntrc os estados neutros. 

E justo que estes estados, por isso que não entreteem, uns 



a rcspcito (10s riulros, relações qilf! tendam a augmcritar a 
forca de uma dns parles bclligerantes coin prtijuizo da ouwa, 
1130 l~c!rc:im O (lireiti?, (lu8 tinlinm durante a paz, para a liher- 
dadc do ccimuicrcio e navegação, só pelo facto de se ter de- 
clarado a guerra eutrc duas riacões: e justo que os povos, 
extranlios :i lucta, coritinuem sua vida politicu, como se a paz 
a mais profurida reinnssc sobre a terra. Seria tyrannia absurda 
irnpor riovos deveres a yiiem não gosasse de novos dii.eitos; 
pois i: principio incontestado que  nZo ita dever sem direito 
correbtivo. Os neutros conservam, durante a giierra, os di- 
reitos que Ilies assistiam na paz, aperias limitados pelos deve- 
res da abstencão e imparcialidade. 

Alguns publicistas Wem apresentado urna restrimo ao com- 
nicrcio dos ricutros ~:rilrc si, que derivtiin do principio da ab- 
stbnqio : t&emirnagiriado curnan liberdade i10 commarcio entre 
os neut,ros p6de favorceei. rim doa bell~gcrantes, com desr7an- 
tagcm do oiitro ; li:it,:i crahi coricluirern o direilo que assiste 
a cste ultimo, de intervir, e de perturtjar um tal commercio. 
Plizcrn cllcs que niri dos bclligeranti:~ ptidr? sr!r prejudicado 
pcln facto tlc iiin povo neutro zoiiduzir certasmercadorias para 
outro povo tiinibc~i~ iiairtro; se cste ultimo, pela sua posição 
geogrtiphica, se acltar iio caso (Ir: faze-ias passar para o territo- 
rio do outrobelligcraote. Alas esraraslao rião procede; porque 
lia questzo nciiial lia dois actos bem Jislinctos; o primeiro 
p;issa-se er1ti.e dois pinos neutros inteiramente wtranhos a a  
i,csultados, inrlir~ctos c etenitines, que poderão resullar 
coriitriorcio licito c1scrc.erii ; timqilarito ao segundo n2o é 
,j;i acto (li: ~oinmcrciu enlie nculros ; Cnegocio entre um neu- 
tro ii um heiligartinte; c r120 È d'esle caso que se traia actual- 
iricntc. 

1)u i1u~ac;iliairicis ilc dizer segue-se que 6 incontestavel o 
tlireitu dos cçt;iilos iicutros repellirern, atepela força, toda a 
t ~ ~ j í u l i ~ a ,  (13 pa1.t~ de qualquer dos belligerantes, que tender 
a 1jcr.ttirfjar-llie 2 lilierdade do conmercio e navegação. 

Infelizmente, d o  temos visto sempre OS belligerantes res- 
pejtando estesprineipios ; muitas vezes, prevalecendo-se da 
guerra, têem elies perturbado, do modo mais escanda)oso, as 
relações dos povos pacificas entre si. As guerras dos piinci- 
pios d'ests seculo foram notar cis pelo desprezo, com que os 
belligeranks postergaram os direitos das nacfies neutras, c 
exerceram sobre cllas, i porfia, os abusos mais vexatorios e 
as iniqiiidad~s mais reioltantes, n8o Iiesitando em atacar, em 
toda a exterido, a soberania de povos livres e mtlependentes. 

ARTIGO 2.0 

DIIIP.ITO UOS ESTADOS REL'TBOS A RESPEITIJ D.4 IiIDEBBADP. DO CO.VMERCI0 

COM OS BELLIGEIilSTES 

X guerra entre dois estados não deve ter influencia sobre o 
commercio livre, a que sc entregarn os posus neutros : estes 
poros~iodcni coiitiiiuarlivremcnte a comrncrçiar com os actiiaes 
bclliger~ar~les; seu com~nercio pUdc dirnitiuir ou augrnentar ; 
constar cle mcrr:adorias sobre que ji se csercia, ou extender-st: 
a outras; continiiar rias nicsnias localirladcs, ou passar para 
logaies novos. Em resiimo, o neutro pbde coritinuar tlaiido-sc 
á navega@o ; póde proseguir todas iis rela~ões cmmer~ciaes, 
que entretinha driraiite a paz, modificadas aperias pelos novos 
dereres, a que d i  lrigar o cstailo de guerra; qur $fio, corrio 
temos dito, a abstcnçáo e aimpareialidaíle a respeito dos actos 
que teem relarzo com as hostilidades. '56 pela violarão cle 
qualquer d c s t ~ ç  novos deveres o ricutro perderá os dircitiis, 
qiic a neutnlidade lhe conferc. 

Estcsl)rincipios, deriraíl~is do direito primitivo, e saneciona- 
dos pelo secundario ou pclos tratailos, tEirm sido tamtiem rem- 
nliccidos pelos differcnles fiulilicistas iluc se occuparam d'esla 
mataria. 

Se OS ptiblicistas são ui~aiiimes, quando sustentap que OS 
neutros podem conirnerciar livremente com os beIIigeranles, 
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salvos os devcrcs de abstençao e imparcialidatlc, discordan~, 
todavia, quanilo tratam de definir a irnparcialiilade, corri que 
este commercio dever5 ser exercido. Bgiikershoek e Wolf 
rlisçerain que o neutro tinhaobrigaçao de fornecer aos dois Iiel- 
ligerantes, se estes assim o desejassem, os mesmos objecbs, 
exactamente em qiiantidado egual; e que, com mais forte ra- 
szo, devia conceder, nos seus portos, a ambos o mesmo trata- 
menlo e as mesmas vantagens, pelo que respeita aocommercio, 
stibinett.cndo-os aosmesmos direitos fiscaes, etc. Este priiicipio 
srj em circumstaiicias muito eacepcionaespoderi ser adrtittida. 
Seria jiisto, se os dois bclligerantes podessein achar-se esa- 
rtanicntt: rias mesmas condi~fies, a respeito do comercio dos 
neutras ; isto é, se tivessem egual necessidade dos mesmos 
objectos; r sc as distancias, a que se achassem dos portos 
neutros, fori~ccessem eguaes probaliilidades de interesses, ris- 
cos, rtc. Se tudo isto se desse, e ciuantas condiçues mais, por- 
ventorn, fossem necessarias, para que todas as circumstancias 
fosscm as ulesmas, poderia admittiiisc! que o neutro repar- 
tisse pelos dois beliigerantes quanto tivesse que exportar; 
pagando-llie estes egualmcnte, quer se desse o caso de im- 
yortac80, quer o tle esporta@o. &Ias evidcntc quc nada d'isto 
se darh: não liavera para cada pai-te bclligarante meio de aufe- 
rir o mesmo partido do commei cio do neutro ; iiem este po- 
deri exercer a imparcialidade eui cii.cumstancias tão dificeis. 

Galiani disse que o neutro não tinha outro dever senão o 
de oferecer a um dos belligerantes os mesmos objectos, e nas 
nipsmas condiçóes, que offerecera ao outro. Esta opiniáo não 
i! admissivel: o neutro não á obrigado a afferecer, basta que 
]ião recuse o que Ihe for pedido por uma das partes; se jB  o 
tiver concedido, nas mesmas circumstancias, a parte contra- 
ria : ao belligerante é que cumpre procurar aquiUo de que ca- 
recer. 

dlguns publicistas, e em grande numero, dão maior latilude 
i liberdade do commercio e navegação. Segundo estes, o de- 

ver da irnparcialidatle não se oppõe a qiic o rieutro, oúraiidu 
crn çonforrnidade doa intercJsscs do sei1 paix, f:x tcndn ou res- 
Iririja o commeicio corli iim dos hclligerarites ; bem coino a 
que continue a exeeutai', a icspeilo (li. endd um d'elles, os 
tratados de commercio, que j i  c\isti;im antcs da guerra, em- 
1ior.a estes oifereçarn vanlagrris des~guaos para cada um dos 
dois estados belligerantes. 

Outros publicistas, emtirii, quc d;io a inaxima liberilade ao 
commercio dos neiitros, dciyum a cstes ultiinos a faculdade 
de romperb pelos dcicrcs da im~iarcialidade, cessaticli, roin todo 
o commcrcio a respeito dc um dos hclligeiantes, pura faze-lo 
refluir para o íiritro ; para o que hasta pretestrir seu interesse 
erinimercial. 

D'cntre oyiioicics tso eiicnritradas, foi mr. IIautefeuille que, 
iio nosso sentir, resolveu a qiic:çtáo do  modo mais conveniente. 
Este puh1icisi.a classilicou o coinmercio cm actico e passizo: 
pelo conaltierclo actico o nciitio transpurta as incrcadorias, 
para as rycrider iio porto cntrlinge~i~o. comprando em troca 
arluelias de quc carece],. Ik?lo coí~uriercio pnstito (I neutro 
vcridc suas mersailoi,ias ri» logw iiiesriio cla poduccão, ou 
perto d'elle, nos scus portos ; c C alii iarnt~em que iaz accluisi- 
cão dos olijectos, que Ilic forem coriduzidoa rins :iavios clos 
estados !~alligi:rantes, Para se cieiiriii. !iciri o ilt:rci tlu impur- 
cialidude do ncutro, sdm n qual este ii90 t i~~i i  iliriiilo ;!os lte- 
~icficios da neutraliiladc, consiilciaiii-se e111 separado rstas 
duas i~species de commrreio. 

Ernquar!to üo comrnercio passivo, o !iriitro, iiai,a ser h- 
parcial, deve vtsntlr!i. aos dois ltelligzi~ar~lcs, yiic se llios apre- 
srntarein ~ios portos, as i~ici-cadoti:is, qiic i:sti3s dcscjarem, e 
com asrnesiiius r;oiidiCEcs. K%ii tia escliiir rima d;isparteS I J ~ L -  
ligeraiites do iiierca(Li, ( I L I ~  for p;ltc~~ti: h nutra. Pelas paIavras 
memm c ~ ~ l ~ d i r õ r ~ ,  11%) se d c ~ c  enterider que o estado neutro 
fixe os mesinos prc{;os : negocio 6 esle entre vendedor e comL 
pmdm'. A iililiarciniiitatic tari~born n% se cleve considerar tão 



316 - 
p i ~ r o s a ,  que obrigue o neiitro a fornecer a uma das partes 
beIligerantes quantidade de generos egual iquella que tiver 
vendido A outra parte. O neutro n5o póde ser obrigado a ven- 
der neni mais nem menos do que julgar ser-lhe conveniente; 
pride mesmo, quarido o julgar necessario, prohibir a exporta~Zo 
de certas e determinadas mercadorias. Citaremos o exemplo 
apresentado por mr. Hautefeuille. Supponhamos um estado 
neutro, no qual seja auctorisada a venda e erportagio do trigo, 
que exceder o consumo ; supponhamos mais que um dos bel- 
ligerantcs, ou mais apertado pela falta d'este genero alimenti- 
cio, ou mais previdente, comprou n'esse mercado quanto grão 
excedeu as necessidades do vendedor ; desde logo, o estado 
neiitro ver-se-ha obrigaclo a fechar seus portos i exporfacão 
dos trigos, e não será. conslrangido a vender ao segundo dos 
belligerantes quantidade de genero egual iquella que tiver 
ventfido :io primeiro. O que appareccu mais tarde sb Q sua 
negligencia tlcveri iniputar a privacão que soffrer: podia 
concorincr ao mcrwdo ; se tal não fez, queixe-se de si. A im- 
parcialiilade na quesigo do comrnercio foi satisfeila : consis- 
tiu em ~ibrir e fcehar a cxliortação, pam arr~bos e no mesmo 
fenlpo. 

Emquanto ao commercio aclivn, o neutro póde extender ou 
restringir suas rclaqões com um dos belligerantes, segundo 
Ilie dictarem seus interesses. Seria attentar c,onlra a indepen- 
dencia e liberdade de um povo neutro obriga-lo a exercer o 
commercio activo com um dos helligerantes, sO porque o exer- 
cera com outro; o11 priva-lo absolutamente d'esta especie de 
commercio. O primeiro d'estes actos constituiria um absurdo, 
a par de uma r iolcncia escandalosa ; absurdo, porque se partia 
de supporb quc as circumstaricias de vendedor e comprador 
eram sempri: as mcsmas, quando nunca o seriam. O segundo 
caso, o de  impedir ao neutro negociar com um dos belligeran- 
tes, srn;ro se sujeitasse a faze-10 com os dois, riindaqiie seiia 
menor violencis, tambem n30 se poderia admittir, salvo se o 

commcrcio versasse soùrc objectos, que servissem immetliata- 
mente para a guerra. 

S6 os interessados podem e devem attrahir o commercio, 
que affiue sempre para ondc O convida maior procura, e por- 
tanto, lucros maiores. 
F h  conclusá0 : o commercio c a navegação dos neutros com 

os belligeraotes reduzem-se : no caso do commercio passivo, 
i admissão imparcial ile qualquer dos Lielligcrantes nos rnerca- 
dos, emquanto estes sc conscrvarpm abertos; e no caso do com- 
mercio activo, A liberdade do commercio a respeito de todos 
os objectos, que riso forem dc uso inlmediato para a guerra, 
do mesmo niodo como se reinasse a paz a mais profunda. 

Em anilios os casos, ol~servar-se-ha alislencão conqiltita 
acerca de quanto potlkr influir para as hostilidades; e seri 
esta circunistancia que estabelecerá algumas restricçhes ao rli- 
reito da liberdade do eornrnercio. 

ARTIGO 3.u 

DIRRPPO DOS ESTADOS NEUTROS RECUSAREM VENDER AOS BELLfGERi\KTI[S 

QUALQUER MERCADORLI, QUE ESTES HEPUTAILEII SER-I.1IIIS 

DE UAGENTE NECESSIDADE 

Os belligerantes n3o t6em dii'cito tle constranger os povos 
neutros a vender-lhes quacsquer gencros, cmbnra d'clles carc- 
çam como de objecto dc primeira necessidade. 

Parasilstentar oprincipio coritrario, alguem tcin embaraçado 
a qucstzo, assentando-a por urri modo cspceiosu. Teni-se dito 
que, assim como lodo o homem é moralmente o1)rig;ido a soc- 
correr o seu simiiha~ite nas suas neccssidadcs, assim tambem 
os povos neutros são ohrigadris a acudir 6s necessidatles dos 
belligerantes, fornecendo-Ihes os generos alimenticios, quelhes 
abundarem. 

A este argumento, que á primeira vista seduz, responde-se 
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que os actos de Iiuinaiiirlade $20, perante os homcnç, facul- 
tativos e n3o l~ieccptiios ; c que o ilicsnio si: dá entrc as na- 
çfios. Só ;I ikus ACVR O llorno~rl responder porque negou aiixi- 
lio ao srii s!iilili131lt~: SV a DCUS devem os que dirigern os 
di-'stiiins ilos poviis resporidcr porque não soccorrerarii os ou- 
5ros p o ~ w  rleiiiais, sc a venda b um contracto bilateral, em 
que rolrintiil.iainc:itc. figui.arn vendedor e c)ompr:tdor, ningurm 
pbde sri- coagidu'a ~c~iitlrr, iiinguem a comprar : a venda c n 
compra rol-fadas, entrc irirlividuos livres e indepentientes: são 
actos clc forca e riolencili. 

Os tratados de cornrnercio, quc sobre a materia const.ituem 
a lei secundaria, tarnhcin consgnam este principio. 

Em 18fG manifestou-se eacassissima a colheita na maior 
partc das nac;ões da Eiiropa : só a Russia a teve abunilantissima 
lias siias proyincias nieriodinrics. Se, n'estas cireumstancias, 
o soberano d'estc \-asto imptirio julgasse quc rião dcvia per- 
mittir a esport:igãii dos cereacs, ni~iguern teria tido direito 
para lhe pedir rnsão de tal proceder; emliora a fome se apre- 
sentasse medonha nos outros cs1;irlos da Etiropa. Se procedi- 
mento similliante k legitimo durante a paz, não será a guerra 
que viri uttera-lo. Ainda mais : o direito rle obrigar os por70s 
neutros i venda dos generos de printeirti necessidade, não 
poderia existir por ser impossiref traduzi-lo ii;i pratica. Com 
effeito, adrnittitlo elle, seria riecessario, para exerce-lo sem 
abuso, provar-se que tal geiiero era de urgente necessidade 
para o lrelligerarilc, e kimliem rIue superabundava no povo 
neutro. Qucm seria o juiz que decidiria se effectivamente o 
balligcraiite se adiava no caso da urgencia, unico que o au- 
ctorisavn a obrigtir o iieutro a vender-lhe? A indepeiidencia dos 
estados n30 reconhece juiz superior a elles. OS belligerantes 
tambem não poderiam impor sua vontade a um povo tão sobe- 
rano como elle. Por outra parte, quem é que julgaria se i10 

estado neutro abundavam os generos, que pretendiam ertor- 
guir-lhe por uma venda forcada? Si, esk estado seria compe- 
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tente para julgar das suasnecessiciades: iiein siia inrl~pendciiciii 
pemittipia intervenflo de juiz extranho. 

Se o belligerante é s6 clucrn púde apreciar a necessidade 
que soffre, e se, por outro lado, o ~stado neutro o unico 
apreciador daç eircumstancia~, en-i qu? sc aclia, Acerca de po- 
der ou não vender, sem eompromettcr a subsistencia ilo povo, 
O direito de que se trata i? pura decepf3o. Com eficito, acontc- 
teria, como bem disse mr. Hautcfeuille, que, em seguida ii 
declaração do brlligeranttb. de se achar no caso de ex1;rcmn 
precisáo, o neutro lhe responderia que podia ou náo fornecer 
o que Ilie exigiam. Sc rcspondesse aflirmati\,amente, a ques- 
tão tornar-se-hia n'um eontracto ordinario ile venda. Se, pclo 
contrario, a resposta fosse nrgatira, isto 6, se o neutro decla- 
rasse que ntíu posuuia mais do que as substanciaç alinientieias, 
que lhe eram indispensaveis, ~iartirlo que tomaria, sempre que 
não quizesse vender, como não podia deixar dc admittir-se 
que elle era o iiriico juiz das suas necessidades, o belligilrante 
não poderia lançar mão, por meio de compra forcada, dos 
objectos de que carecesse. 

Vê-se pois que, para que esta operaçzo podesse tornar-se 
real~dade, era indispensavel confcrir ao belligerante i) ilupli- 
cado direito de apreciar as proprias circumstancias c as do 
neqtro; e Gestas ultimas não póde elle decidir, srnlnianifest;~ 
inversão da independencia dos estados. 

Se se admiitisse como direito constranger o neutro a vcnrler 
ao belligerante os artigos de que este ultimo precisasse, pa- 
receria tambem que se deveria admittir obriga-lo a comprar- 
lhe, quando » belligerante abundasse em prodiictos, de cuja 
venda carecesse; que um abuso justificaria outro. Não existc, 
disse mr. Hautefeiiille, sen3o um exemplo de violencia para 
obrigar um povo a comprar certa mercadoria, que cstc re- 
jeitava eomo deleteria, e portanto a mais nociva. Exemplo de 
recente data, foi a importação forçada do opio no celeste Impe- 
rio, Por parte da Gran-Bretanha. 



Se o facto se c'onsummou nos nossos {lias, liaviainiiitn que a 
Inglaterra dcsrjava pbr pE TIO territorio da China; t 1 i 1 ~ '  facil 
lhe parecia extendcr-sc depois por uste \asto iniperiri. Estor- 
vava-lhe, porbm, o intento o imperador, que, para ii5o ver 
envenenar seus sobditos, se oppunha á iinporla.50 do opio. 
A Gran-Brelanfia resolse~i a rlifficuldatle : a goerra foi dcdaraila 
a um soberano, que lhe ousava disputar um commercio, cle 
qiir, ella contava tirar lucros irnrnensos. Todos sabem 0 resiil- 
tatlo d'esta giierrii: os inglezes ohtiireram a iinport;i@o do 
opio, c o cstabelecirnrnto de Hong-Kong, objecto de sua in- 
cessante cubip, que tamliem Ibe proporcionou o cmrnercin 
cluasi exclusivo do chii, de que o fisco inglez aufere todos os 
arinos sommas importantes. A politica da Inglaterra na China 

u i i i a  Jinva e icrrivel trad~ic@o do supposto direito d a  necessi- 
dade de estender as relacries cumuierciaes : 6 o monumento 
cla maior t,yranniti mercantil. 

DIREITO DOS E9TAD@S KEETROS RECUSAREM VERDER 

A UY DOS BELI.IOERAXTES AS UERI4DORlb3 QG'B DESTINIREU 

PARA OS PORTOS DO OUTIID 

Clia~iia-se. preerttpção o supposto direito do brlligerante 
nprezar os riavios nciitrt?~, coni o fim de se apropriar clas car- 
gas, ~ L I P ,  estes cond~izircm para os portas do seti iuimigo, in- 
demnisando convcnientemcnte os proprietarios. 

A preempção nãophde justificar-se ; porque náo seria mais 
rlo que a faculdade, que iim dos belligarantes teria de con- 
siranger o neutro a vender-lhe generos clue destinsse para os 
portos do oiltro belligerante. Seria nada menos db que a fa- 
culdade, que um dos estados em guerra se arrogaria, de obri- 
gar iun povo neutro a vender-lhe determinadas merc,adorias, 
direito que ja vilnos não existia. 

Fixar indemnisação seria outra difficuldade ; poquanto di- 

zer que o belligerante compraria ~ ior  um preto justo, gquo 
pretio; mas n.ão dizer quem fixaria csse prcço, e como a opera- 
-o se effeituaria, B deixar tudo para ser rescilvido. 

Quando se vencesse esta difficuklade, a inclemnizacao, ainda 
a rnaig franca, náo alteraria a irijusti~a do facto, nem repararia 
ella ou damnos provenie.ntes de tal medida. Corn effeito, o coni- 
mercio náo consta somente da renda de uma carregaçzo ; com- 
põe-se de uma esteilsa serie da operações combinadas entre 
si; e ,  falhando a primeira, falhariam egualmenfe todas as  ou- 
tras, c,om que se contava; e iinportrindo psle facto perdas a 
digerentes, que náo seriam indemnizadas facilmente, mesmo 
admittido que o belligeranle preemptor pagava bcrn, e a prom- 
pto pagamento, o que nem sempre teria lugar. 

Siippondo mesmo o erso de que estes inconvenientes eram 
bdos removidos, e que todas as perdas e darnnos podiam ser 
indemnizados, neni por isso deixaria de dar-se o ataque zi  inde- 
pendencia de um povo e i liberdade do seu commercio ; o que 
i5 mais que tudo para attender, porque essa independencia e 
liberdade n5o podem ser atacaclas sem manifesta violação de 
todos os principioç de direito iritrrnacional. 

ARTIGO 3 . O  

Alguns estados da Europii reservam para os seus, durante 
a paz, o c,ommereio das srias colonias, o commsrcio colonial, 
e o que è feito ao longo das suas costas, o commercio dt ca- 
botcigem. Quando porCm suiSgr urna guerra, permitternbeste 
comercio aos povos neutros, attendrindo 6 diiü~uldade e risco 
d'elle continuar a ser exercido excliisivamente peios seus na- 
cionaes. 

Este privilegio durante a paz em iavor dos nacionaes e con- 
forme ao direito primitivo, e çanccionado pelo secandario; por- 
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que todo o estado 6 Livrr: cm exercer ou iilaa o commercio, 
onde c como Ilic aprouver. 

As leis commerciaes de differentes paizes v50 de accordo 
com esta principio. 

O nosso codigo de conimercio de 18 de setembro do 1633, 
no artigo 1315.", determina o seguinte: O commcrcio entre 
os poi.tos de Portugal, 3s ilhas, e as possessões portuguezas 
em todas as partes do mundo, não poder6 ser feito senão por 
iiavios portugnezes, tanto para importaflo como para cxpor- 
t3G30. 
0 codigo de comercio da Hespanha de 1849, no artigo 

591 .O, B assim coriccbido : O comrnercio de um porto hespa- 
nliol para outro porto do reino seri feito exclusivamente por 
navios sob matricula IiespunIiola, salvas as exccpcões que re- 
sultam dos tratados do commercio com as potencias extran- 
geiras. 

O corpo t lc leis para o imperiorusso de iS39, no artigo57h.o, 
prescreve o seguinte: A navegação de cahotagem, de um ponto 
tlo iinperio para outro, não e auctorisada senão em favor rlos 
subtlitol: russos. Nunca rsistiu cxc~pçáo senão para os portos 
r10 hlnr Ecgro, do Mar dlAzof, e para os das margcns do Danu- 
Iiio. 

.4s leis de muitos outros estados explicam-se no mesmo 
sentido. 

Vejamos afiorase a guerra auetorisa que o neutro exerça o 
cnmmercio, qiio o belligeraiite lhe concede durante a guerra 
rias suas colonias, e ao longo das siias costas; e que, durante 
a paz, sO reservlra para os seus. 

Como a guerra não cria para os neutros outros deveres se- 
não os d a  imparcialidade e abstençso, se estes novos deveres 
não obstarem a que o neutro exerça, nos estados do bellige- 
ranks, aquellas ciuus especies de commercio novo, será legi- 
timo o (lireito que Ihe assistira para exerce-las. 

Emqiianto ao dever da imparcialidade, o neutro náo o offen- 

ded, por exercer o novo commercio, que se lhe offerecer; 
principalmente se o aceitar tarnl~em da outra parte bellige- 
rante. 

Emquanto ao dever de alistenwzo de actos dc hostilidade, o 
novo commercio exercido agora pelo neatro tambem, evidente- 
mente, náo infringe aquelle clcver, mais do que todo o oi~tro 
commercio innocente. 

Segue-se que o comrnercio coloiiial e o de cahotagem que 
se p h i t t e  ao neutro, durante a guerra, por isso que n5o vae 
de encontro aos deveres da neutralidadr, é aurtoriado pela 
Iei primitiva. 

O direito secundario tambem n80 se oppõe a que um poso 
neutro exerca o commercio colonial e de cabotagem nos ùomi- 
nios de um ou de ambos os belligerantes. Com effeito, muitos 
tratados dão aos neutros o direito dc commercio ao longo das 
costas dos estados belligerantcs ; ou este commercio se exerça 
entre o porto de iim d'esbes eshdos e um porto neutro, ou de 
um para outro porto do mesmo belligerante. 

O commereio colonial r o de cabotagcm são, por tanto, um 
direito para os neutros, consagrado p ~ l a  lei primitiva c pela 
lei secundaria. 

Alguns povos, princilialmente a Gran-Brctanha, nfio tèem 
reconhecido dirrito de excrccr o commercio colonial, durante 
a guerra, onde tiver siilo proliiliido diirantc a paz. Em 1755, 
por oecasiáo da guerra cntre a Gran-Bretanlia c a França, esta 
ultima potcncia permittiu aos rieulros o co~nmercio com suas 
colonias. A ~ r a n - ~ r e t a n h a  oppoz-se allegando que o commer- 
cio com as colonias de um tios belligeranteç não podia ser 
exercido pelos neutros durante a guerra, visto que Ihes não 
tinha sido pennittido eserce-lo durante a paz. Em consequen- 
cia, deu aos seus crumdorc.; as ordcris mais ternlinantes, para 
que apprehendessem todos os navios neutros, que fossem 
encontrados empregando-se no comercio com as ~10ri ias  
francezas. Desde osse tempo, a Gran-Bretanha tem contir 



nuado Arilipri: a intrndiizii~ clstC priiicijiio nn sei1 rlircilo mnri- 
limo. 

Ou~anros parte do discurso (liir, dcercn cla concliictn do go- 
verno ínglcz, proferiii Jeriliirison, mais tarrle lord 1,iverpool : 
[C . . . Qtie mais podem desejar as riacóes neutras, além de 
perrn:iiiccer, rio meio dos estragos da guci3ra, rias circumshn- 
cias f~lizcs, qiic o estado rle paz Ities tinha procii~ado? O vosso 
ernpenlio ern aproveitar a ocraçi;io, qne o governo vos offt- 
rccr, para olitcriles uma especic nova cle negocio, de que não 
gosaveis em tempo de paz, não pode dar-vos direito algum. 
Se um tal direito pnrlcsse scr admittido, seria dointeresse de 
todos os pi~vos cririimrrciantcs semear disscri~ões entre os 
vizinhos: as contentlas dos outros se~,iam para elles ama eo- 
Ihcita, c uma foiitc de riqiiesa 4: poí1er.n 

Jenhinson riso tinha rasão. Os rnale$ inialliveis, que a guerra 
caniisti aos neutros, rião os coiividar~o, por certo, :i promove-la, 
st i  porquc d'clia Ilies poileifio iciicsriltar algiimas vantageris even- 
tuacs ; por qiinnto as 1iostilid:riles irnpfiem aos ne,iitros o i lev~r 
da imparcialidaile, c o da ubstenqSo em lodns os actos que 
poclercm ter rclapãci coin a guerra ; e este ultimo dever im- 
porta restriccocs, i~ i i t '  atacam o si?ii comrner~io ; erri uma pala- 
vra, a perr:i  causa :ins lientrou dailinos indirectos, mas que, 
nem por isso, são menos rcaes. Neni SP i~crcdite que P I I ~ s  
iJescj:irão ;r gi~er r ;~  1101' uiii;~ bnt.;i roiriliensayXo, (pie poderá 
provir-llies do seli conirnercio, :io p:rsso c~iici trr5o que expri-  
mciitar tai1t:rs pcrtlas rseaes. 

Oiitro argnmrnto se tcm arwrsPntailo, para prohihir aos 
rieritros o cnriimcrcio com ;iç coloiiias de uni dos belligeran- 
tes. Se n neiitralidadc, clizeiii, b 3 r:ermanencia oii a continua- 
$20 do estaria (10 paz, p ~ r  parte do  neutro, clla não póde crear 
direitos novos, direitos que não existissem j6 durante a paz. 
A este argumerito respor~dcmos que i: certo que a neutralidade 
não pcide cruar direitos novos para os povos neutros; mas que, 
Por isso mesmo que ella i! a permanencia no estado anterior, 
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deixa subsistir todos os direitos pi'ceaistci~tes; c liermitb 
dar-llieç todo o desenvolvimeiito, de cluc elles eram sirscepti- 
vek antes da guerra. Ora, em tcmlio de paz, lodo o povo ti- 
nha o direito de comrnerciar com rlucm quizesse ; não seguia 
a este respeito outra regia, serião sua propria ~oiitade, e a da 
naqgo com que tratava. Logo tambem, dtirntite a guerra, po- 
d e d  aceitar., ou recusar as 11roposiçTies commcrciaes, que lhe 
forem feitas pelos oiitros povos: poclerh dilatar sei1 commcr- 
cio, quer juritarido-llie olijcctos novos, at8 entáo prohibidos, 
quer exercendo-o ein logares, onde elle i13o se exercia. Sul]- 
ponhamos que,  cm tempo de paz, uni estado declara que os 
portos das $tias coloiiiaa, a(& ei~tiío fecliados no cornriiei~cio 
dos estiaiigr7iros, Ilics sei'ão abertos cl'abi em diaiite; os es- 
irangeiros, aceitando esta concess%o, teem, desde logo, direito 
de enviar navios para caas  coloniaç, e de n'ellas exercer o 
commercio, que o soherano territorial lhes perrnittc. 

Vbsc, pois, que a confusão tom nascido de não se icr visto 
o direito seiilao iio csei.cicio tl'clle. Por isso que na paz os es- 
tados não usnrn {lu (lireito, c~uc Ibcs assiste, de permitlir aos 
extranhos o commcrcio com 3s suas colonias, entendem al- 
giins, menos reflcctidameritc, (pie nio gosarn d'elle; e quando, 
em tempo de giicrra, pretciidcm emprega-lo, dizern logo que 
se trata de  um direito novo; r~unndo n5o se faz mais do que 
exercer unl que j i  existia. 

Podem citar-se exemplos da preexistencia d'este direito, 
isto 6, de que clle j i  existia aoteu da guerra. Em Franca todo 
o commercio com as coloiiias E, de oriliiiat'iij, prohibido aos 
extrangeiros. Erii 1886 a falta de rnaritimentos fez-se st?ritiis 
n'aquelle  pai^ e nas suas colonias. Eril5c4 conili ;i motropole 
não podesse soccorrer cstias ultimas com meios directos e iin- 
mediatos, adoptou outros não irienos eRicazi:s : corividoil o 
commercio extrangeiro a cii1-iai. viveres aos seus irm3os de 
a1.h mar. Os americarios, principalmente, aceitaram este novo 
ramo de negocio: nsanm do direito incontesbvel que tinham- 



Não foi por rífeito da guerrii, foi por ~ffr i to ,  e em cotiscqiicn 
cia da sua liberdade e iiidependeiicia, qiie assim desenvol- 
veram e dilataram o seu romiuercio. 

C.4PITULO VIII 

I~AIJIELRA RESTRICCÁO AO COHMEHCII) DOS NEWIIOS : 
CONTRARANOO DE GUERRA 

ÇIiaina-se conbrabanclo de guerra o transporto e a venda a 
rrni dos belligerantes dos ol~jectos, que servem, m.i' IS o11 me- 
rios directamente, para o exercicio das hostilidades. 

Vejamos corno o direito internacional primitivo, o securida- 
rio expresso nos tratados, o os publicistas consideram o con- 
trabando de guerra. 

AIITIGO 4 o 

CObTRABbSDO DE GUEUB.\ C05SIDEIlADO PELO DiRSITO IKTERNACIOXAL 

PIII.UITIF0 

Dissemos que a guerra entre dois estados ndo dava a qual- 
quer d'elles direita para prejudicar um terceiro, que se con- 
servasse alheio ii contenda ; mas tambem vimos que as hosti- 
lidades impunliam ao neutro deveres de imparcialidade e 
abstencão a mais coiiipleta. Estes deveresproliibem ao neutro 
prestar soccorro efficaz a qualquer dos conibatentes; e, por 
eonsequencia, fornecer-lhe objectos que possam tornar-se, 
immediatamente, em elenientos de destruiçiío. Qualquer pro- 
cedimento em contrario, da parte de um povo, que pretenda 
gosar dos beneficias da paz, é uma interveneiio nas hostilida- 
des, e tão evidente, que o belligerante offendido tem direito 
para se lhe oppor pela forca. Deve, porem, observar-se que 
este direito do belligerante sii se póde exercer contra o neu- 
tro, quando colliido em flagrante ; porque, sendo este ultimo 
independente, não pBde receber preceito de extranhos ; náo 

pc(1e ser responsavel por actos, p e  ainda não tiver commel- 
tido ; nem julgado pelos que liver feito ; por isso que não rem- 
nhece juiz que o julgiie, nem amtoridade que o puna. O hei- 
ligerante nao teri, portanto, direito sobre o neutro, senão no 
momento em que este ultimo tenbr armar o outro dos bclli- 
gerantks; e nunca antes, nem depois: o que pbde fazer 6 
reputa-lo .alliatlo dc seli inimigo, e declarar-lhe a guerra. E 
corno se, achando-se dois Iiomens a braços, um terceiro, in- 
tervindo, offerecesse armas a um dos contendores, o outro 
teria direito para Ih'as arrancar, atacando-o como inimigo ; mas, 
antes do acto ostensivo, antes do soccorro preslado ao seu eon- 
trario, liada poderia intentar; que seria dcvassar intencóes 
alheias. 

A rcstric$ão, que o estar10 de guerra apresenta á liberdade 
do cornmercio dos povos neutros, proliibjiido o contrabando 
de guerra, tem, portanto, sua origem no direito internacional 
primitivo. 

$ uxrco 
Arliyos que constituem coritrabando de guerra, begundo o direito 

internacional primitij'o 

Não e facil eniimerar, um a um, todos os artigos que, se- 
gundo O direito internacional primitivo, constituem o conlra- 
Liando de guerra: estes artigos deverá0 limitar-sc iquellcs 
objectos que servirem, directa e immediatamcnte, para atacar 
ou defender; que foram proprios, unim e exclusivamente, 
para a guerra; e que, para esse serviço, rião carecerem de 
receber da'industria alguma preparação o11 transforma~.ão. 

Segundo o direito internacional primitivo, o contrabando de 
guerra seri, portanto, expressamente limilado ao seguinte: 
mflições, c a m a s  ozi inslrau~~wntos fabricados, exclfd~iva- 
mente, para a guerra. Todos os outros arligos, sem e ~ ~ e p ç ã o ,  
aik mesmo as materias primas, proprias para 0 fahrico d a  ar- 
mas e muniçGeç, todos os instrumentos que, sem uso directm 



nas lioslilidlidas, podereiii, todavia, seibernl,rcgados ria guerra, 
mesmo por um modo indirecto, continuarão a ser objecto do 
commercio livre, da parte dos lieutias, com om ou com am- 
bos os helligerarit~s. contli~áo unica, deste caso, sera a 
da conipicln imparcialirlade . 

C(JXTILABASU0 DE U G E R R A  COXSIUBRAUO PKLO DIREITO .ãTERXhClORAL 

PEI:UhUARIO, OU PBI.OS THATAUOS 

Vcj;uiios ugiira como o direito secunclario, expresso nus 
traiados, considera o contrabando ile guerra. 

O s  tratados, que se t?em occopado d'esta nialeria, podem 
sei coiisiilerados em quatro classes: 

1." Tratados que adoptam os limites impostos pelo direitn 
int.ernacioi~a1 pi'imitivo; isto 6,  que limitam o contrabando ás 
?ntcrii~ões, c cis orn~as oir insdrilmentos fabricodos, exclztsicu- 
Irlente, pura a guerra. 

8."Tratarios que compreheridein no contrabando de guerra 
oulros iirtigos alkin das armas e muni-iíes. 

3." Tratados que corisiderain o commert:io na guerra tXo 
livre como ris paz ; isto 6, que riáo adrnillem contrabantlo de 
guerra. 

4 . O  I'iiialint:iitc, tratados que deixam ao bclligeraiite a 6- 
culdatle ile ~iiuhibir ou não çci~los ol?jcçtos, cunfiirrlie sua von- 
tade, 

"$ I." 

Podemos limilar-iios ;i esaiiiiiiar os tratados, que, sobre a 
materia, tisieram logar depois do seculo xvii, porque ankrior- 

mente 3 esta epoclia poiicos esistriii, que se occupein coin a 
questão do contrabando ; por isso lnesinu qiie foi clesde esses 
tempos que os estatlns i l a  Eiiropa co~iiprchcnderam a impor- 
tancia do commercio c (Ia r~av~ga~if t .  
Um dos tratados instis celcbi,cs, q u e  por niriito tempo con- 

s t i tu i~~,  sobre o o1)jrct.o que rios occiipa, direito iiitcrriacional 
na Europa, foi o de 7 de nnvrml.iro de ,1659, que a rliploma- 
cia coribece pelo nome iIc tratado cios Pyrineos (81). O ai,tigo 
12." d'este tratado ti assim conrchido : a N'ccsle genero i l e  mer- 
cadorias de c,oiitrahando cnmprehcride-se tlio siimeilte toda 
a sorte de armas de fogo, e sortimentos qiic llies respeitam, 
como peças, moscluetcs, ~riorleiros, petartlos, bninbas, grana- 
das, estopins, coiriposic5es alcatroarlas, rrparos, f<irc~uilliaa 
para apoiar arcnbincs, bandoleiras, ~iolvora, rnorrzo, salitre, 
balas, lancas, espadas, morriões, capacetes, c,iiiii.aCas, lialla- 
bardas, dardos, cavallos, sellas, colùresparapistolas, boldriés, 
e outros abjectos, que servem para a 9uerra.p 

O artigo 13." declara livres todos as oiitros gcncros, mesmo 
alimenticios. 

Os tratados que se seguiram ao clos Pyiiiirios copi:iram, 
[liiasi todos, csla disl~nai~$ío. Bem se ~d o iiimnvt?riiente rli: 
tlescer a particiilarixar, uiri a urn, os artigos q:ie Iiáo de con- 
slituir o coiitrabando de gucria, pcla clilliculdarle de os iii- 
rluir todos ; e niesrno porque a rnerior alkracZo no arrna~iieiito 
c equipamento das tropas obriga a inotlilicar os respectivos 
tratados. 

Em 17 13 teve logar urna cniivciir5o comnierbcial, por occa- 
sião do tratado de Utreclit. O artigo l 9 . O  d'esta cnnvcncão diz: 

Compi'chendern-sc sob o riorne de mercadorias de contra- 
Iiando, ou prohiljid~s, as armas, peças, arcabuzes, morteiros, 
pctardos, b o n h s ,  grariailtis, estopins, eomposi-6es alcatroa- 
das, reparos, forquilhas, baiidoleiras, polvora, morrão, salitre, 
balas, lanças, espadas, morriões, rapac,etes, coliraças, Iialla- 
baldas, claraos, coldrcs, l)olrlriirs, cavnllos com seus arnezw. 



e totlos os outros gencros de armas, e iiistr~imentns de guerra, 
gue servem para uso das tropas.~ 
0s tratados de Ulrccbt formaram, durante o seculo xvnr, a 

base do direito ~~111lico maritimo curopcii: grande numero 
,rlc convcnySes internacicinaes atloptaram a detln~ni-ao dada por 
rlles ao contrd)and« ile guerra. A rcpublica dos Estados Uni- 
dos laml~cm adrnitliu como contrabando de guerra os objectos 
dcfioidos como taes nns trakidos de Utrecht. 

A Gran-Brctanha foi a potencia que, noseculo xviii, desen- 
rolveii mais rigor contra o commercio dos neutros, repiitantlo 
contraliarirlo de guerra avultado numero tle artigos. Foi para 
obstar 3 este rigor que a Russiri, a Succia, a Diliamarca, a 
Pr~~ssia, as (luas Sirilias, o nosso paiz, o Impei3io, e a Hollanda, 
assigoaram o tratado de i 550, da ndiitralldade armada; para 
se resistir pclas armas, se tanto fijssc preciso. ás pretenções 
d d  Grnn-Brctanha, que, por occasixo da guerra que eiitretinlia 
curn a Fiariçíi, pretendia rcxar, lirlo modo mais atroz, todos 
os POVOS ueiilrns, parti sc :ipoderar i10 iiionopoliii da navega- 
r30 c (li, coinmeicio dos mares. 

Trntados que ciiriilirelienilcm iio coiiti,nh:lndii de guerra outros 
objcclos aléni das inoiiiçõt:s, c das ariiins ou iiistiumenlos 

fahricadus, excliisi~~aiiieritc, para n guerra 

Os tratados que comprelieiidern no contrabando de guerra 
outros ol~jectos al6m d'aquelles que a lei primitiva estabelece, 
as municúrs e armas o11 instrumentos prnprios para uso ex- 
clusivo e inimedialo na guerra, sao em numero de nove; a 
saber : 

1 .O Um tratado com data de agosto de 1'604, entre Pbilip- 
pe III de Ilespanl~a e Jacqiies I de Inglaterra, em fdvor e a 
instancias do moriascha liespaiiliol. 

35.1 - 
$.O Otitro de 161 4, estipulado pclas Proi-ineias Unidas com 

' :i Suecia contra a Hespanl~a. 
3.O Outro de 4630 entre a Mespatilia e a Franca, obtido 

pala pri~neira d'estas potencias contra os Paizes Baixos. 
4." Outro do mesmo anno entre a Ilespanhs e a Iílglaterra, 

com o mesmo objecto que o antecedente. 
5." Outro de 1655, entro Hollanda e a Inglaterra; a pedido 

da primeira bestas potencias. 
6 . O  Outro de 1GG1, entre a Inglaterra c a Uirramnrca. 
7 . O  Outro do mesmo anno, entre a Inglaterra e a Strecia. 
S." Outro de 1762, extorquido peia,Franp A Dinamarca. 
0 . O  Finalniente, O tratado de 1794, cntrt! Inglaterra e os 

Estados Unidos da America. 
O tratado clc ,1601 foi estipulado pcla Hespanha com a In- 

glaterra, na epociia em que aquella potcncia se achava eiri 
guerra com os Paizes Baixos : entào considerava ella os hal~i- 
tanta das Provincias Unidas corno subditos rel~eldes; e siis- 
tentava que, n'esta qualidacle, elles deviam scr repellidos da 
familia europka; e que, por consequcncin, as regras do di- 
reito internacional não Ihes podiani ser applimveis. .?ssim sc 
explica como a Hespanha, temivel n'cssa epocha, pediu, e 
obteve que os ~ i re res  iossemcomprehendidos !:alista do con- 
trabando. 

O tratado de I G 18, qiic os estados dos Paizes Raisos consc- 
pliram estipular com a Suecia, apresenta um caract,er especial, 
e da mesma indole que o antecedente. Aquelles estados sus- 
tentavam contra os hespankoes, seus autigos dominadores, 
unia guerra cruel, que durava havia mais de trintaannos. Como 
tivessem sentido mkiito a tyrannia hespanhola, riatura1 era que 
fizessem a guerra com mais rigor ; por isso, n'sssc tratado se 
extendcu a lista do contrabando dc guerra aos viveres e ao 
dinheiro. 

O tratado de ,1630 entre Ilespanha e Frariqa, e o do mesmo 
arino entre aq~iella potencia e a Inplalerra, dirigiram-se contra 



os Estados linidos drw Paiees Uaisus, lia giit.rra cma, qiie a 
Hespanba sustentára contra estes estados. Kestes tratados 
comprelrenrlerarn-se as rnuniczes ílc liòcri nos artigos de con- 
trabando de goerrii. 

O tratado tlt! 1655 eiitrc a IIollanda e o protector dirigia-se 
contra 3 Hesp;inlia ; e alires~nta o mesmo ciiracter que o an- 
tccedente. Aiticlixlue a giicxra não csistia ji entrc as Provin- 
cias Unidas e a Hcapanhs, restalPa sempre entre estes dois 
estados odio iiivctcrada, que se traliiii a cada instante. Por 
outro lado, Olireiro n90 se riclinva dorninador tranquillo da In- 
glatcrra : ainrln tinha clile cori?bater aqueiles que elle cliarnava 
rebeldes, ,isto 6, os partiriarios da icaleza rlrcnida; desejava, 
porlaiito, priva-lris de todns os soc,carros exteriores, e prohi- 
liir-llies o coirirnercio dos viveres i: dinheiro. 

l? muito mais íliflicil explicar as caiisiiç, que fizeram qiie os 
tratados c,oncliiidos em IGCil pela Inglalcrra, entso governada 
por Carlos 11, cnm a Dinamarca e ciim :i Suecia, comprehen. 
dessem no contia\iando os ~iveres e o diriheiro. O primeiro 
d'estes trnt:idcis foi ai~itullado por oiitro, rnr~cluiiio entre ns 
rnssmns poteiirias cm ,I I ilt? jullio iIr: 1GiO. N'esta iiovo tm- 
tado o c~i i l~~l~i i i i t l f i  Ç liinilarlo, coiiioi~riir tis ilisposições do 
direito iiii~rriai-ii-iii:il primitivo, 6s :(rinas e iliiriliç.ks de guerra. 
No artigo 3.' cslipulo~i-se o srguinte : a Os rliios reis, tanto 
por si, corno por sc.us licrilciros estrcccssores, promettemreei- 
procnmentc qiie elies ri20 ajudario, iiem foriieceiao aos inimi- 
gns dc um;! oii oiitr:~ das partes, que forerii aggressoras, al- 
guina pro~isiio de giicrra, coino soldados, armas, machinas, 
peças, riavios, ou oiitras causas neceosarias para o uso da guer- 
ra ; IIEJLI ~ n n s ~ t i t ' ã ~  ( p e  scus subrlitos lh'as  forneçam.^ 

O tralado de 1753, extorquido pela Franca h Dinamarca, 
eutendeli tambcm a lista do corrtrahando; e comprehendeu 
n'elia as madeiras de construc~áo, O pauno, o alcatráo, etc., 
emfim, ;todas as munic6es navaes. A França nunca tinha ten- 
tado aligineiitai. o riiirnero dos gcneros 1)mhilridos; sua Ici 

interior'náo reconhecia como contrabantlo senáo as a m a s  e 
as munições, Mas, durante a guerra da siiccessão hespanhola, 
a Inglaterra e a Hollanda, ininiigas da Franca, tinham prohi- 
bido aos iieiitros o commêrciii dos viveres c das municões na- 
vaes, A Dinamarca tinlin iilieclecido a cst:i prollibicão. Urna tal 
deferencia 6 vontndr, dos iiiiinigus ~ l i i  França lovi~u esle ultimo 
estado a exigir que o comrnc.rrio, de (pie tinham queriilo pri- 
va-lo, fosse prohibido para o futuro: foi tima iiiedida de re- 
prezalia. Se  o principio não p6de ser approvado, a conducta 
do goyerno francez podo facilmente explicar-sc. Com eifeito, 
uma potencia neiitra náo deve reclinar a uni rloç bellipcraolcs 
o que c.oiicede a nutro; ora como a Dinamarca tinha consen- 
tido que a Inglaterra e a Nollanda considerassem como c,ori- 
trabando os materiaes proprios para a coristriiqao, fi~brico, r! 

armamento (10s vazos rle guerra; doria consentir a rriesma 
prohibição, quando a Iiraiiga, mais tarde, lhe fez egual exi- 
gentia. 

Finalmenle, entre os tratados, quc Idem ampliado alista dos 
ol)jectos, que constituem o contrabando de guerra, figura o de 
1749, conclujdo entre a Gran-Brctanlia (: os Estatias Unidos 
da Aineric,a : n'elle consideram-se contrabando as miinições 
navaes. A este Iralado, liorAni, ~iresidirain, segundo pensa 
mr. Ilautefeuille, interesses allieios ao objecto ostensivo 
d'elle. 

Do exame rapiilo dos tratados, que comprehendeni no cm- 
trnliando oiitros o.jectos alkin das rnuniçGes, e armas ou in- 
strumentos fabricarlos, exclusivamrnte, liara a giien.a, resril- 
tam as segiiintes cciricliisT,es : 

i .O E s t ~  tratados s9» pouco nuinerosris. 
8." S%u quasi todos affectos de; vicios, qiie os tornamalheios 

ao direi10 internacional. 
3.' Os poucos, que não estão n'este segiindu caso, não con- 

stituem um direito secundario, que prevaleça sobre tralados, 
todos mais solemnes, todos mais importantes, que iimitam 0 



contrabando ds 9nunigões e ar9nas fabricadas par0 i~so ex- 
elusiuo e imrnediaro da Werra, segundo os limites prexriptos 
pela lei primitiva. 

8 :I: 

Tratados que nao admittem o contrabando de guerra; isto h, 
que consideram todo o comrnercio 150 livre 

durante a guerra como durante a paz 

56 deparamos com quatro tratados que aboliram toda a 
especie de contrabando, durante a guerra ; a saber : 

1 .O Um de 1642 entre a Inglaterra e o nosso Portugal. 
2.O Outro de 1655 entre as mesmas potencias. 
3 . O  Outro de 1647 entre a Hespanha e as cidades Hansea- 

ticas. 
4." Emfim, outro de 1661 entre onosso Portugal e as Pro- 

vincias Unidas dos Paizes Baixos. 

Tratados que deixam ao belligerante 3 faculdade de rwtringir 
ou não o conimercio dos neutros 

Esistem dois tratados, que deixam ao belligerante direito 
para restringir o commercio neutro, segundo sua vontade ; 
são estes : 

1 .' O tratado de 1795 entre a Inglaterra e os Estados Uni- 
dos da America. 

2.' A convenç5o concluida em t 803, entre a Inglaterra e a 
Suecia. 

O primeiro B mais explicito na restricção do commercio, 
conforme o arbitrio dos belligerantes; mas, ainda assim, am- 
hos não bastam para ~ n s t i t u i r  principio de direito interna- 
cional. 

Resulhdo do exsnle resumido ilos dikmntcs tratados, 
que se nccupam do cootraliando de gucira 

Do exame rapido, que fixemos sobrc os diversos tratados 
concluidos, lia mais de dois seculos, resulta o seguinte : 

O direito secundario, isto e ,  os tratados estão completa- 
mente conformes com o que prcscrevc o direito primitivo, 
icerca do contrabando degucrra. Com effeito, nenhum d'aquei- 
les que consagram principias oppostos 2i lei primitiva, apre- 
senta o caracter de universalidade, que apresentam os tratados 
dos Pyrineus e o de Utrecht ; que foram sempre, e ainda são, 
invocados por todas as potencias como bise do direito mari- 
timo da Europa. As contenções que t&em exteiidido n contra- 
bando a maior numero da objectos, bem como aqriellas que o 
aboliram completamerite, são cxccpçues que nUo annullam n 
regra geral: sendo apenas ohrigatorias para as partes contra- 
ctantes, durante o tempo que estas quizerem executadas, como 
aconteco a todas as convencoeç, que se oppóem ao direito pri- 
mitivo : não bastam para fundar regra delireito internacional. 

Podemos, portanto, assentar o seguinte pi-eceito : 
O direito secundario reconhece como contrabarido de guerra 

os mesmos objectos que o direito primitivo, isto 8, as arnius 
e mernigfies de guerra. 

ARTIGO 3.0 

CONTRABANDO DE GUERRA CONSlnERADO SEGUNI)O A S  LEIS ISTERIORRS 

DOS DIPFERESTES KSTADOS 

Com quanto n;io tenham valor legitimo e internaciona1 quaes- 
quer disposições, leis, reóulamentos, ordenanças, ou declara- 
C&S, que os belligeranPs apresentam, a respeito do commer- 
cio dos neutros, por occasião da guerra, por isso que a lei 
internacional smiindaria 30 obriga aqoelles que a subscreve- 



336 - 
ram, todavia, muitas vezes, os belligeraiites, spezar do mellior 
direito, quando se acham compromettidos na guerra, empre- 
gam a for-a, para applicar aos neutros leis injustas 6: em op- 
posic9o ao clireito internacional, quandoestes n3o Iliespodem 
resistir. 

Vejarnos agora coiilo as potencias, que fizerarii mais vulto 
n'cstes tres iiltimos sectilos, abusaram dos preceitos Lia lei 
primitiva c da lei secundaria, expressa nos tratados mais so- 
lernnes: foram estas a IIollanda, a Inglaterra, a França, a 
flesparfiia, a Din;imarca, aRussin, a Prussia, e Estados Unidos 
cla America. 

A IIollanda foi uma das polencias maritimas mais respeita- 
veis : no seculo xvii airida seu pendilo tremulava respeitado e 
temido nos mares. Foi a Hollanda a na@o que primeira pu- 
I-ilicou decretos, para estender a lista dos objectos de contra- 
bando de guerra. Em 46$7 compreherideu no contrabando as 
madeiras, o ferro, o alcatráo, o linho, 0 pmno para os navios, 
c. todos os rnnleriaes proprios para sua construc$áo e: oncer- 
tos, pronunciando o co~ifisco de todos estes objectos. Esta 
potencin entzo sustentava coiitra lios a guerra maritima, qile 
nos legaram nossos oppressores. Depois, sempre que se achou 
a bracos com qualquer estado, renowu esb prohibicão, e, 
sugrncritando a lista do contrabanclo, incluiu n'dla os gráos, 
as farinhas, as carnes, e todos os generos alimenticios. A fiol- 
lancla comportam-se assim, apeear (10s tratados solemnes, em 
que se arklava coinpri~mettida; os quaes fixavam, por um modo 
positivo, a lista dos ol~jectos, que os neutros não deviam for- 
necer aos belligenntes, restringindo o contrabando As armas 
e munições de guerra. Logo, porem, que, pelo meio do se- 
culo xviii, esta potencin viti decair seu poder maritimo, e não 
pôde continuar a desempenhar uin papel activo na guerra, 
abandonou a politica oppressora que inaugurara; e passou a 
sustentar que o contrabando se devia limitar 9s armas e mu- 
ni~3eç de guerra. Dssde então, siias leis interiorm consigna- 

ram os principios, que, por muito lempo, tinham sido pos- 
tergados. 

A Inglaterra tambern, como a Hollanda, arloptou uma poli- 
tica oppressora para os povos neutros, logoqua adquiriu a 
conseiencia do seu poder maritimo, e sc lhe afigurou que em- 
punhava o triplice sccptro do commerrio, das colonias, e r103 
mares. Segundo esta poUtica, revogou no fim do seculo xvir, 
por um acto arbitnrio, todos os trabalhos, que atk então ba- 
seira sobre os principio$ (10 dircito internacional primitivo; 
e adoptou o abuso de  prorniilgar, no cvrneço de cada guerra, 
ordeuanyas, que chamou ordens c10 conselho, para regolar o 
commercio dos povos neut.ros. hintln fez mais: reseriou-se a 
faculdade de mudar ou modificar estes regulamentos, durante 
a mesma guem. Em 1089;empenhada com a I I r i l l a ~ l a  n'uma 
lucta seria contra a Franca, declarou cootrabmdo os viveres 
e a$ munições navaas; e, mais tarde, prohibiu todo o commer- 
cio, em genl. Em 17k1, compromettida em nova guerra, in- 
cluiu no contrabando as macieiras de construcçzo e as munj- 
ções navaes, apesar de todos os tratados em contrario, que tí- 
nha assigado. Em i788, restaurada a paz pelos tratados de 
Aix-Ia-Chapelle, prurlamoi~, outra vez, os principios do direito 
internacional primitivo, a respeito (10 contrahnndo. Aperias, 
porem, se achou em 1735 novairierite em guerra tom a França, 
publicou logo ordenanças, qiie cornprcheníleram no conbra- 
bando as rniiniç5es navaes; e pouco depoib outras, em que 
tambem eram prollibidos os tiveres, e os productos coloniaes 
do inimigo; t~ido isto, apesar ile se achar cornpromettida por 
diBt?rerites actos publicos e solemnes, que Limitalam o contra- 
bando ds armas e mi~niçEes. Lognqiie terminou esta guerra 
em virtude do tratado de 1763, a Grau-Brctanha voltou a limi- 
tar o contrabando 3s arnias e munifies; inas em 2788 tentou 
estender o contrabando, ao que obstou a t oalisão dos neutros 
de 1780. Em I793 a Inglaterra reass~imiu o systema de ty- 
rannia contra o eornrnercio,das nsutras, proclamando contra- 



bando de guerra os cereaes, e outras substincias alimenticias. 
As meddas violentas emprega(las pcla Inglaterra, desde 
essa epocha ate ii paz de 1815, náo se lirnitara~n a dilatar o 
circulo do contrabando: esta potencia proclamou a interdicçáo 
total do commercio entre a França e os povos neutros. Estes 
actos, porem, referem-se ao bloqueio, de que trataremos mais 
tarde. É para notar que toda a violaç5o do direito primitivo e 
secunrlario,' praticada pela Inglaterra contra o commercio dos 
neutros, foi sempre justificada pelo direitu de necessidade, 
qiic esta potencia pretendia sustentar em hvor dos belli, ueran- 
tcs. Nunca ella adoptou leis permanentes : auctorisoii-se sem- 
prc a liroceder, segundo as eireumstancias e os seus interes- 
ses, ou, como dizia, segundo a necessidade do momento. 
N'esta conformidade mudou a sua legislação maritima, durante 
as guerras do imperio, tantas vezes, quantas o exigiu o seu 
interesse, e Ih'o permittiram as circuinstancias. A Franca ob- 
servou por muito tempo uma ordenança do Luiz XIV, datada 
de ,1681. Esta ordenança dizia: a As armas, polvora e bala, e 
outras rnuniçóes de guerra, mesmo os cavallos e equipagens, 
que forem transportados para o servira cios nossos inimigos, 
serão apprehendidos em qualquer navio em qiie se acharem, 
e a qualquer pessoa a que pertencerem, sejam nossos subdi- 
tos ou alliados 8 .  

Um cornmentador acrescenta : a Mas cumpre observar que 
só as cousas prohjbidas s'lo sujeitas á apprehensáo nos termos 
d'este artigo, sem que se deva tocar no navio, nem no resto 
da sua carga. O navio deverá, pois, ser despedido com o resto 
da carga D. 

Binliersliock e Vattel disseram que no S ~ C U ~ O  xwi a penn- 
lidado adnptada contra o contrabando de guerra pela orde- 
nança franceza de I68i era tambem a que as leis internacio- 
naeç rccrinhcciam. 

Entretanto a França, que se tem inculcado sempre prote- 
ctora da liberdade do commercio dos neutros, algumas vezes 

tem violado esleprinciliiu da sua poli6ea. P~rnccasião dagucrrn 
da succesdo hespanliola, romprehendeu no contrabando as 
moni~ões navaes; foi mais longe, drcl:ti~o[i proliibido o pm- 
docio das fdhricas dos seus iriirnigos. Estas disposil:ões res- 
trictivas foram, porem, a:iolidas cm l778, e substituidas pelas 
da ordenança de Luiz XIV rle 1681, tornando o contrabando 
a limitar-se 5s armnb e rnunirGes. Durante as guerras da re- 
voluçiio franceza e as do imperio, a França responrleu i s  me- 
didas iniquas, adoptadas pela Inglaterra contra os neutros, 
com outras analogas, protestando que as empregava. forçada- 
mente e como represaiia. Por esta occasiZo prometleu retirar 
todos estes procedimentus vexatorios, logoqtie a sua ribal se 
aeommodasse aos bons principias. Ainda mais, prometteu aos 
neutros deixar-Uies mais liberdade do commercio, se estes 
conseguissem obte-Ia da parte da Ingl?terra. 

A Hespanha no seculo xvrr, por occasião das guerras, que 
sustentou contra os Paizes Baixos e contra nos, tentoú esten- 
der o contrabando de guerra aos viveres de toda a apecie, e ,  
&s munições naraes ; e explicou este procedimento, dizendo 
que não nos considerava destas guerras, como seus inimigos, 
mas sim como siibditos rebeldes, e, par isso, fóra do direito 
commum das nar;ões, 

A Dinamarca em 1510, sob o reinado de Frederico IV, 
achavalse em guerra com a Siiecia. Por essa occasião publiccu 
um regulamento, que prohibia, como cuntrabando, o trigo, as 
farinhas, e oirtros gerieros alimenticios. Mas: a Inglaterra que, 
quando-belligeraute, fhra tão, oppressora coritra u conimercio 
dos neutros, recusou reconhecer no rei da Dinamarca o mesmo 
direito, que se arrogára, quando o seu interesse assini o exi- 
gira. 

A Russia em 1783, aclianilo-se ailiaiia com a Inglaterra, 
publicou um rnaniiesto, em que considerava contrabando os 
viveres, e as muniçfies navaes; e prohibia aos neutros toda a 
cOmmunieag~o com a 1:mno, com a qual se achava em guerra. 
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Esta medida foi disputada pela Suecia, e principalmente pela 
Dinamarca. Afiira csta medida, explicada pela influenciningleza, 
náo se depara com outro acto praticado pelo gabinete de S. Pe- 
tersburgo, dcerca d'esta materia, em opposiç3o ccom o direito 
primitivo. Desde 1800, em que a Rmsia tornou a adoptar as 
regras, que seguira ate 1793, não deixou de observa-las como 
leis do imperio. 
i). Prussia, durante a guerra de t 7 4 8 ,  entre a França e 3  

Inglaterra, conservou-se neutra. Grande numero de navios 
prussiaiios foi-riin tomados pelos cruzailoces inglezes, e decla- 
rados hoa preza, por se acharem carregados com muniç5es 
navaes destinadas para a Franca. Fredcrico I1 rwlamou ener- 
gicamenle da ccirte de Lnndres uma indemnizaç20 por esta 
violaçáo do direito internacional. Depois derlargo processo, 
os inglezes cederam ; porque Frederico 11 lanqou mão do ca- 
pital e juros do um emprestimo, de que eram mutuatarios 
subditos inglezes, e cujn ligpotheca era o reridirnento da Sile- 
sia. Sem esta circumstancia, as cousas ter-se-hiam passado 
por outro modo. Desde essa epoclia ate 5 coalisão armada de 
4780, a Prussia não publicou leis interiores icerca do contra- 
bando de guerra. Por esta occasião adoptou os principias pro- 
clamados pelas potencias, que limitavam o contrabando is ar- 
mas e muniqóes. 

Os Estados Unidos da America, depois que se constiiuiram 
em potencia independente, teem considerado constantemente, 
nas suas leis interiores, como contrahndo d e  guerra unica- 
mente as armas e muni~ões. 

Do exame rapido, a que acabdmoç de proceder, conclue-se 
que só tres potencias, a Hollanda, a Inglaterra e a Dinamarca, 
adoptaram como principio extender o contcabando de guerra 
alem dos limites prescriptos pela lei primitiva; e que as outras 
potencins, quando ultrapassaram estes limites, foram sempre 
Icvadas a isso por motivos de excepção. Fb claro que, quando 
se  Irata de eslabelecer, em quesríoes d'esta magnitude, uma 

jurisprudencia entre seres moraes, complelameute indepcn- 
dentes, e que não reconhecem algum poder suprenio, sú a 
opin?;io da maioria deve constituir lei, independentemente do 
poder relativo dc cada uma das partes; poryiianto, n'esta es- 
pecie de congresso, o roto de cada membro valc a mesmo; a 
força de cada estado 112o augmenta nem diminue este valor. 
Demais, m a  das potencias que avulta na opinigo opposta ao 
direito primitivo, a Inglaterra, pelo facto dc ter recusado I 
Dinamarca o uso do direito que se arrorira, protestou, elta 
mesma, pilo niodo mais evidente, contra a opiniuo que atk 
entáo sustentára. 

AHTIGO 4.0 

OP~XLÃO DOS PCBLICISTAS A RESPEITO DO COXTRABANDO LiE GUERRA 

Os publicistss, quc se occuparam d'esta materia, podem 
tarnbern ser classificados em qualro cbsses: 

t .a Esçriptores que aduptar~~n o contrabando segundo a 
iei primitiva, isto e, que o limitaram i s  armas e muni~6es; 

2." Gcriptores quc extendaram o conlrabando a outros 
ohj,jectos slkm das armas e rnuniçfies ; 

3." Escriptores que declar~iram livres todo o commercio, 
incluindo o das armas c muoil:óes; 
4.' Finalmente, escriptorcs que admiltiram que as cousas, 

que serviam tanto lia paz como ria guerra, fossem ou n2o con- 
trabando, conf~rme as cireumstan~ias. 

Se a Icl primiti~a e a securiilaria liinitaram o contrabando 
de guerra As armas e is  rnuniçfies, liavendo, apenas, um pe- 
queno numero de tratados, que se desviaram riesta regra,-ha 
maior desl-iarmonia nas obras dos differentes ~iublicistas. 

Escriptores que liniihram o contrabarido de guerra 
&s armas e muniçdes 

, Bynkershoek limitou o contrabando de guerra is armas e 



ás muniyijes. Toda\ia, compatriota dedicado, procurou des- 
culpar. a Hollanda dc ter, algumas vezes, co:nprehcndido no 
contrabando os qivercs e as muniç6es naraes; porque, disse 
elie, sU o fcz em vir:ucle de circumstancias especilic~. 

Emquanlo ao corninercio das materias primas, proprias pa- 
rao Cabrico das asmas e muniçfies, opublicista hollandez disse 
que prohibir est.e commercio seriii acabar com todo o ncgo- 
cio ; porquanto, se se prohibisse toda a materia, da qual uma 
cousa, pelo merios, podesse ser fabricada para a guerra, seria 
imrnenso o cal~logo das cousas prohibidaç, vistoque se pbdc 
dizcr que rido h3 matena, quc nSo seja suçceptivcl de, conve- 
nientcrne~lte Erabaltiadti, iornecer algum objecto, quc sirva 
para a guerra. Si o~n?iel~a ~~rateriani prokibcas, ea: qlra quid 
bcllo apluri poss~t,  i f i ge~ i s  esset catalog~ts rertcna prohibita- 
ram, quia 17s~lla [erd ~ l l o t ~ r i n  C S ~ ,  ex qua snl tew~ aliquid 6cZ- 
10 nplurtz noiz fabricernil.~. Apesar d'isto, Bynkerslioek incluia 
o salitre na classe dos o~jceios de conti abatido de guerra. 

Klnber seguiu a opiniso de ByiiIterstiocIr: admittiu como 
contrabando de guerra as armas e as muniç5es; e entendeu 
quc deviam ser lirres todos os outros geiieros sem cscepção; 
salvos os contrrictos, que, por ventura, existirem entre umdos 
belbgeraiites e o nculro. Estes conka:'tos, porem, nao serão 
validos, se não se extenderem egualmcnk i s  duas partes hel- 
ligerantes. Com cfftiito, a naG2o pacifica nSo pUde, sem violar 
o derer da imparcialidade, ligar-se por um tratado a observar 
uma conducta dcsegual a rcspe;to dos dois henigerantes : não 
pbde tcr um catalogo de objectos di?. contrabando differente 
para cada um d'elles ; não pbde fornecer a um certos generos, 
os viveres, por exemplo, e recusa-los ao outro. 

Escriptorcs que extendcrarn o conlrsbando de guerraa outros objeelos 
além das armas e muuigóes 

0 s  escriptores que tSem extendido o contrabando alkm rias 

armas c muni~óes siio em grande numero. Se lodos elles com- 
prehendem, mais ou menos, no contrabando da guerra objc- 
ctos que, segundo o direito primitivo e secundario, devem fa- 
zer parte do. commercio livre, dissentem muito hcerca das 
mercadorias que devem ser prohibidas; cada um d'elles se 
deixa seduzir, umas vezes, por uma idba partiwlar, outras, 
por uma lei interior do seu paiz, para proscrever um determi- 
nado objecto. 

Ij 3: 

Escriptores que declararam livre todo o commercio, 
incluindo o das armas e munições 

Mr, Rajmeval foi o uiiico pulilicista, com que deparámos, 
que sustentou a liberdade absoluta do commercio dos neutros 
a respeito dos bclligerantes, e que desconhcccu o direitp de 
julgar contrabando de guerra as armas e munições. 

Esta opinião, alias respeitavel pelo publirista que a susten- 
tou, 6 singdar; e tem sido geralmente combatida. 

$' 4." 

Escriptores que classificaram o contraliando de guerra 
conforme as circumstancias 

A classe dos publicistas que admittiram que certos generos 
entrassem ou não no contrabando, conforme as circumstan- 
cias, e pouco numerosa ; mas apresenta 6 SUA frente o celebre 
publicista hollandez, que reputam o creador do direito das gen- 
tes. Grotio dividiu os artigos do commercio em tres cbasses : 

A l .a comprehende todos os artigos que só servem eãclu- 
sivamente para a guerra: as armas e as munições. 

-4 comprehende todas as cousas que não são de algum 
emprego na guerra : são os objectos de luxo e muitos outros. 

A :$.a, finalmente, cornprehende tudo quanto tem um uso 
commum, durante a paz e durante a guerra : n'esie caso estão 
O oiro e a prata, amoedados ou em barra; os generos alimen- 
ticios; os materiaes proprios para a construcção dos navios e 



para o seu armsmeiito v concerto; 0 ferro, o eolire e outros 
metaes; o cnsofre e o carváo ; em uma palavra, todos os ma- 
teriaes, que, com ajuda de nizo de obra, poderem servir para 
a guerra. 

Emquanto aos artigos comprehendidos na 1 .a classe, é fúra 
de durida quc todos sáo coritrabando de guerra. 

Emquanto aos comprellendidos na 2.n, lodos elles devem 
ser de commercio livre. 

É a respeito tias cousas que constituem a 3.% classe que ha 
duvidas s'e derem ou ndoser compreliendidas no contrabando. 

Grotio pretendia que, para isso, se attendesse ás circum- 
slancias da guerra. Se os ob,jeclos duvidosos eram de natureza 
tal que o seu commeriio, exercido pelos neutros, obstava a 
p e  um dos belhgerantes podesse alcançar a victoria sobre o 
outro, e colher os resultados d'ella, a direito, que derivava 
festa circumstancia, auctorisava a reputa-los contrabando. 
R'este caso, o bolligerante desfavomcido podia lançar mão d'es- 
sas mercadorias de uso duvidoso, (Ieslinadas para o seu ini- 
migo, salva a indemnizaç20, quando se verificasse que o neu- 
tro; com esse commercio, não prejudicara, de sciencia certa, 
o belligerante, empoder de quem tinha cahido; porque, alidç, 
se o neutro conhecesse que causava damno ao belligerante, 
riao teria rasão para esperar consideraç5o alguma. 

Do mesmo modo, se o neutro não chegasse a causar damno 
algum ao belligcranle, embora fosse notoria a intenflo de fa- 
ze-lo, este ultimo siimcnte teria direito para desviar as mer- 
cadorias, rete-Ias, e tomar precauç6es para o futuro; mas de ' 
nenhum modo para punir intenções, que náo tinham poaido 
ser levadas a effcilo. 

ARTIGO 5 . O  

C L A S S I P I C A Ç ~ O  DOS DIFSERESTES OBJECTOS QUE MAIS AVULTAM NAS QUESTBES 
DE COSTItABAXDO DE GUEHRA 

Para procedermos cam ordem, adoptaremos as tres classes 
que Grotio adoptou. 

345 - 
Sobre as duas primeiras não se apresentam dificuldades. 

A I: ." classe consta de objectos, que, todos elles, constituem 
contrabando de guerra; a 2." cornprehende objectos, que, to- 
dos elles, sáo de commercio livrc; emfim, a 3." classe com. 
põe-se de artigos de contrabando duvidoso, isto e, de com- 
mercio livre, segundo uns ; ou de contrabando de guerra, se- 
gundo outros. 

D'entre os artigos da 3." classe, aquclles sobre que tem 
apparecirlo maior difficuldade, sdo : 

I." oiro, a prata e o cobre, amoedados ou em barra. 
8." Os trigos, farinhas e outros generos alimenticios. 
3.Ws tecidos e paiinos proprios para vestidos g r o s s e i r ~ ~  

e fardamerito das tropas. 
4 . O  As madeiras de construcçJo, o linlio, o panno para os 

navios, o alcatrão e outras municões navaes. 
5.' Os navios de guerra por armar, coristruidos nos portos 

neutros. 
6.' As materias primas, proprias para o fabrico das armas 

e muniçhs. 
7.' As machinas de vapor e o carvZo de pedra. 
8.' Os cavallos e as muares. 
9 . O  Soldados, recrutas, marinlieiros, e outragenle de guer- 

ra, transportados para um dos helligerantes em navios neu- 
tros. 

iO." Finalmente, os despachos de um dos belligeranles le- 
vados ao seu destino por navios neutros. 

Oiro, praia e cobre amoedados ou e i n  barra, c o i i s i d e r a d o s  t.m relação 
ao coiitrabando de guerra 

Segundo o d i ~ i t o  primitivo, esies artigos náo ~~onstituem 
contrabando, porque não s ~ o  instrumentos fabricados exclu- 
sivamente para a guerra; não são armas nem munições, nem 



objectos qiie sejam empregados, immediatamenfe, paramatar 
ou para ferir. Ainda mais, estes metaes, comquanto stja~n in- 
dispensaveis para solver as despezas da guerra, ao de maior 
uso para satisfazer as necessitlades da vida pacifica. 

O direito internacional secundario tambem não repnta os 
metacs preciosos contrabando de guerra; porquanto vimos 
que os tratados mais geraes, e de maior importancia, limita- 
ram este coritrabando 5;s armas e niunições. 

5 2: 
Trigos, iaiinlins, e outros generos aliirienticios, considerados emrelaçgo 

ao contrabando dc guerra 

Segundo o direito internacional primitivo, os trigos, as fa- 
rinhas, o gado, o pcixe, etc., emfim, todos os generos alimen- 
ticios, não coristituem contrabando de guerra; porquena0 s50 
objectos de um emprego directo para as hostilidades; t ãone  
cessarios sáo na paz como na guerra. AIBm d'isto, como apo- 
pu1ação pacifica 6 immonsamente mais numerosa do que os 
cxercitos, os viveres são crnprcgados em maior 
para sustento dos habitantes do que dos soldados. 

O direito internacional sccundario, ou os tratados mais im- 
portantes tambem f i o  reputam os generos alimentícios como 
contraliantlo de giierra. Alglins Iratados ha qiie, como disse- 
mos, condrmnam estc commercio; mas o facto explica-se, por 
terem sido esliprilados contra os subditos rebeldes de uma das 
partes contractantcs, que, por isso que náo eram reputados 
inimigos regulares, não recebiam o tratamento que se conce- 
dia aos outris combatentes. 

8 3.0 

Tecidos eparinos propri'ospara vestidogrosseiro cfardarnentu daslropas, 
considerndos eirr rila$To ao cootrahiido de guerra 

Estes artigos, segundo o direito internacional primitivo, 
evidenterncnte nZo constibeni contrabando de guerra. 

Emquanto ao direito secundario, apcsar de Ifiibnkr aconse- 
lliar que sejam reputados contrabando n3o sb os tecidos e os 
pannos proprios paw vestidos grosseiros e fiirdamento dos 
soldatlos, mas tambem o couro e o calcado, os tratados repu- 
tam licito o commertio $estes artigos. 

N6s ente~idernos que o fardamento deve ser reputado con- 
trabando de guerra, pela applicaçáo exclusiva a que se des- 
tina. 

Madcii'as de construc@o e iiiuuiçdes n,tvaes, considernds em rrlaç'lo 
ao cootrataiido dc guerra 

Segundo o direito interriacional primitivo, a ~iiade,ira para 
u construcçzo dos navios, e todas as m u n i ~ i ~ s  navacs, como 
são calios, panno, fcrro, cobre para forrar, ancoras, pez, re- 
sinas, em lima palavra, todas as materias que servem para a 
construcção, concerto e armamento dos vazos de guerra, náo 
são contrabando. 

Se, porem, considerarmos estes objectos segundo os trata- 
dos, parece queos que reputam este commercioIivro formam, 
pelo seu numero e importancia, o verdadeiro direito secun- 
dario. 

Alguns publicista% imaginaraili distiqgnir duas c!ti~scs cle 
munições navaes. Na i .L  collocariani tudo quanto pode ter 
urn uso exclusivo nos arsenacs; taes olijectos rnnstituirim 
verdadeiro contrabando. Na 2.Visporiain quantos ol~jec,tos 
tSem emprego tambem na marinha civil ; estes constituiriam 
commercio livre. Esta dislincfão na pratica importaria grande 
embaraço. Attenrlendo a estas difficulda~les, e a que n com- 
rnercio dos neutros experimentaria males directos muito maio- 
res, por isso que ha naçues, como a Suecia, % Dinamarca e a 
Prussia, quc, pouco favorecidas pela natureza, fazem das mu- 
niçí5es navaes o sei1 principal coinmercio, o direito iriterng- 
ciorial secundario não reeonlieco estas milnições como contra- 
bando cle guerra. 



mavios de g u ~ r r a  por arrriar cuiisfruidus mos portos neulros, 
considerados c111 rel;içao ao co rabando de guerra % 

Consideremos agora os navios de guerra construidos em 
um porto netitro, pur conta de um dos belligerantes, com des- 
tino para os estados d'esie ultimo. Mr. IIautefeuille reputa-os 
commerclo livre. NOS, porem, apesar da grande auctoridade 
do publicista frtincez, não Iresitârnos em reputa-los contra- 
bando de guerra, mesmo pelos principios do direito ioterna- 
cioiial primitivo. 

Ouçamoso que dizmr. Hautefeuille emapoio da sua opinião: 
a Não posso comprehender que um navio, qualquer que 

seja sua grandeza, forma e destino, seja contrabando de guer- 
ra. Um navio não estl promplo para a guerra, preparado pa- 
ra servir e.uclusivamente nas operarões militares, apto para 
ser empregado n'estas operações, immediatatiente, e sem al- 
guma mudança e addiy;io. Quando se acha desprovido de ar- 
tilheria, das muni~ões, das armas, e dos homens cpe devem 
servir-se de tudo isto, o navio náo é uma machina de guerra; 
é um veliiculo ri~aior ou menor, mais ou menos solido, mas 
não 6 sen2o um vefiic~ifo. Para lho dar as qualirlades especiaes 
exclusi~as, e que determinam o caracter do contrabando de 
guerra, 6 neçessario transportar a bordo munições, peças, e 
outras armas, cm uma palavra, todo o trem para combater. 
S6 assim, um navio se tornari, não simples machina de guer- 
ra, mas machina conduzindo instrumentos bellicos, que pOS- 
sam causar damno ao belligerante. Mas a machina em si, mas 
o vehiculo, desligado do seu armamento, nao póde ser repu- 
tado nocivo. Emfim, 8 preciso convir que este commercio é 
pouco frequente; e a melhor prova, que se pcide dar da sua 
innocencia, e o silencio do direito secundarioaeste respeito. r 

Parece-nos que pensar assim 8 exagerar a Liberdade do 
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commercio do neutro com desvantagem para o belligerante. 
Quando, considerando o direito primitivo, reputimos contra- 
bando as armas e as'rniinições, que podem scr empregadas, 
imrnediotarnente, para o ataque ou para a defensa, náo foi 
para levar o rigor do termo imnaediatamenle at8 imaginar 
que as partes, que constituiam uma arma, não se poderiam 
combinar e adaptar umas As, outras, para o melhor serviço na 
guerra. Senáo, perguntariamos a mr. Haut~feuille, se dois na- 
vios neutros se dirigirem para o porto de um dos beltigeran- 
tes, um conduzindo cronhas, outro canos e fechos adoptaveis 
a essas cronhas, se um navio conduzir peçase outro as respe- 
ctivas viaturas, qualquer d'elles conduzirá ou não contrabando 
de guerra? Se o insigne publicista nos responilesse afirmati- 
vamente, teria condemnado sua opinião. Se nos respondesse 
negativamente, então diriamos que mellior seria acabar com 
o contrabando; tão limitado ficaria o numero dos objectos, 
que com tal rigor poderiam ser proliibidos. 

5 6: 
Materim primaq, proprins para o fabrico da.q armas e muniçku, 

consideradas ern relaçh ao contrabando d e  guerra 

Segundo o direito internacional primitivo, as materias pri- 
mas, proprias para o fabrico das armas, e em que figuram, 
principalmente, os metaes, n3o sáo instrumentos que sirvam 
immediatamente para atacar ou defender; tendo serviços nu- 
merososna vida pacifica, constituem, por isso, commercio Iivre. 
No mesmo caso se acham as materias primas, proprias para a 
confecção das munirões, como o enxofre, o salitre, o carvso, 
etc. 

O direito secundario, exceptuando alguns tratados restricti- 
VOS, que náo sáo taes em importaneia, nem tantos em numero, 
que constituam principio, considera como objectos de com- 
mercio livre todas as materias primas, proprias para o fabrico 
das armas e munições, com excepyáo do enxofre, e mais par- 
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ticiilarmente do salilre. Com effeito gmntle numaro rle trata- 
dos tbem consirlerado o salitre como munição de guerra, e 0 
têem classifirado expressamente no contrabando; e n'estes trs- 
tados s5o comprehendidos os mais fiberaes a respeito dos neU- 
tros, aquelles que mais Gern respeitado a liberdade do com- 
mercio. 

É mais difficil explicar a rasão par que o enxofre não 6 re- 
putado contrabando de guerra por aquelles mesmos que pro- 
hibern o commercio do salitre, do que explicar por que se con- 
demnam ambos estes artigos. Os publicistas, reconhecendo 3 

contradicção, têem tratado de elimina-la. Não ha senão dois 
modos de consegui-lo ; uns, como Galiani, propóem que am- 
bos os artigos, enxofre e salitre, sejam reputados contrabando ; 
outros, pelo contrario, como Azuni, propõem que se reputem 
ambos comniercio livre. 

N'estas circumstancias, o que cumpre e aconselhar os go- 
vernos a que modifiquem os tratados, sujeitando o enxofre 
ao mesmo destino que se der ao salitre. Emquanto ao carvilo, 
se se tratar do carvão escolhido, epreparado para entrar m e  
Ihor no fabrico da polvora, deveri seguir a sorte dos outros 
ingredientes. Se, porém, se tratar do carvão ordinario e com- 
hustivel, empregadogeralmente, deverd pertencer ao commer- 
cio livre. Emquanto ao ~IgoùZo, apesar de que, sujeito a certa 
preparacão ehimica, constitue um novo agente halisiico, uma 
nova poloora, cointudo, ainda quando este agente passe a ser 
de uso geral na guerra, não poderi pertencer ao contrabando, 
por não SCP de emprego exclusivo para o belligerante, mas 
um artigo de immenso consumo na vida pacifica. Com effeito, 
o algodão consumido na paz, para as nccessidades civis, eleva- 
se a muitos milhões de sacas; e não ser4 justo que se prohiba 
um tal commercio, que interessa sensivelmente ao productor 
e ao consumidor; e isto sb para se evitar pie uma porcZo nhuilo 
iasignificante d'este artigo seconverta emmuniçõeç de guerra, 
Para o que é necessario ainda um processo da industria. 

5 7." 

f:nrvib do pedra c machinas de vapor, coiiaidcrndos 
em relapilo no contrabando de giierra 

O carvão de pedra tem-se tornado um artigo indispensavel, 
nos caminhos de ferro, em a navegaçáio por vapor, nas fabri- 
cas de .todos os productos, e atl: na combustão ordinaria. In- 
terromper este commercio seria privar subitamente os povos 
das vantagens das cornmunicaQões rapidas e regulares, que 
se tAem lornadu uma necessidade da epocha. Par estas rasóes, 
e porque não piide ser reputado objecto de uso exclusivo para 
a guerra nos vasos movidos a vapor, o carváo de pedra não i! 
contrabando, segundo o direito internacional primitivo. 

As machinas de vapor estão no mesmo caso, Emquanto ao 
direito internacional secundario, QS tratados que se occupam 
com estes artigos, não silo em numero tal que possam consti- 
to$ regra. 

g 8: 
Cavallos e muares, considerados e'm i.elaç#o aocontrabando de guerra 

Os cavallos, e ouiros animaes de tiro e de carga, náo são re- 
putados contrabando, seguhdo o direito internacional primi- 
tivo, porque não são de mo exclusivo na guerra; por isso que 
tambem t6em immensaapplica~3o na industria, principalmente 
na agricultura. 

Considerarlos, porém, segundo o direito internacional se- 
cundario, todos estes animaes são contrabando de guerra; 
quasi talos os tratados proliiliem este commercio. 

Esta quasi iinanimidacle i! secundada pda opinizo dos pu- 
blicistas mais notaveis. &i mr. Hau~efeui~le apresentoii pare- 
cer contrario. Hubner pretendeu distinguir o caaillo clesti- 
nado para a remonta d'aquelle que tem um destino civil; e s6- 
mente qualificou como contrabando o primeiro. Aceitarimos 
0 principio, se elle f6ra cxequivel. 



çoldsdos, recrutas, mnriiiheiros e outra gente de guerra, transportedos 
para iim dos belligerantes ern navios neutros, 

t eansidiirados em relnçXo ao contrabando de gvsrrn 

Se pelo direito internacional priditivo as armas e as muni- 
@e$ sSo consideradas como contrabando, com muita mais ra- 
sso o dever20 ser os liorneris de guerra, Com effeito, as a m a s  
e munifles n'io sáo mais indispensaveis do que o proprio ho- 
mem, que se ha de serrir d'ellas. 

O direito internacional secundario acompanha, n'esta parte, 
o primitivo; quasi todos os tratadosiainda aquelles queexten- 
dem mais liberdade do cornmercio dos neutros, apr8sentam 
5 frente cios objectos de contrabando os homens, que hão de 
ser empregados na guerra. 

Mr. Hautefeuille, admittindo a prohibição d'este commercio, 
afirmou que o facto de transportar homens de guerra, por 
conta de um dos belligerantes, constitue uma violação dos 
deveres da neutralidade, muito mais grave do que o cootra- 
bando, propriamente dito. Disse elle que os officiaes, solda- 
dos, recrutas c marinheiros, em geral, todos-os que se com- 
promeltem a servir um dos belligerantes, são mais do que o b  
jectos de contrabando: s5o parte do exercito d'esse bellige- 
raritc; e, portanto, inimigos do outro. 

N'este contrabando distinguem-se tres casos: 
1 .O Podem os agentes do governo de uma das partes belli- 

gerantes afrctar um nabio. n'urn porto neutro, com O destino 
especial de transportar d'esse porto tropas organisadas, OU re- 
crutas. N'este caso, o navio commetteri, alem de um-acto de 
contrdbando, uma infracçzo dos deveres de absknção nas hos- 
tilidades. Emquanto aos liomens, por isso que passaram ao 
serviço de um dos belligerantes, reputar-se-iláo desnacionali- 
sados, perderão a proteccso da sua bandeira: tornar-%-ti80 
verdadeiros inimigos. 

2.VPOde um navio neutro, que se achar no porto de um 
dos belligerantes, ser violentado, a clespeito de todas as Ieis 
internacionaes, a trarisportar d'aquelle porto tropas liara uma 
deteminada expedi520. K'este caso, o nario neutro não seri 
menos culpado; incorrer8 no contrabando, e infringirti os de- 
veres da abstençzo nas hostilidades. Nem O absolver i a violen- 
cia de que tivcr sido victima: cumpre ao governo do estado 
a que eIle pertencer fazer respeitar o direito dos seus subdi- 
tos. Se não quizer ou náo poder h?!-10, tornar-se-fia auxiliar 
ou subdito do belligcrarite a quem sentir. 

3.VPdde, finalmente, um navio neutro, que se occulia no 
comercio ordinario, encarregar-se de transportar militares 
por conta de um dos belhgerantes. N'este caso, o nano tambem 
incorrer8 no contrabando, e irifringerá o dever de ahstencãlo 
nas hostilidades. 

Nos tres casos, que acabamos de considerar, pouco importa 
que seja pequeno o numero de militares, marinlieiros, etc., 
embarcados no navio neutro ; basta que exista o concurso para 
as operações da guerra, para haver violaç30 dos dois deveres 
da neutralidade; e para que o supposto neutro de\a ser wn- 
siderado como inimigo. O transporte dc um general habil, 
cuja presença possa influir elficazrnente nos destinos da guerra, 
6, por exemplo, um acta de muito maior alcance do que o trans- 
porte de um regimento. 

5 10: 

Despachos do uin dos Iielligeranks levadou ao seu destino 
por navios neutros, considerados 

em relaçso ao contrabando de guerra 

O transporte dos despachos de um dos belligerantes feito 
por um neutro deve ser considerado, como foi o transporte 
dos homens de guerra, um acto de contrabando e uma infrac- 
ção do dever da abstençãlo nas hostilidades. 

Consideremos differentes casos que se podem dar. 
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um dos belligerantcs p6dc transmittir irm dcspacho impor- 
tante para uni polito longiqiio, como para urna colonin, para 
rima esquadra longe da rnctropole, etc., por trcs meios diffe- 
rentes : 

1 . O  Póde, para esse fim, afretar especidmentc com navio 
neutro. 

N'cste caso'& fora de du~ida que o capitáo do navio neutro, 
ainclaqu~ nZo conheça a importancia do rlespnclio de que for 
portsdor, não E menos ciilpado, não podendo duvidar da na- 
tureza do ser$co de que se encarregara. Tendo sido fretado 
ii'um porto do belligerant~, e por conta do governo do mesmo 
belligerante, e dcstinndo a levar um despacho a um dos seus 
portos, náo póde deixar de ser considerado como um correio, 
e empregado d'csçe governo. Nem pode absolver-se, dizendo 
que ignorava a importancia do servieo que prestava ; porque 
e certo que s6 um despacho de grande alcance poderia indu- 
zir a afretar um navio, para ser portador d'elle. Por todas es- 
tas rasões, o trausporte dc um despaclio, alem de ser iim acto 
rle contrabandn, é uma infracção do dtlver de abstenção da 
partc do neutro. 

9.O O belligerante pbde enviar seus despaclios por um pa- 
quete ou correio ordinario, isto 6 ,  por um navio neutro, que 
se encarrqa ile transportar 3 correspond~nci;i dos particula- 
res e do estado, e que faz estc serili~o em epochas regulares 
e determinadas. 

Irj'este segundo caso não se di o contrabando de guerra. 
Com effeito, o paquete qiie funcciona como correio ordinario, 
que recebe todas as cartas e despachos, toda a corresponden- 
cia, sem exceprão, n5o faz iim serviço especial ao bclligerante. 
Aindaque entre a correspondencia se achem alguns despaclios 
de guerra, de grande importancia, nem por isso se deve re- 
putar ter feito contrabando, ou infringido as leis da neutrali- 
dade. Qualquer nação, que venha a achar-se em guerra com a 
Gran-Bretanha, não podera considerar corno acto de contra- 
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bando ou de hostilidade a rerqessa da correspondeiicia tlo go- 
verno inglez cuni a sua India dos p~quetes frrocezes 
do Mediterraneo. 

3." belligerantr, emfim, piide enviar seus despachos por 
um navio mercnnle, q ~ i c  fdca escala, ou se deçtirie para o porto 
para onde o beiligerarite preleniler envia-los; porque é uso, 
geralmente recebido, sempre que um navio mercante sic de 
qualqu~r porto, receber toda a currcspon~lenci~. com direcçzo 
para os logares em que !ia de tocar, e para aquelle a que se 
destina, ficando o capit3o rcsporisavel. Este ser~iço, com quan- 
to nem sempre seja determina(lo pelo direito internacional 
secundario, reputa-se um devei- de direito consuetudinario. 

No caso actuiil, o na! io carregado com mercadorias tem um 
destino puramente commcrcial. Se receheu a correspondencia, 
nem por isso se encarregou de alguma misdo especial, con- 
fiada pelo belligerante, não prestou a estc ultimo serviço quc 
não fosse do uso maritimo não recusar : serviço foi esse que 
o neutro tena igualmente felto na paz; f que, por srr  feito na 
guerra, não quebrou os rlc\eres ria neutralirladr. 

ARTIGO 6.0 

RESUMO DhS REGRAS MAIS GEBALMEXTE SEGUITIAR 

A RESPEITO DO CONTRABANDO DE GUERRi\ 

Ms. Ortolan, atravez de tantas dissidcncias, assentou os 
principias seguintes, que parecem ser mais geralmente se- 
guidos : 

L.' As armas e quacsquer instrumentos de guerra, bem 
assim toda a sorte de munições, que. serrirem, directa e ex- 
clusivamente, para uso d'estas armas, são os unicos objectos 
que devem ser considerados contrabando de guerra. 

2.' AS materias primas, e as mercadorias de toda a espe 
cie, proprias para os usos pacíficos, embora possam servir 
egualmente para a confecção das armas, instrumentos de 



guerra, o11 miiniclies, n50 d c ~ e m  ser constd~rados contrahan- 
do. ~ b ,  riiiarido ~nuito, si. rlevc giermitlir que lima potencia 
Iielligerante declare contsalia~ido tal mercadoria, quando se 
der alguma circumstancia particular, que aiictorise tal esce- 
pçao; o que s6 terii lognr quando a mercadoria for um con- 
trahaiido disfarcado. 

3,"s uveres e todos os objectos de primeira necessidade 
nJo podem, em caso algum, i! por qualquer motivo que seja, 
ser corisiderados contrabanclo de guerra, salvos os direitos 
querresultam do bloqiicio. 

4 . O  Emfim, einquanb i eiiiimeraç5o textual dos objectos, 
que ile~eráo comprrhender-se erti qualquer das classes, e par- 
ticularmcnte enlquanto d eiiumerayão das armas ou muniç%s, 
directa e exclusivamente proprias para a guerra, essa qiiestão 
deverd antes considerar-se como de applicayáo, o que a sden- 
eis não conseguirá resolver por um modo permanente, por 
depender do estado da arte militar, que iasia com as differen- 
tes cpoclias. 

ARTIGO 7 . O  
ACÇÃO LEOIT1W.k QUE 0 blREITO ITTP.RR.4(:IIlNAL 

COhFERE AO BELLIRER4iiTS SOBIIE CONTRAUAXDO bE GUERRA 

Examinemos agora os direitos, que a lei iiitrrii:icional rcco- 
nhece no belligerante sobre os objectos qnc constituem o con- 
trabando de guerra, bem corno sobre os iia\ios, em que esses 
objeclos são transportados. 

Em primem logar, cumpre attender a qiie, para que um 
belligerante tenha direito sobre os objectos rleelarados con- 
trabando de guerra, que se acharem a bordo, e preciso que 
esses objectos sejam em quantidade tãogrande, que não possa 
dizer-se que são destinados para o abastecimento ou defensa 
do navio; r sb quando excederem o que o consumo ou a de,- 
tensa rasoavelmente exigirem, o belligerante teri direito in- 
Contesbvel de apprehende-105, para evitar que possam ser 
conduzidos para Oseu inimigo. 

$ i.* 

Pciiolidndc iiifliyidn aos culpados de corilralar~rla dc guerra 

As atitigas ordenancas fi'ancfms, que se occupavam do con- 
tral~antlo rle guerra, cram excessivamerite indulgentes crnfavor 
dos neutros : limitavam-se a prescrever que se conduzisse o na- 
vio carregado para cm porto, e que Tossem appreliendidos os 

, artigos r10 contralianilo, indemnizando-se, ~iortm, o possui- 
dor. E evidente que reduzir a tão pouco o direito do bellige- 
rante era proteger este comvercio, longe de comprimi-lo. Na 
verdade, cs neutros pouco arriscavam, emquanto aos lucros 
que aufcriam; e a apprcliensXo e eletençso momentanea náo 
era castigo severo, que Ihes fi~esse receiar estas Iimprezas 
wmmerciaes. 

Lemos nos publicistas, e em iilguiis regulamentos irilcrio- 
res, as seguintes disliosi~fics a cste respeito, as quaes n3o yo- 
demos deixar cle condernnar: 

I." O navio e carga eram siisceptiveis de ser apprehendi- 
dos, quando o contrabando chegava a 3/s da carga, ou excedia 
este numero. Esta determinação acha-se em um regulamento 
de Luiz XVI, com data de 1718. N2o poilemos approva-Ia, 
porque se, por uma partc, os neutros têem dever de se abster 
cle intervençso na conierirla alheia, se não decem fornecer ele- 
mentos de guerra a um dos l~elligerantas contra o outro, a 
parte desíavorecida ri% tem direito senão para obrigar ao 
cumprimeofo d'este rlever. O meio de consegui-lo é desviar 
do pai2 inimigo esses elementos de guerra; e, para dar mais 
força a esta proliibicáo, e ter toda a ccrtcm de que esses ar- 
tigos não chegará0 ao inimigo, poderi a~~rescentar  a aappre- 
hensão delles. A apprehensão 15 atb rucsmo a unica pena ra- 
soavel, que se proporciona i gravidade da inkacçáu; porque, 
se 0s recursos, r p e  se pretendiam olferecer ao iniinigo, eram 
gnndes, grande sera a perda; se pequenos, pequena sera ella. 
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Apprelieiider o navio c as mercadorias iiinocrritc~s é aplilicar 
no unico rrimiiiosti, o qiir transporta o contrahiindo, urna pena 
i-ariavel e arbitraria; e ao praprirtario d i i  carga innoccnte, qiie 
muitas uczw seri uril trrceiro, cstranlio B iníirnçrfio commat- 
tida, um rigor tanto mais injusto, quimto mais immer~iilo. 
Náo podcnios, pori;into, deixar de condemnar a detcrminacBo 
do regulamentode Lrii;! XVI. 

2." navio e a rargn iiiriocente eram siljeitos a apprelien- 
530, se pertcnci,m ao proprietario rlo contrabando. 

Tarnlicrn aqui se noln penalidade dcsegual applicada 5 mes- 
ma iiifriic~Z0. Siipponliamos clois navios carregados coni car- 
gas cgiiaes de mercadorias proliihidas, c que um dos proprie- 
tarios r10 eoiitraliando t. tambem proprietario do navio, em 
11n;iiito qur o outro ri30 b mais do que afretndor. Amlios são 
cgualincntc coritrab;iiidistas; t3o culpaclo é um como outro. 
N3o sc v t ,  por tanto, i,asSo p;ira que o proprietario du navio 
Iicrc:i, cum n cai$;\ yrolribida, a cargainnoceiitc e o navio; cm 
1111lintn qii': I) outro, f>giialmcntc ciilpado, perderi apenas o 
coritrabanrlo. 4l)ezar rlc n5n se poilcr justificar tal metlida, 
iriuilos liublicistau a suatent;im, ligurando c~itre ~stes~\~lietrton, 
Bynlierzliocli, e Reddie. 

3." O navio e a carga inriwcnte fiçnvam sujeitos a appre- 
I~ensão, se o transporte dri conlrnbaridu asa !cito com fraude 
nos papeis di? liordo. 

A falsitlade cmprrgatla pelo capitáo cio navio podera con- 
stituir um crinie contra as leis iiikriores do estado a que o na- 
vio pcrtericer, ou cciritra o direito internacional; mas crimes 
il'esta ordem nada tiiern coin a qnesiáo do contrabando; nem 
auctoristim elles o Liclligerante ti apprehender o navio e a car- 
ga iiiirocc~itc: alieiia:: drvc~rão ser puiiidos segundo as dispo- 
sifitis rrlpreaçivas,  iresc criptas pelas leis do paiz, ou segundo 
os picccitos iilternacionaes, e peia jurisdicdo que estes assi- 
giarcin. 

.'i ." Eriiiini o navio e a carga innocenle ficavam tambem SI- 

jcitus i appreliensXo, sc o navio, que transportara o contra- 
bando, pertencia a um,proprietario, cujo estado se acliavtr es- 
pressamente olirigado pelos trat,ados, com aquelle a que per- 
tencia o appreliensor, a abster-se de fornecer ao inimigo esses 
artigos de contrabando. 

Este caso tambem nUo era de natureza tal que justificasse 
a appreiensáo do i~avio e da carga jnnoceiite, porque a exis- 
tencia d'um tratado, quc compromcttia a ria~zo a que o infra- 
ctor p~rtericia, iiáo aggitavavii o crime do coiitrahan(Io, com- 
mettido contra um dos bclligcriintes; não fazia mais do que 
constitui-lo culpado para com o scu paiz, cujas leis qucbraii- 
tira: e sii a justiqa, que elle assim otfentlera, teria direito para 
puni-lo, iridcpendentcmente da acfão, que o ayprchensor con- 
servava sol~re o cuntralianrlo. 

Das coiiçit1er:i~Bcs cjiie acabfimos clt! fazer, c~nc~luimos ilnc 
a uniw pena, que o direito internacional pbde applizar ao 
transporte ilo contraliaiido cle guerra, consiste ria apprc11e11- 
sso, em pro~eito do cstado do appreliensor, dos artigos que 
constituem cornmercio prnliibido. 

Logares c rircuinstnr~cias enz qiic poderi ser appreliendido 
o riavio ciilpsdo de coritt.ahxndo de giicris 

Vejamos agora 3 occasi30 em que um navio, que se crnpre- 
$ar no contrabando ùc gucrra, ~ioilerá srr apyirolieridido: se 
será unicamente, quanilo for colbido em flagrante delicto, 
quer dizer, quando for mai,c;iriilo para o porto do inimigo do 
apprehensor, conrluzindo o contrabando: ou se ficará tamhem 
sujeito i appreherisão durante a volta, tlepois de ter desem- 
barcado a carga no Iogar, para ondc a destinava I ou, emrim, 
se deveri ser appreliendido ciii qualquer occasjão, em que o 
poder ser, depois cio ter mmiiietlitio ti infrac~50. 

A jurisprudeacia ingleza parcce inclinar-se B opinião, qiie. 



um dos seus juizes aprzscritori, quando foi cotisuliatlo iiccrca 
de uma qucstSo festa ordcm. r A rcgra relativa ao con1r:i- 
bando, tal como cu a entendi sempre, disse o juiz sir MTiIlianl 
Scott, E que os artigos devem ser apprehendidos in delicto, 
durantc a viagein para o porto inimigo. Segundo o sentido 
aetiial da bi intcirnacional, n5o ó licita a apprehcnszo na volta 
da viagem. Yoir canriot gznatal lp  tnke lhe proceeds ala the ré- 
lurn auynge. Desde que o navio largou do porto para um des- 
tiriu hostil, ri30 lia duvida que a infracção se consummou ; 
ilcni b ~~ccessorio rspcrar, para appreliender os olijectos quc 
constituem coritrabando, que elle v i  entrando no porto inimi- 
go. Nas, :ilbm d'este caso, se as mercadorias não forem toma- 
das r'n delicto, durarite o curso actual de uma tal viagem, ad- 
mittc-se, g~ralmcrite, qiic niio se deve applicar a penalidade. s 

Wliealon disse que, para sustentar a applica~zo da pena, 
era preciso, em principio, que houvesse delicto no momento 
da apprelicnsZo; que pers!?guir a prcipriedarle, quando a 
oflensa jd nrio continuava, seria estende-la indcfiriidamente, 
1120 si) i viagcm dc retorno, rnas a todas as cargas lutiiras do 
iiario, que, por esse modo, nunca se julgaria purificado do 
contagio, quc os artigos do contrabando uma vez llic tivessem 
~ommunicado. 

Pelo que prccedc, adoplaremos como rcgra para appreiicn- 
sZii do contrabando ;i ap[irelicnsZo ia dclirto. 

SECUSUA I:I:STIIICCAO AO CO\IMEIIC10 DOS NECTUOS : 
IILOQEEIO D& GCEIIBA 

Ctiairia-se bloqtreio lima oyeraçZu de guerra, por meio da 
cjual uin ilob; bclligerantes occupa as vizinhanças de um logar 
defendido pelo seli contrario; de sorte que ninguem possa 
sahir, c neiitiuin reforço, soccorro de viveresou de muniçóes, 
e nenliun~a noticia possa chegar aos defensores. 
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O bloveio seri terrestre, maritimo, o11 sirnultancainentc 

terrestre e maritimo; conforme se referir simplesmente a uma 
praça, ou outra povoafio longe do inar ; a uma praya ou po- 
voação maritirna, porto, baliia, ou eslreito ; ou, emrim, a um 
logar atacavel epalmente por terra e por mar. 

Kluber definiu bloqueado aquelle logar, para entrar no 
qual, sem consentimento do atacante, liarera grande perigo, 
por causa das disposifies, que este tiver feito tomar hs suas 
tropas, ou aos seus vasos de guerra, com o fim de prohibir 
essa entrada. 

O bloqueio é justificado pelo direito internacional primitivo, 
pelo secundario, e pela opini20 (10s publicishs. 

ARTIGO i." 
BI.O(1UEIO DE GUERRA COSFITJER.400 PELO DIRRITO 1NTETINACTOSAJ.PRIiIITlVO 

O belligerante tem direito incontestavel para aniquilar pela 
força os rcciirsos do seu adversario; para lhe tomar as cida- 
des, praças, e outros logares fortificados ; c para dispor dos 
portos e outras aguas territoriaes. Segiie-se que llie 6 licito 
approximar-se #estes logares, oçcupar-lhes as rizinhanças, e 
exercer o acto de conquista sobre os que for occupando ; e 
esta conquista dá, ncccssariamentc, no conqoistailor o direito 
da soberania. Foi o sentir de Grotio, quaiiilo disse : Potest 
aeabem imperittlra ticlorla ncquiri; qiio cnsic victur ii~?pcriunz 
liabet. A consetluencia immcdiaba, que se tira d'este direito, 
é a faculdade de conceder ou negar aos estrangeiros a perrnis- 
são de transito pelo territorio occupado ; e a de pemittir OU 
prohibir o commercio, que náo poder ser eserciclo, senão 
devassando os novos dominius. hpplica~ido este raciocinio, 
temos que, apenas o helligerantc, tiver occuliado pori;3o do 
mar territorinl do seu inimigo, teri feilo a coriquista d'esse 
mar, será soberano d'4lla. N'csta yiialidade poderi legislar so- 
bre esse domiiiio ; e, entre as leis, quc;issim crear, compre- 
liender-se-lia a de prohibir que essas aguas sejam cortadas 



pelos navios, que sc destinarem a levar coinmercio aos loga- 
res occupados pelo seu adversario. 

Contra as rasões, que justificam o bloqucio maritimo, teem 
apresentntlo uma ol~jjecçio : dizem que os navios, encarrega- 
dos de bloquear um porto, muitas vezes existem fbra da linha 
tle respeito, a qual, ordinariainentc, se considera passar a Ires 
milhas do costa; e que, n'este caso, se acham fbra d o  mar 
tcrritorial do soberano inimigo, e sobre uma porçáo do mar 
livre, sohre o qual niío Iia conquista nem soberania legitima; 
e C da existeritia Cesta soberania quederivouo direito do blo- 
queio. -4 esta objeccáo respondem que os navios, ainda mes- 
mo quando pairem alem do mar territorial, podem d'ahi mss- 
mo bater esse mar; e que sua artilfieria estabelece jurisdic- 
çZo sobre essa parte dos antigos dominios do defensor: tendo 
assim o belligerante direito incontcsíavel para ùíctar leis n'este 
esyaqo, que momentaneamente esta submettido ao seu poder, 
e sendo os navios neutros obrigados a reconhecer estas leis, 
como se cllas emanassem do proprio soberano territorial. 

O blot~uciii, quer terrestre, quer maritimo, é portanto ple- 
namente justificadii pelo direito internacional primitivo. 

I? para advertir que, fundando-se o bloqueio no direita da 
soberania, e não podenclo csta existir sem a pose  effectiva, 
apenas por rima circurnstancia qualquer, voluntaria ou de for- 
ça maior, os navios bloqueantcs se afastarem, a conquista lera 
ccssado; e, com clla, o direito para dictar leis, para ordenar 
um bloqueio. O blotlucio maritimo deve. portanto, ser efmzi- 
to, isto é, sustcntatlo por navios, que representem a sobera- 
nia c10 estado a qiie pertencerem. 

ILLOQUEIO De r .u tnRA CoXslDEnADO PELO DIREITO INTERIPACIONAL 

SEÇUI(DAHIO, OU PBLDB TAATADOS 

Todos os tratados, sem excepçáo, reconhecem o direito do 
I~loqurio, e as consequencias que derivam d'este direito. O 

conquistador podera dictar leis solire (J seu novo tcrritorio ; 
nias tão shmente emquanto tiver sobre elle um dominio real, 
em quanto o bloqueio for efiectivo. Os tratados moderrios são, 
a este respeito, mais explicitos do que foram os antigos : em 
alguns do seculo xviir desceu-se ate a fixar o numero dos na- 
vios de guerra; cuja presenca era necessaria para tornar um 
bloqueio legitimo. Assim foi que um tratado, entre a Franca 
e aDinamarca, exigiu, para quc o bloqucio fosse effectii70, (Iue 
a entrada no porto fosse fechada, pelo menus, por duas naus, 
ou por uma bateria sobre um pnnto da C O a k .  Outro tratado 
de l i53,  entre a Ilollanda r: as Duas Sicilias, dizia: a Fica es- 
tipulado que nenliuns portos ou cidades serão reputados blo- 
queados ou sitiados, quando não forem investidos, por mar, 
por seis naus, a uma distancia um pouco maior do que o 
1n;iior alcance da artilheria; e pelo Irido de terra, por baterias 
e outras obras ; de tal modo que se não possa entrar n'csscs 
logares, sem passar por debaixo da artilberia dos sitiantes. n 
Bem se v& que não é justificavel descer ri estas particularida- 
des; porquanto e impossi~el Tisar de antemão a forca, que ha 
de ser indispensavcl para fazer a conquista dc um logar qual- 
quer. 

Os tratados constitutiros da neutralidade aimada de 1780 
definiram o bloqueio legitimo por um modo claro e positivo ; 
exprimiram-se assim : 0 Para detcrniinar o que caracteriza 
um porto bloqueada, 1120 se concede csta iIeiloniina-20 seiião 
iquelle porto, no qual ha perigo evidente de cntrbai., em con- 
sequcncia da disposição dos vazos do atacante parados, e suf- 
ficienlemente proxiinos. B Esta defini~zo, ou outra similhaute, 
foi adoptada eni todos os tratarlos, que fi~ram feitos pelas po- 
tencias da Eiiropa entre si ; ou por estas e a re~iublicn (10s Es- 
tados Unidos : s6 a Inglaterra se alisleve do regular a questão 
do bloqueio. 

NO começo d'este seculo os estados da Europa estipularam 
entre si, e com os novos estados da America, beni como estes 



u]timos uns a respeito rlos outros, grande numero de tratados, 
que consignavam o principio de quc so a realidade do bloqueio. 
justiiicaw as consequencias d'clle. -4 Inglaterra, porem, con- 
tinuou a ser ineiios explicita n'aquelles em que figurou. Foi 
só depois da mortc do impcndor Paulo I, acontecida em IcfOl, 
que csta potencia impoz ao novo czar, e depois i Dinamarca 
e a Suecia, um tratado em que motlificou a definiç3o do blo- 
qucio, dada nos tratados de neutralidade armada, por meio da 
troca de uma palavra. Em logar de repetir : u Para determinar 
o que caractcriza um porto Moqueado, não se concede esta 
denominação s e n b  iquelle porto, no qual lia perigo evidentè 
de entrar, em consequencia da disposição dos vasos do ata. 
cante, parados e sa/,Xciealemente proximos a disse.. . dos va- 
sos do Ioosflcante parados ou stilfbcientemmte proximos. Com 
esta mudança, simples na apparencia, da copulativa e na dis- 
junctiva o!<, a Inglaterra alterou o sentido em que ate então o 
ldoqueio fhra recebido. 

Seguilido esta sepiiida retlaeçXo, nlo e necessario que os 
navios estejam parados, basta que se achem suficientemente 
proximos ; e o Iielligerante, unico juiz dos seus actos, pride 
julgar os navios suficientcrne~ite proãimos, quando se adiem 
realmente muito afastados. 

A declaração clc Iii de abril de 1856, annexa ao tratado de 
Paris de 30 de março de 1856, com o fim de regular diversos 
pontos do direito maritimo, e mais explicita. Diz ella : aLes 
blocus, pour Ctrn obligatoires, doivent être effectifs, c'est-a- 
dire, maintenus par une force sufisaiite pour interdire rkelle- 
rnent I'accCs du litorale de I'ennemi r .  

A lei internacioria1 secundaria adrnitte, portanto, de accordo 
com a primitiva, o direito de bloqueio, comtantoque esta ope- 
ra@o seja miintidn por forças taes que tornem impossivel pe- 
netrar no lngar bloqueado, sem se expor ao fogo da artillieria 
do bloqueante. 

Muitos tratados, entre outros, um entre a França e a Dina- 
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marca, c outro entre a Hollanùa e as diias Sicilias, rcconhe- 
ceram outro modo de bloquear .r porto : consiste em con- 
struir em terra uma ou mais baterias, que batam a cntrada do 
porto, de modo que navio algum possa entrar ou sair, sem se 
expor ao fogo d'essas baterias. E, na verdade, por este meio o 
atacante torna-se realmente senhor do mar territorial do de- 
fensor ; e tudo que fica sob a acção da siia artilheria esti su- 
jeito A sua jurisdicçZo. 

ARTIGO 3." 

Os escriptores mais notaveis têem approvado o bloqueio 
como direita internacional primitivo e secundario. 

Hubner disso : a Os neutros bem sabem que o atacante não 
quer que elles conduzam para uma ta1 praça, bloqueada ou si- 
tiada, munições de guerra ou de bbca; e que elles lêem di- 
reito para impedi-lo sna todos os logares sob o sela dorninio. 
&Ir. Ragneval, Ortolan, e outros são tainbem Cesta opinião: 
sustentam elles que o bloqueio deve ser effectivo, e que s6 
pode ter logar com a conquista das vizinhanças do logar blo- 
queado, durante essa conquista, e cessando com ella. Outros 
escriptores, como Azuni e Galiani, com quanto não trahssem 
especialmente do bloqueio, declararam-se sempre no mesmo 
sentido, incidentalmente em algumas passagens das suas obras. 

ARTIGO & . O  

DIREITO 00 BLOQUEIO DE GUERRA COXSIDERADO EX IIUAXTO AOS LORARES 

EM QUE OEVE SER EXERCIDO 

Como o direito do liloqueio so funda na soberania, que o 
Iiloqneante exerce sobre os logares por elle conquistados ao 
tlefensor, e claro que este direito se limitar& a quanto con~ti- 
tuia o ùorninio d'este ultimo. ~ o d o s  os lugares que o defensor 
possuia com o titulo de soberania, e como taes actualmente 
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suçceptivais de conquista, podem, portanto, ser bloqueados ; 
mas a t a  meiliila dc guerra não piide iiltrapassrr os direitos 
do antigo possiiidiir ; o que este não domiriara não lhe poderj 
ser çcinqiiistado. Assim os mares desde as custas até B linha 
de respeito, os mares interiores, quando o defensor habitar 
suas costas e ao mesmo tempo o estreito, para onde se c.orn- 
miinica para eles, os portos, golphos, etc., sáo logares que 
podem ser bloqueados. 

Algrins puhlicistas náa lêem reconhecido o direito do bla- 
qoeiu, quando se applicn aos portos simplesmente mercantes, 
2s costas indefcnsas, e em geral aos logares em que não ha 
meios dek!nsivos, limitanílo esie direito aos portos de guerra 
e aos logares fortificados. O iniperador Napule30 I, seguiu este 
principio no rlecreto dc novembro de 1806, conhecido pelo 
nome do decreto dc Ber~lin, em que se lia o seguinte: nConsi- 
(lerando qrie ella (a Gran-Brclanhs) estende 6s cidades e portos 
niercantes nZo fortificados, As barras e embocaduras dos rios, 
o direito do bloqueio, que, segtindo a rusão e o uso de todos 
os porns ciailisados, nno é apioplicacei senão a s  prafas for- 
tes.. .* Parece-nos, porbm, haver aqui urna confusào de idéas: 
x occupaçXo simples e um acto pacifico da soberania ; em quanto 
que o ataque B o emprego violento da forca. O direito da guerra 
prescreve qiic sti e licito atacnr os elementos de força publi- 
ca ; nlas isto n5o quiir ciieer que não e licito occapar todos os 
logares que pertencerem ao dominio publico, para sobre elles 
o invasor exercer o diieito (Ia sohei-mia. 

Ainda mais: a qiplicnq5o do principio consignado no de- 
creto tle Berlin levaria a consequencias absurdas. Com effeito, 
se nsu fbra licito bloquear os logares n5o ~ortificados, commais 
forte rasãn deveria ser prohibido occupa-10s i viva forca, para 
conqiiista-10s inteira e complstamente. Resultaria d'aqui que 
o poro mais fraco, que se achasse separado dos neutros por 
vastos mares, ou habitass~ ilhas, pode~ia praticar todas as in- 
justiças, sem receio de repressáo ; que, para paralysar os es- 

forças c10 inimigo, bastaria, como bem disse mr. Bautefeuille, 
que destruisse as fortifiwçóes. Alguns auctores jiilgarn que, 
para ti bloqueio ser legitimo, b preciso que o liloqueante tenha 
o proposito de se apoderar do porto bloqueado, e disponha 
dos meios para realisa-10. I? outro erro. O liloqueante pode, é 
verdade, ter em vista a conquista do logar ~ i lo~uea io ;  mas 
tarnbem acontecera que o seu objecto n5o seja outro mais do 
que privar o porto aGwdo do commercio ertrangeiro, e o es- 
tado mesmo dos recursos, que Lira d'este commercio. O blo- 
queio feito sD com este fim e, por si mesino, um arto de guerra 
completo e legitimo. Nem o neutro tem direito para pedir 
conta ao beligerante dos seus intentos e dos recursos de que 
dispõe. Vejamos agora ate que logarcs se dever< extender 
a aqZo legitima do bloqueante sobre o navio que violar o blo- 
queio. 

O navio s6 ser% reputa60 infractor do bloqueio, e, portanto, 
$6 poderi ser capturado : 

i . O  1Vo mar conquistado pelo bloyeante, e ao atravessa-lo 
para entrar no logar bloqneado ; 

9.' No mar conquistado pelo helligerante, e ao atravessa-lo 
com o fim de sair do logar prohibido, quer ,o neutro tivesse 
violado o bloqueio, quando entrou, quer o viole actualmente, 
quando sie, quer emrim, nas duas occasiões ; 

3.' Na bahia ou porto bloqimdos, se as furias Ijlorpean- 
tes conseguirem apoderar-se do porto, por força ou por adu- 
cin. 

Segundo os principios do direito internacional, sD n'estes 
Ires logares as forças bloqueantes poder20 legitimamente exe- 
cutar, sobre o territorio actualmentn! do seu soberano, a lei 
por elle decretada. O navio rieutro nzo poderi, portanto, ser 
reputado incurso em riolaç$u de bloqueio, e conseguintemente 
apprebendido, ein qualquer outra sitiiaQo em que se achar. 

Em conclusão : 
Todos os logares, susceptiveis de ser objec(.o de uma con- 



pista: poder30 ser bioqueailos. A potencia atacante náo tem 
senso uma crindiçZo io que satisfazer, para exercer a legitima 
soberania n'esscs logares : te-]os conquistado, e possui-los pela 
occupaç,ão effecti~a .a. 

ARTIGO 5.0 

DIREITO DO BLOQUEIO EiE U1TEilRA CONSIDERADO EF.1 QUAXTO AO TEMPO 

QUE PÓDE DCRAR 

O bloqueio começa, quandoos navios bloqueantes se apresen- 
tam, por ser esta operaçso dc guerra justificada pela conquista 
e occupação effectiva. Pouco importa que os neutros ignorem 
o facto : o belligerante, quando um navio neutro se apresen- 
tar para entrar no porlo bloqueado, n3o teri niais do que pro- 
hibir-lhe. que se adiante, fazendo-Uie conhecer o estado das 
cniisas, e gie não lhe i: perrnittido atravessar sua conquista. 
Se eile persistir cm entrar nos seus dominios, applicar-lhe-ha 
a lei que tiver promulgado. 

O bloqueio cessard, por consequeneia, logo que os navios, 
encarregados de consenar a conqiiista, se tiverem afastado, 
cedendo-a ao primitivo possuidor, ou parido, se occupavam 
logar livre, esse logar tiver sido abandonado. Desde logo os 
neutros poderão c,ommunicar com o porto, atravessando, no 
primeiro caso, o mar territorial, porque o actual soberano lhe 
permitte o transito ; e, no segundo, o mar nao territorial, por- 
que se torriou novsnir,iite de uso commum a todos os povos. 
A causa, que tiver obrigado os navios bloqueantes a largar dos 
logares em quc estacionavam, não influirá no effeito: o bloqueio 
cessara do mesmo nioilo, quer a retirada fosse voluntaria, quer 
forrada; quer definitiva, quer momentanea. Se Os veiitos, 0 
estado do mar, a necessidade de reparação, se o receio de 
forças inimigas ou outras causas, como falta de viveres, mo- 
lestias supervenientes etc., obrigarm os navios a arastar-se, 
ainda que momentaneamente, O bloqueio, por isso que n2o .i 
mais do que o resultado de um facto, tera cessado, durante 
a auseiicia das forças navaes, encarregadas da operação. 

Piirlc-sr, portarito, estabelecer ;i sc3::liiritr rrgra rle iiirilito 
~nterriacional: O liloqucio corn~~nrA pcln corir~iiist;~ ilos Irign- 
rrs, pelos yuacs se cleic atnvesu:ir, para cliilg:ir ao ponto blo- 
queado; I: terininari logo q u e  as fiiii.as, encarregadas da occu- 
pafão, tiverem cessarlo íle fon~erva-]os, com a sua preseiirn 
effectiva G permanente, qoli o poder (10 seu sol~erano. 

veremos como os pribliristah, rliir çibgtrPtn o dcncimiiiado 
syçtema do hlnqurio ]irticio, ~ir~teiidcm rrstringir ibsI,i irgra. 

AI:Ç.&O DORIOQTEARTE SOBRE OS 8.AVICiS i\'L!UTRO$, UUII l?lTHAllEXI, OU SAIllKM 

DOS PORTOS Ut.ll(lLiF.AD(iS 

ilcção do bloqueantesolire ns navios rrieri.anttl.s ~ieulrns, qiic enlrnreiii, 
ao saircni dos portos bloqiicndos 

Para prescrever a acçáo legitima, que o bloc~ueante pbde 
caerccr sobrcosrravios ncutros, 6 necessnrio rrgular por aquella 
que o prinçipe exerce sobre os seus rnarcs tdrritoriaes ; por- 
quanto, como temos dito, foi esse direito que, pelo bloqueio, 
o bloqucante conquistori : querer este irllimo i i .  mais liiiigc h 
pretender abusar dii forca; assim cr~mii n;in Ihc querer oneu- 
tro conceder tatito b tornar-sr rt!lrnctai.io contra as pi'esrri- 
py5es do dircito irrternacional. 

ilpl~liquemos esta regra :icis ii;ivios que, vindo do niw lar- 
go, laiilarcrri entrar no porto I~10qucrido. reste caso, o coii- 

(pistador prahibe-lhes, ~ioi' iiui modo prcc,rptivo e absolutc?, 
que atravessem o seti territr~rin, sob pena dc a1ipreliensZo ilo 
navio e da carga. Se, qiiaiido sc tratam ida q11~çt20 de contt'.?- 
bando, sh era prolrihida urna espei:ie ~iarticiilar de cornmer- 
cio, agora i! prohibido todo elle, e atit toda a c.ommiinicaç~o. 
O Contraventar colliido em flagrante tleliclo ficará, portanto, 

1 
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siijeito iis prnas, (pie o Iiloqu~ant~ tiver decret3~10; e, se este 
ultimo náo po(1i.r apprehendc-10, ter;\ direito para trata-lo 
como inimigo, empregando a forca, c ate para o metter a pi- 
v e .  

hppliqiiemos agora o principio ao navio, que, achando-se 
no parto, na occasião de começar o bloqueio, tentar sair para 
o mar largo. Para depararnlos com os direitos, que assistem 
ao bloqu~anle, bastara re.cordar os que pertenciam ao wnlior 
do porto. Este ultimo podia prohibir aos enlrangeiros a en- 
trada nos seus dominios, ou impor a esta entrada as condi- 
cões que julgasse boas e convenientes; mas, logo que os ti- 
vesse admittido, não lhe era dado oppor-se A sua saida. Podia 
prohibir-lhes que carregassem certos generos, ou mesmo to- 
da e qualrliicr carga, ou que concluissem a que uma vez ti- 
vessem começado; mas não tinha direito para obriga-los a 
descarregar a que jii tivessem a bordo; porclue a territoriali- 
dade do navio tona propriedade sua qr!anto elle contém em 
si. Do que acahâmos de dizer deve, portanto, concluir-se qne 
o navio que tenha entrado no porto, antes do bloqueio, tem 
direito para sair; mas no estado em que se achava, ao come- 
çar o bloqueio, em lastro, com parte da carga, ou com toda 
elia. Elle deve reconhecer que o novo soberano das aguas, 
que teri que atravessar, lhe prohibiu todo o commercio, desde 
que se constituiu em plena soberania. 

O direito internacional secundario esta de accordo com es- 
tes principias. Com effeito, os tratados, que se tkem occupado 
com estas questões, são em pequeno numero, é verdade; mas 
todos as têem resolvido n'esta conformidade. 

l? explicito um artigo do tratado concluido em 1836, entre 
os Estados Unidos e a confederação Peru-Boliviana. O artigo 
46." tl'este tratado diz assim: 

c Navio algum de uma ou outra das partes contractantes, 
que tiver entrado nos ditos portos e logares, antes d'estes se 
acharem sitiados, bloqueados, ou atacados pela outra parte, 
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ser$ irnl~edido de çiir roiri a sua carga; e $e o dito navio ?.e 
achasse ali jh, antes da tomarla ou rendi@o, não será sujeilo, 
nem elle, nem ma carga, a apprehensáo, confisco, ou a qual- 
Wer exigencia, sob pretexto de resgate ou de restituição, E 
se qrialquer navio, tendo entrado no porto, antes do bloqueio 
f o m d o ,  liver tomado carga a bordo, depois do estabeleci- 
mento do bloqiieio, e tenllir sair, ficari exposto a ser intimado 
pelas forças bloqueantes para tornar a entrar níi porlo blo- 
qleado, e ahi ilesembarciir a carga. E se, depois de tcr rere- 
bido a sobrodita intimar,%, o iiavio insistir para partir com 
sua carga, expor-se-lia As mesmas çonsequencias, a ylie 
se exporia ama emliarcaSo, que tentasse entrar iiu Iiorlo 
bloqueado, depois de ter sido advertida pelas forcas do hlo- 
queio. D 

Alguns tratados recentes s%o ainda mais favoraveis aos nea- 
tros: permitteni que o navio, que tit-er entrado n'um porto, 
antes d'este se. achar bloqireado, possa sair sempre com a 
carga, independentemente íla orcasiáo em que a tivarmettido 
a bordo. 

Um tratado concluido em 1838, enlrc as cidades t i an~~at i -  
cas e o Mexico, em um dos seus arligos, diz assim: u TZnpou- 
cu se poderi impedir cliie os navios, que se acharem nu porto, 
no momento do bloqueio, crii do sitio, posam sair cnni a sirn 
carga n. Outm tratado concltiido em 1813, culre a França e a 
repubIica-do Equador, coritriim o scgiiiiite : a Torlos 1)s navios 
de uma das duas partes conlibac~antes, que tirerem enlrado 
n'um porto, antes d'este sc achar sitiado, blliciiieatlo, ou inves- 
tido, poderão deixa-lo, sem olistac~ilo, levando as suas car- 
gasn. Este ultimo systema i: scni íliivirla muito mais liberal; 
mas B menos conforme ao direitoinlernacional primitivo; por- 
que, segundo as prescrip~óes d'cste direito, a giiern, assim 
como não deve ultrapassar  XIS justos limites, lambem náo 
deve ser privada dos meios quc legitimamente lhe pertence- 
rem. , 



AryIo dri I i I o q i i r ~ a i i t c  inl~rc os navios rlo guerra neutros? qiic aiitrarcrn, 
ou s:lirriii dos portos bloqueados 

Consiilcrcmcis agora n direito do bloqueio a respeito dos 
vasos tlc gilerrn pertenccntcs as potcncias neutras. Surrindo- 
nos serril,re do 1,rincipio de que o bloqueante, na iliialidade 
ile roni1~iistii110r, não tem mais direito para a coiisa concluis- 
larla (10 qne o sol)erano primitivo, a quem essa cousa perten- 
i%, /: claro que o novo sol~crano do mar territorial pride pro- 
Iiil~ir 3 entriiila nos portos aos navios de guerra dc todas as 
iiaqks. As instmcZes i1ail;rs pelo govci'no rraricex aos oiriciacs 
ciicarregaclos de cstabeleccr o bloc~iieio das costas clas repu- 
blicas argentina e mexicana, inslrucç6es que alplns pulilicis- 
tas acliam notaveis pela moderacão com que foram escriptas, 
ileterminavam que o commandante do hloqiicio se nppozcssc 
4 entrada dos navios de guerra dos estados neutros, empre- 
gando para isso a força, se tanto fosse preciso. Estas instrtic- 
cõcs diziam: <Os vasos de guerra neutros, que se apresenta- 
rem diante dc um porto bloqueado, deverzo tamhem ser con- 
iidados para retirar-se. Se r~Zo obedecerem, o commandante 
do bloqueio tera dircito para se Ihes oppor pela força; e a res- 
l~omahilidade das consequencias passari toda inleirii snhrc OS 

violadores dn I~loqueio n. 

ARTIGO 7." 

COPIIIUI!TA DO BI.OQUEASTE A RESPEITO DOS NAVIOS IMPELIJIDOS 

POR FORÇA MAIOR PARA O PORTO BLOQUFAW 

Resta-nos examinar qual dewrh ser o comportrunento do 
I~loq~~eantea reapcito deumnavio neutro, que pretenderentraf 
n'um porto bloqueado, sendo impellido por força maior, com 
temp~slad~,  ayaria, falta de mantimentos etc. Considerando 
o direito estricto, não ha duvida que as f o w s  navaes podem 

proliibir-llie a entrada no porlo; por isso que cssa faculdade 
assiste ao sohrano ~irimitii-o: i: incdntcstai-cl cliie uin csta(10 
tem direito para repellir, para l0rlgc dos seus portris, lodos os 
navios, ainda mesmo i~uandn se acliem cm 1ici'igo. Mas iião 
menos certo que, a Iiar tes te  direito, uin estado tem deveres 
que a civilisaçáo tem torriado uma nccrssirlade : sáii os dccc- 
r cs  da f~timanfdade. Se o princilic de um esiaili, ci\-ilisado 
não p0de recusar a eritrarla ii'um dos seus portos a qiialquer 
navio, que se adie em perigo, o I~lor~ueantc, cluc não faz 
mais do que representa-lo, rião liótle ser mais rigoroso. Con- 
clue-se, porlanto, qite as forcas do Liloqueio devem permittir 
a eiilrada iio 1~orlu a ijualquer nano, qiie se adiar em grande 
perigo, sempre rpe d o  poder, ou não cluiaer fornecer-lhe os 
soccorros, que forem necesearios para qiic a entharcu(;ão posa 
chegar ate ao porto livre mais prosimo, o onde llic seja dado 
preparar-se para continuar a naregaçáo. 

Cumpre, tinalmento, acrescentar q~ ic  o navio, ao qual as- 
sim se permittir a entrada no porto, coiilraliirá clriga-õcs, 
que e preciso que execule ficlniente, para que r130 incorra n;i 
inimizade do bloque;intc: ealas obriga~6cs .rccluzern-se a niío 
estabeieccr no porto rclacCes, que tenliarn outro ol!jeeto alcm 
da acquisicão dos soccorros necessarios Iiarii loriinr ao mar. 

ARTIGO 8.,> 

PGH3LALILUFiES DO ULOQUEÍO DLI. GUEIIRA 

Para cxecular uni l~loqueio, rigorosamcritc iiZi) sáo ricçcs- 
sarias formalidades; entrelarito as tiarfies ciri1is;idas atlopt:i- 
ram, lia muito tempci, a pratica ile iazcr coriliccer aos neutros 
osbloqueios que forni;iiii, eir11ireg;iridopara essaliiiblicaCão um 
aeto diplomatico, que, por isso, dcrioiriiriararn ?aotificca~i%o di- 
pEomalica. Como os abusos, pelo corrpr dos tempos, se fossem 
multiplicando, aclrnilliu-se tanlbem outro rriodo mais esplicito, 
para 5% dar a sabcr aos navegadores neutros a existencia do 
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Iilo(ltit!io: foi umli ~lolificajiuo especial Seita a c;~ilii ii;ivio, qui: 
sr  ai)ws~lkta para critrar ri'um porto hloclueailo. 

5 -1.0 

Soliliea$ão diploniatien de bloqueio de guerra 

13 principio g+'iSal dc Icgislagão rliie, para uma Iiii sc iorri;ii9 
obrigatoriir, precisa ser publicada. h promulgii~Zo, oii r! acta 
1icblo qual sr da puhliciilacle a lei, i! o vehiculo c\e commuriica- 
-20 cntrc o Icgisliiilor e o poro. Mas, se a prornulgatáo satis- 
faz Psta ~ieccssirlade a resp~ito dos subditos d'um estado, não 
pbrle ter alguma forca a rcspeito dos extrangeiros. Quando 
iima lei c feita para ser applicada a estes ultirnos, é uso faze- 
Ia conheccr aos chefes dos estados, a que esses estr.~ngeiros 
pertencem, os qiiaes a levam depois ao conliecimciito ilos seus 
subditos. Isto que sc pralica, por exemplo, a respeito das 
leis fiscaes, tcrn ~gualinc~nte logar a respeito clo bloqurio, em- 
pregando a laotifiriro,~áo diplomatica, isto C?, a proçlamn!xio 
de que o bel l ig~rante occ~ipu OS míwes ter.~.itor.iaes co~26iquo~ 
t i  unz dos portos, nti uis cosfas d ' i m  estado inimigo; ou, i a m  
bem, alguns portos em berra, se o bloqueio do mar se combi- 
nar com o fogo h s  baleitas, destinradas a. toma-la mais 
eficaz. 

A notiliçaçáo diplnmatica nZo adianta ncm siipprc,  OS um 
momento, o bloqueio cffectivo; assim como não faz subsistir 
seus eikitos, depois $este ultimo ter cessado. Entretanto, air.- 
(Ia que rtão acto essencial para a operação de guerra, nem 
ilever rigoroso para o belligecante, é sempre um aviso segura 
e prompto, que poder3 servir para evitar que os neutros ten- 
tem ~xpetlicaes cornmrciaes: pelo menos, 6 um acto de hu- 
manidade para com os povos neutros. 

O dircito internacional primitivo admitts pois3 notificaçáo 
iliplomatira tumo um dever de humanidade; mas nunca como 
um aclo rssericial ao bloqueio, e obrigatorio para o hellipe- 
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rantc. Bpezar d'isto, alguilias potciicias tkem pretcnilido que 
cstc acto suppra o bloqueio real e effeetivo. 

O direito internacional secund;irio náao trata da notifiação 
diplomatica. Apezar cl'isto, 03 estatados da Europa costumam 
pôr em pratica este meio de publicação. Durante a guerra do 
Oriente, todos os Liloqiieios fürmarlos pelas pott!ncias alliadas 
foram precedidos tio iiotificacáo rlipliimatica. hlais tarde, e q  
1858, a occupay9o dn rio de Caiitão pelas forçis iiavaes anglo- 
kancezas tambem foi notificatla a todos os povos neutros. 

5 2: 

Notificarão especial do bloqueio de gucrra 

Apparece muitas vezes a necessi(1arle de forn~ar u m  blo- 
ilrieio, sem que se possa cspcrnr que tenlia lagar. o e.ffcito &A 

notificaç50 diplomatica. Oritras vezes, o hloc~ueio cessa antes 
do tempo, que se poderia suppor que elle (furaria, por as for- 
ças bloqueantes terem sido dispersas, ou destruidas p r  ou- 
tras superiores do inimigo, em consequencia do mau tempo, 
de fa1.h de viveres, ou d'outras causas. 

Corno os neutros seriam muito prejiidicaílos, se, para a rc- 
giilaritlade do seu c,ommercio com o porto bloqiieado, espe- 
rassem pela notiGca@io diplomatica, acontec,e que, apezar cle 
advertidos do bloqueio por este ultimo arto, assim mesmo ar- 
riscam fazer-se de vela para o logar prohihido, na esperanca 
de se achar a entrada livre, por ter entretanto sido levantado o 
bloqueio. N'estas circiimstancias, oii porquc o navio ignore que 
existe bloqueio, ou porque pretenda certificar-se se, tendo sido 
notificado diplornaticamcnte, ainda existe de facto, o comman- 
dante das forças bloqucantes faz-lhe uma riotificação, na qual 
lhe declara: c~uc elle exerce a soberariia sobre aqueues 
[ O ~ ~ B S ;  2.", que, usando (10 dirpito, que esta soberania lhe 
confere, prohilie aos estrangeiros que atravessem seu territo- 
rio; que forma o bloqueio. 



E ~ l a  iinLilicai;%o ilii.igiilri ;I ced;i uni i!os ii:ivios nciitini;, qllc 
stl ay~reseiit;irii pai:i crilrar no poibtci, i: a notillcacao especinl. 

O clircito iriiernnciiinal primitivo reconhece a notificarão es- 
pecial como urna forrnalidatle inilisliensavei liara o liio(~ueio. 
Com eflcit~, i: irijnsto que a lei imposta pelo cooc~uistatlor se 
torne drcctiva contra os exlrangeiros, quando náo tenha po- 
(lido clicgar ao seu cori!it3cimenlo; por oulra parte, não se 
pOdc cxigir ile povos iridependentes que sejam escluidos de 
uni 11orlo por. inn facto, ciija cxisiencia real n%o Ilies scja per- 
millido vcrilicili. 

Eincliranlo ; in direito inteiaaciorial seciinilai~io, os tratados, 
ainda quc ibm peclucrio niinrero, lodos estão de accordo com o 
direito iritcrnacional primliivo: todos consideram a notificn~ão 
especial como uma formalidade essencial e obrigatoria. 

A Frtinra tem poslo em 1iratiça, muilas vezes, estas cstipu- 
lacões. Ein ,I 838, 11ui' occ;isião do 1)loc~ueio contra as costas da 
repu1ilic;i i10 .ilesico, o cornmandante rle um dos vazos de 
guerra, emlircgiidos no liloipieio dos I~ortcis d'arliiella rtipu- 
I~Lica, julgou iiuc, rlepois ila riotificricáo ter siilo feita oficial- 
mènlc aos gmernos c\trangeiros, náo Iiri\ia olirigação tle d3r 
;ilgum aliso mais ao navio, quc encontrasse no ac10 (10 tentar 
illudir O bloqueio, para ilesembarcar rnani~5cs para os mexi- 
canos. RIas mr. hlolk, cntdo niinistro dos negocios ertrang~i- 
ros, escrmcu ao seu collpga na rcparlicJo ila nidririlia, coritra- 
riando esta opiiii;io, a scguirite carta clalatla de 20 de outlil~ro 
iIc 1838: n RIi. h'. cíinfiiridc iluns cousas bem distinctns: a 
notificação diplomatica do I~lotlueio, que dew ser dirigida As 
potencias nriitra<, e o a\i>o que os commariddntes das forças, 
e~nliregailab ern rnaiito-\o, sei20 serr~pi-e obrigados a dar aos 
ri:i%!os, que ac aiiresentarem nos logares bloqiieados; e parece 
acreditar que o cumliriinento da primeira formalidade dis- 
pensa necessarian~crilc a segunda, que então se torna su- 
pcrflua. l a1 modo ile l~roceder 6 contrario não s6 aos princi- 
p i o ~  ordin~rior do dir cito marjtimo, mas até is jrist,rac~Ges 

i:rnatiadas tlo vosso ministerio, e iiscoinmunica~Ges que Forniil 
fcitas em tempo ao governo dos Estados Unidos, assim corno 
aos consules extrangeiros em Vera-Cruz. Náo recordarei aqui 
as rasões, segundo as quacs, independentemente danotifica-%o 
oficial e di1)lomatica de um liloqueio, todo o navio, que se 
apresentar diante dc um porto I)lopeado, deveri receber, cla 
parte dos commarid:tntes dos \azos de guerra, encarregados 
de Eizer respeitar o hiotliieio, n adverlencia, a qual interessa 
ao mesmo tempo ao navio, e i responçabilidatle rlo oficial, a 
quem se confioti 3 esecução do bloqueio. Senlireis, como eii, 

senhor-almirante e querido collcga, a necessidade de ser man- 
tida a applicayáo d'este principio, ou, para melhor dizcr, 
d'eslc uso, no bloqueio dos portos do 31exico U. Por occasiáo 
do bloqueio, por parte da França, contra as costas da rcpu- 
blica argentina. o mesmo conik hlolk, na cjualidarlc de minis- 
tro dos ncgocios entrangeiroç, annoxou uma nota a um despa- 
cho, datado de 17 de maio dc 1838, que produzimos aqiii, 
nZo sO por ser outro exeniplo de que a Franca seguiu o prin- 
cipio da notificaçáo especial, mas tarnbem porque resume, eni 
pequeno numero de artigos, a exposiçáo das rcgras, que de- 
\*ci%o ser acloptadas solire esta materili. Esta nota era como 
segue : 

a Todo o bloqueio, para que seja valido a rtispcito dos ilcu- 
Iros, deve ter-lhes sido notificliilo, e ser eff~cli\o. D 

u Um bloqueio, uma vez formado diante de um porlo, terri 
por objecto irripedir a entrada ou a saida ilc todo o IldVlO, 

qualquer que seja sud l~andeira, e a qualrlucr naçáo que per- 
tenra. 8 

a Todo o na~io  que sc apresentar cliantc de um porto 1110- 
queado, antrs quc tenha tido conhecimento do bloc[ucio, dc- 
verá ser a\isado d'esta circumstancia , e a notilic~çdo devera 
ser feita por ~scripto, e no 1-01 da ecjiiipagcrn. P 

ahIas sc, tendo sido (lado este aviso, c preenchida esta 
forrnaliclade, o oa\iu persistir eiri entrar no porlo, OU tornar 



a apprirecer tle novo, ti commantlante do b l~~r io io  teri direito 
para apprehendc-10. n 

nOs vasos deguerra n~utros, qiie se apresentarem diante de 
um porto bloqueado, deverão trunbem ser convidados parase 
fazer ao largo; w persistirem, o commandante do bloqueio 
ter8 direito de empregar a força, para se oppor i entrada 
d'elles no porto; e a iesponsahilidade de ttida o que poder 
seguir-se pesarl sobre os que violarem o bloqueio. u 

Outras potencias, alem da França, concluiram n'estes ulti- 
mos trinta annos, difiercntes Iralados, em que inseriram a no- 
tificacUo espccíal como tima formalidade essencial e obrigato- 
ria para o Iiloqueant~. 

Pode-sc, portanto, concluir que a notificaçlo especial tam- 
bem 6 rpconliecida p ~ l o  direito internacional secundario. 

Apesar do direito internacional, tanto o primitivo como o 
secundario, admitlirem a notificaç5o especial, nXo B menos 
certo que, ilurante a @erra do Oriente, guerra aliAs notavel 
palas altcnções para com os ncutros, nos bloqueios numerosos 
e rears, feilos pela Franca e pela Inglaterra, e notificados di- 
plomaticlimrnte com o maior cuidado, não deparimos com o 
facto de notiEeação especial. 

Vejamos agora a formalidade, segundo a qual dever5 ser 
feita a notiticaçáo especial d o  bloqiicio. Um oficial dos vasos 
bloquciantcs apresentar-se-lia a borcto do navio neutro, que 
pretender entrar no porto ; far-lhe-lia conliecer a existencia do 
hloqueio, c: consignará esta declar~~ão rios papeis de bordo. 
Por este motlo B inipossivcl, por um lado, que o belligemte 
liassc! por ter frito a notificago especial, no caso de não a ter 
feito; c, por oiitro, qriC o neutro possa prelextar a ignoran- 
cia, o11 iiegar (I f:zcto da notificaçXo. A França ~ p i u  esta 
prcscripçiío, reiomn~eiiclando-a eapresamente aos seus almi- 
rantes encarregados de bloqiieios. Com a maior lealdade as 
twduziu ern facto em uma questão acerca de umagoleta ame- 
ricaiia, a ! o j ~ ~ ] 2 i ~ i c .  Uma ordenan~a apresentada pelo conse- 
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Ilio #estado francez, rm 17 de julho cle 1843, dizia: r Cnnsi- 
dcrando que não foi bastante que o bloqueio das costas da re- 
pubBca argentina bsse notificado pelos nossos agentes aos 
agentes das potencias extrangeiras; que era preciso, alem 
#isto, para que um navio neutra podesse ser legitimamente 
çapt.urado, que, na conformidade dos principios do direito 
maritirrio francez, o rliio navio tiwsse sido aviado cspscial- 
mente da existencia e estcnsão do bloqueio, c quc a menção 
do aviso fosse insc.ripta na relsç5o da cquipagem ; que as in- 
strucç9es do nosso ministro da marinha ordenavam aos com- 
mandantes de nossos navios a necessidade d'est dupla forma- 
lidade; considerando que na esiiecie, bem que seja provado 
pelo processo verbal, redigido pelo commandante da nossa 
golela Ecluir, que o aviso do bloqueio foi dado por estc, dc 
viva voz, ao capitiío c13 goleta capturada, na vespera da captu- 
ra ; considerando que náo resulta da instrucçiio ou que O ca- 
pitão tivesse comprehenciido este aviso, ou que, quando feito 
assim, podrsse supprir o que devera ter sido inscrjpto na re- 
la-ão da erpipagem; cl'onac se segue qrie o commandarite do 
nosso navio não tinha direito para capturar a goleta arnerica- 
na; teiido ouvido o nosso conselho cl'estado, temos orileliado, 
e ordenamos o íyue segue : É cleclarada náo valida a presa da 
grileta americana Juseplaine. D 

Resta-rios examinar sc o belligerante tariiliem tem obrigacão 
de dirigir notificnçiío ~special aos navios neutros que, tendo 
entrado rio porto antes do bloqiieio, tentarem sair d'elle. 

Tambem 6 preciso fazer uma ilistinc@o a respeito das çir- 
c,wnstaneias, em que estes navios sc poderão achar. 

Se o navio ~ieutin tiver entrado, arites do bloqueio formado, 
podera sair em lastro, ou com a carga completa ou incompleta, 
conforme se acliasse nomnmento emque o porto foi bloqueado. 

Se, porhm, onavio, t~ntiri tsmbem entradoantes do blnqueio, 
metter, depois d'elle formado, toda o11 parte da carga, e tratar 
de sair, r9ecebcr& notificacão especial para tornar para O porto, 



c ahi descarregar quanto liver metliilo 3 bordo depois do blo- 
queio; e se, depois de ter rec~hido a inlimaçáo, insistir em 
partir assiin carrrgaaclo, seri considerado, para toikos os effei- 
tos, como seria uma embarcano que tentasse entrar no porto 
bloqu~xlo, depois de ter sido ridrertida pelas forças bloquean- 
tes. $ n'este scntido que se exprimem alguns tratados, e tal 
tem sido a pratica seguida por muitas nacóes. Entretanto, se- 
gundw w i o s  piililic~stas, a necessidade da notificacão especial 
nXo eeristc a ~xspeito clos navios, que tratam de sair dos por- 
tos I~loqucatlos. Com effcito, dizem elles, romprehende-se 
perfeitamente qiie um navio neutro, que chega do mar largo, 
precise verificar se O I)loqueio, annunciado diplomstieament~, 
existe na realiiladc; e que o beltigerante deva empregar a no- 
tiricas30 especial, para convence-lo d'este facto.  as as circum- 
stancias, (pie se dBo no natio oxistcnte no porto, s;io bem di- 
versas : 1130 póde allrçar ignorancia do estado das comas. Se, 
para a cer1cz;i do blotliicio, não i! prpxisa a notifimç50 especial, 
i: estc acto urna cornpleta inutilidatle. 

ARTIGO 9.0 
PE.\dLIllADE C O I T R A  A YIOLAÇ,%~ 00 BLOQUEIO DE EIiL?RRI 

Não podem dar-se scriZo dois casos de viola@ci do hloqueio. 
O primeiro tcm logar, quando um navio, que chega do mar 
Jargo, eritra ou tenta entrar em um porto hloqiieado. O segundo 
dá-sc, quando um navio, cjue tinha entrado n'um porto, antes 
rlc formado o Iilotlueio, sáe ou tenta sair com uma carga que 
tiver rncttido tlepois c10 porto bloqudo.  

As penas coi~tra os casos de violaçáo de bloqueio são as mes- 
nias em todos os povos, o confisco dos nnoios s de loda a cwga, 
quaesquer qur sejam os prnprietarios: esta lei B imposta pela 
auctoriilad~, que (lomiriri corno sobcrana no logar em que ha 
de receber 3 PIIC~IIC~II ;  6, portanto, justa, por mais rigorosa 
que parela. S r i i ~ r ~  este [tonto os direitos prinlítivo e secunda- 
rio accortlniil-se entre si. . 

ARTIGO to.: 

XkXESSiUADE DA N ~ O  I N T E R R U P Ç * ~  00 BLOUC'BIO, PARA LEGITIXAR 
ESTA UPXRAI;IO U S  OqEHHA 

Cumpre advertir que, tanto no caso do navio, culpado da 
infracção do bloqueio, ser apprehendido no porto, quando este 
for forçado pelo bloqueante, como no caso de ser tomado, 
quando tentar sair, para que a apprehensão seja legitima, B 
preciso que o bloqiieio náo tenha sido interrompido, depois 
de conimettiila a violação, embora fosso restabelecido depois. 
I? a applicayão do principio de Coccio : Jus illud tandiu ac- 
q?liriZtry- or:crcpanli, qilatenus occzlpat. Coin effeito, se o pri- 
meiro bloqueio tiver sido levantado, por esse facto a sobera- 
nia do helligerante ter8 terminado ; e, por consequencia, o na- 
vio que tiver violado o bloqueio aeliar-se-ha libertado da 
pressão, que o mesmo belligerante exercia sobre elle, como 
sobre um violador da sua lei. certo que o novo Iiloqueio (15 
ao bloqueante o direito cle promulgar uma lci nova, similhante 
5 primeira, que prohiha tamliem a passagem; mas essa nova 
lei, por isso que ri50 deve scr affccta da retroactivirlade, não 
poderi alcanqar, com seus cReitos, os navios ne~itros, que ti- 
verem entrado no porto, antcs [Ia sua proriiulgacZo. Por coii- 
sequcncia, os navios que poderam escapar ao primeiro blo- 
queio, o oinico Trre ciolaram, não cst2o sujeitos d acçáo do 
segundo, nem no porto, nem B saida d'elle ; comtanto que esta 
saida não seja era mesma urna infracção nwa, uma violação 
do segundo bloclueio. 

ARTIGO Il 

BLWUEIO DE U U I H I I A  PICTICIO, 1)RlOMIXADO TAMREII ULOQUEIO IVO PAPEL 

O bloqueio ficttcio ou no pnpcl consiste unicamente na no- 
tlficacso ou <leclara&io diplctmatica, que o atacante endereça 
aos eshdos neutros. Para que elle tenha logar, basta, portanto, 
que o Iielligera~itr, notifique a todos os povos neutros que tal 



porto, baliia, nii porçso de costa do estado inimigo, i. consiilr- 
rado bloqriearlo, e tlesde logo sc reputa existir o blotliieio, sem 
ser necessaria a presença de vasos de guerra, que faram a con- 
qiiista do mar territorial : a posse real não se torna indispen- 
savel para o bloqueio ficticio. 

Logo que esta notificação tiver logar, os estados neutros 
que a reconliecerem dever20 abster-se de despachar navio 31- 
gurn para os logares declarados no estado do bloqueio, e os 
navios surtos n'esses logares deverão reputar-se, para todos 
os effeitos, em portos bloqueados; e este estado s0 teminari, 
quando o belligerante publicar, em nova ordenança, que de- 
siste da qualidade de liloqueante. O bloqueio chamado no pa- 
pel começa, portanto, no momento em que se publica a notiri- 
caçáo; e termina por outro acto, que annulla o primeiro. 

Nem lodos os estados reconhecem o bloqueio no papel. 
Quando cstc meio de'guerra for reconhecido, nada haverA mais 
commodo para o belligerante, nem mais terrivel e vexatorio 
para o comrnereio dos neutros, do que supprir por algumas 
palavras o emprego de esquadras numerosas. No caso dos 
neutros náo reconhecerem este bloqueio, se o belligerante 
insistir em lhes impor lei, que elles uão reconheceram, a ques- 
tiTo rcsolvcr-se-ha no emprego da força; a guerra diri a ul- 
lima palavra. 

5 I." 

Uluqueio di! guerra no papel, considerado pelo direito 
internacioiial priniitivo 

O bloqueio no p p e l  & conrlemnado pelo direito internacio- 
nal primitivo. Com effeito, o direito do bloqueio funda-se em 
que o bclligerante, em virlude da sua independencia, pdde le- 
gislar que njngueni passe pelo terreno, que elle domina por 
conquista. Mas como, no caso de qile se trata, o belligerante 
legisla para povos independentes, e para logar~s que náo exis- 
tem sob o seu dominio, tal procedimento é attentatorio contra 
a indepentlencia dos estados neutros. 

Illoqueio de guerra no papel, 
consideraflo pelo direito internacional secundario, ou pelos tratados 

Esiste apcims um tratado que parece recoidiecer o bloqueio 
no papel: foi imposlo em 1801 pela Inglaterra i Riissia, Dina- 
marca, e Suecia. Este braiado, porém, parece obliterado por 
obsoleto; que náo o executam as potencias a que foi imposto, 
nem aquella que o impoz. Todos os outros, que se teem occu- 
pado d'esta matwia, não reconhecem este albuso da força; con- 
denuiam+ expressamente, prescrevendo que o bloqueio seja 
real e effectivo; isto é, resultado d a  conquista e posse dos lo- 
gares, por que for preciso passar, para que se chegue ao logar 
bloqueado. E~nfim, a dedaração de 46 de abril, annexa ao 
tratado de 30 de março do mesmo anno, e que faz parte d'el- 
le, proclama o seguinte: a 0  bloqueio, para ser obrigatorio, 
devera ser eíTectivo, isto 6 ,  mantido por uma força capaz de 
prohibir realmente o accesso ao liloral inimigos . 

O bloqueio no papel C., portanto, condemnatio pelo direito 
internacional seciindario, ou pelbs trataclos. 

Emprego que R tem feito do I~loqurio dc guerra no paycl 

Foi a Hollantla a primeira putencia que Pmpregon o bln- 
queio no papel. Em 158/1, achardo-se cm guerra com a Hes- 
panha, procldmou o bloqueio contra i i s  portos de Flandrcs, 
sem que aeompanliasse esta proclamacão com o d~senvolvi- 
mento de forças navaes; e repetia este pracedirnento por estas 
epochas; porkm qiiasi sempre infructuosamente. 

A Hespanha empregou em repre~alia contra a Hollanda 0 

exemplo, que esta potencia lhe dera, do Iiloqueio no papel; 
mas não se limitou a isso, empregou tambem como spterna, 
contra outros estados, cste meio de guerra. 



Em 4663 dcclnroii lrlnt[ueadns tnrlos os portos clo nnssn 
Portlignl; mas as outras potendas recusaram reronlicccr a Y;I- 

lidarle de tal pretenflo. 
Entre djlfercntcs tentativas de bloqueio no papel, a quo 

avnltoii, conio mais importante, foi uma convençáo que con- 
cluiram a Inglaterra e a Hollanda, então reunidas contra a 
Franca mas esta con~cn$io falhou, porque a Dinamarca c a 
Suecia, em co&equencia de terem tido muitos navios mer- 
cantes appreliendidos sobre pretexto de violação de bloqueio, 
com1)inaram-se, e concluirarn em ,1793 um tratado em que se 
coinpromettcram defender, com todas as suas forças, do Mo- 
queio no papel, a liberdade do commercio dos neutros. Foi 
eritáo qiIe a Inglaterra e a Hollanda se viram obrigadas a ce- 
rlcr, com o receio dc que fosse eornpromettido o commcreio 
do Ualtii:o, clc que liuferiam grandes lucros, e de que assim 
fossem crear novos inimigos. 

A Gran-Rretanlla, na guerrba que sustentava contra a França 
em 1756, dccIarou bloqueados todos os portos d'esta ultima 
potencia; e, cm virtude il'este pretendido bloqueio, apprc- 
Iiendeu grande numero clc navios neutros, principalmente 
Iiollandezes. EnEio a Hollanila, aqiielle mesmo es:slado que 
prirnciro inventara o blot~ueio no papel, apressou-se a con- 
denina-lo, logoquc o viu ernp~~egarlo contra si. &Ias foi dcbaldc 
quc os cstadris geraes recl:irnaram contra esta medida: como 
1130 eram Cortes a reslieito da Inglaterra, reconheceram, att! 
c ~ r t o  poiito, o xystem;r qur: Ilies fbra imposto, -aceibndo o pre- 
ceito de que todo o navio que, dc futuro, violasse o bloqueio 
rio papel, fossc declarado boa preza. 

I'or occasiao rla guerra da  indepcnrlencia dos Estados Urii- 

dos da America, a Iriglaterra tentou impbr aos neutros ri hlo- 
queio no papel; nias foi baldado o empenho, porquc apparc- 
ceu a neutralidade armada, que obrigou aquella potcnçia a 
reconhecer os bons principias do dircito internaciorilil. 

Na eliocha ria rcvoluçãi, ft'arii:ezti o govi:isno iiiglez detcniii- 

: I a  - 
nau ii scgilinte: a No caso cie Sua Ilagcstade declarar quaea- 
quer porlos bloqiieados, os commandantes dos vazos de guer- 
ra e os armadores, que enneoritrarern navios com destino paru 
taçs portos, que tivessem saido do seu paiz, antes de ahi ter 
cliegailo a declarar20 de guerra, serão obrigados a adverti-los, 
e convida-los que mudem de rumo, sem os incommodar 
mais, a nZo ser que elles tentem entrar rio porto bloqueado. 
O mesmo se praticara com todos os navios, que tiverem par- 
tido de um porb do seu paiz com rumo para o porto que Sua 
Magestade tiver declarado bloqueado, depois d'esta declara~áo 
ter sido eonbecida no paiz, d'oride partiram; emfi~n, dar-se-lia 
o rneçrno a respeito de qualquer navio que, tendo tido conhe- 
cimento do bloqueio, durante a viagem, continuar a navegar 
com o ribjecto de entrar no porto. n 

O seculo actual veiu apresentar abusos os mais rnonstnio- 
sos a respeito do bloqueio. 

Em maio de 1806, a Inglaterra declarou liloqueadas todas 
as costas, bem como os portos e rios desde a foz do Eha ate 
Brest. Esta ordem serviu de pretexto a Napoleáo para estabe- 
lecer o seu dennminadn systeriia co~ntinenlal, publieaiido co- 
mo represalia o famoso decreto de Berlin tle 91 de novembro 
do mesmo anno de 1806, pelo qual as iilias da Gran-Bretanlia 
foram declaradas em estado de bloqueio. 

Os artigos principaes d'este decreto eram como segue: 
adrtigo I . O  As ilhas britannicas são declaradas em estado 

de bloqueio. 
Art. 2.' Todo o wmmercio e correspondencia com as ilhas 

britannicas ticam interdictos. Em consequencia, as cartas ou 
outros papeis, dirigidos para a Inglatcrra, ou para um in- 
glez, todos os escriptos em lingua ingle~a. náo terão curso nos 
correios, e serão appreheiididos. 

Art. 3.O Todoo inglez, residente nos paizes occupados pe- 
los francezes, ou por seus alliados, e declarado prisioneiro 
de guerra. 



Art. h." Tod:~ a ~ i i t ~ p r i ~ d s d ~  iiiglcza declarada boa preza. 
Art. $. l i  0 coinineruio das ineic;idorias inglens fica prohi- 

biilo : c totla a niercadoria pertencente á Inglaterra, ou prove- 
niente de siias fabricas e colonias, fira declarada boa preza. 

Art. 6 . O  Kcnhum navio qrie vier dircctamerite da Inglater- 
rd, ou das (:oloriias ioglezas, ou que ali tenha estado, depois 
tia pul~lica~ão d!i presente clerrcto, seri recebido em parte 
alguma. D 

.4 Iiiglriterrii i'cspoiitieu coin differcntes medidds, em janei- 
1.0, iriar,ço, i) priwipdn~eiitc em I l de novembro de 1807. 
K'ibhtc dia dcclaroti o scgu~iit(~: 

CITO~OS tis portos e todas as pravas de França, rle seus allia- 
dos, e de quiilqner outi,o cstado cni guerra com a Grau-Dre- 
taiilia, bem como dos paizes da Eurolia, d'orlde a bandeira 
ingleza 15 excluiila, postoqile cstes não estejam em guerra com 
a Gran-Bretanlia, emtim, todns os Iiortos e pracas das tolo- 
iiias, pcrtrncentes aos iriimigos da Inglaterra, ser$o, adqui 
em diarite, sujeitos As mesmas restricçóes, relati!ameiite ao 
commercio e 5 navegalo, como se estivessem re~ln ien t~  blo- 
clucados da maneira a rnais rigorosa; e todo cornmfbrcio de  ar- 
tigos, quer provenientes do solo, quer das manufddliras dos 
estados acima mencionados, ser a, d'aqui i:in di'mntc, cisnsidc- 
i-ado coinoillegal; oiitrosim, todo e qualqu~r ilano, que sair 
iI'esscs logxes, ou tiver que voltar para e l l~s ,  seri claptu- 
rado legitimamente; e navio o carga ser50 adjudicados aos . 
~ipprelieiisorrs. 3 C 

KJo foram sb as m~didas de liloqueio no papel que a Gran- 
Bret;inlia tlccret?~ por cssas epocas. Pretextando a chamada 
lei da necessidaik, tinha j i  proclamado que náo consideraria 
como neutro navio que n$o fosse aos seus portos pedir uma 
licenya para navegar, e pela qual pagasse certa sornma, que o 
governo iiigle fixara a seu arhitrio. 

Entdo Napolego, irivocando sempre 0 direito das repreba- 
lias, e traduzindo-o do modo mais commodo aos sciis interes- 

ses, rcs1)nndei-i á Inglaterra com o famoso decreto dr Mil30 cln 
17 de dezembro de 1807, do teor seguinte : 

((Artigo 1." Todo o navio, que tiver soffrido visita ile um 
navio inglez, ou se tiver sujeitado a uma viagern á Inglaterra, 
ou ahi tiver pago qualquer imposto aogoverrio, sera, por isso, 
declarado desnacionalisado, reputado pr~pr i~ t lade  ingleza, e, 
como tal, boa preza. 

Art. 2." As ilhas Liritarinicas são declaradas em estddo dt? 
bloqueio; e todo o navio despachado erri portos sujeitos aos 
inglezcs, ou que para elles se dirigir, sera boa preza. 

Art. 3.O Estas medidas, que n'io são mais do que uma jiista 
reciprocidade pelo systema barliaro, adoptado pelo governo 
ingleí.;, que assimelha sua legislação ii tle Alger, cessar20 de 
ter seu efleito para todas as nafões, quc poderem ohriglir o 
goverrio inglez a respeitar suis bandeiras. 

Art. 4." Estas medidas continuarão em vigor, emquanto o 
governo inglez náo voltar aos principias cio direito internacio- 
nal, que rgularn as relaçóes dos estados civiliçados no cstado 
ds guerra. Serão, porhm, ilerrogadas e iidlas de facto, logo- 
que o governo inglez voltar Aquellcs principins, que tambern 
são os da justiça e da lii~maniclade r .  

As medidas vexatorias dos inglezes, c aquellas, iiáo incrioi; 
condemnadas, do decreto de Milão, serido estas ultimas es:i- 
cerbadas pela obrigação das rlifferenlcs potencias fecliarem 
seus portos aos inglezes, e pelo decreto tlrn ,i0 de outiitiro ile 
.de 1810, datado de Fontnirielilcaii, que cirtlcoai~a c~oc todas 
as mercadorias iiiglezas fossetn queimadas ein Franca, Ita- 
lia, e mais estados occupados pelos fraficrz~s, ou soh siia de- 
'pendencia, sZo exemplos dcploraveis do abuso que se fez do di- 
reito do bloqueio, admittirido o ocleriomiiiado bloyueio rio papel. 
Tão violentas foram essas nieditias, que Iun~aram a perturba- 
çso em todos os estados ; que benl pareciam fil!as destinadas 
a bloquear a terra inteira, 

O bloqueio no papel tornar-se-liia uma decep~ão, se não st: 



deparasse com algum meio repressivo contra os que o infrin- 
gissem. Com effe~to, como as vizinhanças dos portos não se 
acham occupados por algumas forças navaes, os navios neu- 
tros poileriam entrar e sair livremente, se o belligerante, ao 
proclamar o bloqueio no pap~l, não tivesse meio de torna-lo 
effectivo. Este meio consistin em extender a ac6ão sobre o na- 
vio 6s duas epocas, a anterior e a posterior 3 infracçGo do 
bloqueio : isto e, declarou-se culpado de violação de bloqueio, 
e, por consequencia, sujeito i apprehensão e effeitos d'esta, 
todo o navio neutro encontrado no mar, ao qual se provasse 
que se dirigia para o logar bloqueado, ou que saia d'esse lo- 
gar. Por este modo, os navios poderão ser apprehendidos, 
onde quer que forem encontrados pelas forças navaes do ata- 
cante, com damno manifesto para o commcrcio dos neutros. 

Supposla direi  to de prevenção 

O direito que o belligerante se arrogou de apprebender os 
navios neutros, quando se dirigiam para o logar bloqueado, 
foi chamado direilo de  prsuencão. 

O siipposto direito de preuencGo consiste no poder, que o 
belligerante assume, de considerar como culpado todo o navio 
neutro, que tiver largado para um logar em estado de bloqueio, 
depois de ter tido conhecimento da notificação diplomatíca; 
bem como todo aquelle que coniiiiuar a dirigir-se para esse 
logar, depois de ter tido no caminho conhecimento #essa no- 
t~fieação. O navio, n'essas eircumstancias, em toda a parte onde 
for encontrado pelos navios de guerra e pelos corsarios do 
bloqoeante, será apprehendido com toda a soa carregação. 
Um navio, por exemplo, quo saisse de Marselha para um dos 
portos da China, bloqueado pelos inglezes, poderia ser appre- 
hendido, ao sair do Mediterraneo, e reputado boa preza como 
culpatlo da violarão do bloqueio dos portodo celeste irnperio, 

A mesma pena ficaria sr~jeito, em qualquer jogar ern que fosse 
cncontrado, se, tendo partido antes da notiiica@io, communi- 
casse no mar com outro navio, ou arribasse a um porto; oh- 
tendo, por qualquer d'esses meios, o conhecimento da procla- 
.maçáo do bloqueio, e continuando, apezar Cisto, a derrota 
para o porto bIoqueado. 

O supposto direito de preven~ão h i  inventado primitiva- 
mente, para proteger o bloqueio no papel; mais tarde, porbm, 
foi tarnhem adoptailo em f a ~ o r  do blilqueio effcctivo, qiiando 
notificado diplomaticamente. 

A precearcio, isto é, a accão do bdligcrarite contra um na- 
vio neutro no alto mar, sb por este zo dirigir para um porto 
declarado bloqueado, e um attentadq~ contra a liberdade do 
oceano, e contra a territorialidade donavio ; emfim, o facto da 
prevençao ultrapassa o direito do hlopiicio, que, como disse- 
mos, assenta na faculdade da legislar para um dominio wn- 
quistado e possui@; e 3 conquista e a posse actual não se dão 
no bloqueio no papel. 

No caso mesmo do bloqueio effectivo, mal poderi saber o 
cruzador, mareando ao largo, se, n'aqlirlle momento, os navios 
dos belligerantes, seus compatriotas. exercem a verdadeira 
occupação, que s6 constitue a soberania; para, l i  de táo lon- 
ge, cair sobre o navio neutro que sr f r ig i r  para o porto blo- 
qrieado. 

O direito internacional primitivo nao pNe, portanto, r e m  
nhecer a prevenção no caso do bloqueiio eflectivo, e muito nie- 
nos no do bloqueio por simples notifiiação diplomntica, ou no 
papel. 

O direito internacional secilnilario tambem nao reconhece 
a prevençáo. Com efeito, quasi todi s as nações maritimas 
khrn escripto nos seus tratados que mma notificação especial 
seja feita a cada navio, no momcnto mesmo; em que se apre- 
sentar para entrar no porto bloquead~i. Cita-se, apenas, como 
exWpçao, um tratado co~~cluido em 1 689, entre os inglezes 



c os liiillaiidcsks, rio qiiiil ;idmittiain ii 1ir~it.iiySo ~oiltia os iia- 
vios ila 1'1õii.a. Este tratado esprimr-se assim: Se, poçterior- 

i no inar, i~icnte 1 notihracJo, os ditos riavios forcin elicoritrado: 
i.orn rriino 1)iir3 OS portos e bu11135, que obedeccn~ ao rei chris- 
t~aiiissimo, ou na lolta dos ditos portos, sei do tomados com a 
csri,egac;icr. e corisiiierados 1103 preza n. 

Se o iliro~tci intcrnaçiorial primitito c o secundario não re- 
cuiilieccni o cbainado riirtiito de prevençzo, tiicm por isso eSlC 
tciri sido seinl)re der.coiiliecido nas leis interiores de alguns 
cstatlos. Os iiig11.z~~ aclmittirani-o destle 16.70 atPi 16411, em 
que o rt3jJcilararii. 

1 I:rarica tainhein, apezar de n3o aclmittir o bloqu~io no 
l)alicl, ailoytnil nas siias Ieis interiores o principio da  prcven- 
~ ã o ,  par:i ilai foi.~;i nos I-iloqilcios elfcctivos, nolifirindos iliplo- 
iiia\ieauic?iite. Coin erieilo, aquella n:i@o pilblicou em 1778 o 
i,egiilamcoto seguirite:  sua magestade prohilie a todos os 
arinliilorrs que prcndarn, 13 criiiduzam para os porlos do rririo 
os I Y V ~ O S  d:ià potenciiis neutra,;, mesmo quando siilirn dos 
pol.tos inimigos, ou liara. IA se dirij;im: exceptuando, toilncia, 
os qlie ler;arevi~ .rocerirr.mpnr.u prtlcns blriq~~~a~las, sitiodos, ozc 
incesiidas n . 

.klguris piiblicist:os uotai'eis, taes como Nlieaton, Orlolan, 
i, Si:ott, rcçoiilieccrri, apezar ilc quarito trrnos dito, o direito de 
~ii,cvenfZo contra os navios nt!utros. 

Sii. Scott, disliuguindo, no liloilueio eíTectivo, o bloyueio em 
ilue se tiwi. riiiiprrgado a riofi1icay;io clililomatica, do cpe [ião 
iivcr sido precedido il'esst: acto, aiimittiu para o primeiro ca- 
si) a pri:\-rr~qãu. Disse i:ile: u Oiitra distinc@oentra O bloqueio 
nutificado re~ulai.riicnte, t: o hloqueio simplesmente de facto, 
b que no primeiro i) lai,gar para o porto bloqueado e bastante 
para çonstitiiii. IJFÍI~S~. Como B de presumir que a notificação 
ser$ revriglida forn~alnieote, e precedendo um aviso puhlica, 
emqiia'itu este 1120 tiror logar, o porlo deverá continuar a ser 
coiisiili~i.nilo liliirliieailo; e, logoque tpialquer navio largar pa- 
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i.:i euse dcstiiio, a ~iirla-30 tlo I)loiliiciii svri ioi~i~itel;~, i' ;I  

proprirtlade siijeilti ao ciiiilisco. n 

O supposto direito i.liilrrosegiriri?cnh do hloqtteio consiste 
no poder, que o belligerante se coiiieret de considerar culpa- 
do, crn flagrante tlcliclo cle violncão dc bloqueio, todo o iiario 
neutro, quo tiver iargnilo do um lioito deelaratlo blotlueado, cm- 
quanto nlio chegar ao scu destino. Durante esta viageni, o na- 
vio pddc ser appreliendido pelos vazos do belligerante ; e na- 
vio c carga estio cxpostos a todas as consequencias do crime 
q~~econimetteram. Quantos argumentos apreseiitamos, para 
provar que o direito primitivo não deve reconliecer o chama- 
do ilircito dc preventão, provam todos, e @E aabndant[, con- 
tra o chamailo direito cle proseguimeiitn do blot~ucio. 

o lei secundaria tambem não reconhece prosegriimeiito clc 
bloqueio. 

S6 nas Ieis interiores dos belligeiantes se ~.econheee este 
chamado direito. Foram tambem os Iiollandezes os primeiros 
que o recoiiIiecer~m; o instrumento que o proclama iiizia : 
sArligo 3 . 9 u a s  altas potencias tleclaram que ser50 tamliem 
confiscados todos crs navios, que voltarem dos portos de Fhn- 
dres (sem que para ali fossenl impellidos por urgentc neces- 
sidade), ainda quc sii sejam encoritrados ao liirgo, no canal, c 
nos mares do norte, pelos navios do estado, mcsino quando 
não knham sido vistos e perseguidos, saindo d'aqiielles por- 
tos; porquanto taes navios serão reputados colliidiis em fla- 
grante, ernquanlo não acabarem sua viagcm, senão se tiverem 
escapado para algum porto livre, ou pertencente a um estado 
neutro. Mas, logo que tiverein entrailo em um porto livre, se 
depois forem alcanyados pelos navios do estado em outra via- 
gem, nem elles, iieiil as tncrcaclorias que transporlarem, serão 



confijcavcis; ;i não scr CIIIP., 30 sair dos portos tlc l:lanilrcs, 
fosscrn perseguidos por vazns de guerra, ate outro porto, guc 
não fnssc o SPII, 011 o do seu destino, e que, ao sair novamente 
d'ahi, fossem apprdiendidos em pleno mar. v 

Os priblicistas, que reconlieceram a prevenção, defende- 
ram egiialmcnte o proseguimento do l~loqneio. Mr. Ortolan, 
para sustenta-10, disse : i( 0 delicto, que resulta de uma viola- 
~ l o  de bloqueio, subsiste ~gualmenle diirante toda a viagem. 
Se o navio, iliie tiver cornniettido esta vinlaçZo, for capturario, 
antes rle terminar sua viagem de volta, serii condcmnado co- 
mo apprelierirlido em flagrante delicto n . 

\Vl~?nlon seguiu a n[~iniáo de mr. Ortolan; e a ras'io que 
produziu foi que os Iielligerarites oão tScm outro meio de pu- 
nir os neutros, que  ~iolarem um bloqueio. &ta rasáo nzo nos 
parece procedente; porque os belligernntes não t&m direito 
de punir as iiolatlores do bloqueio; não Ihcs cumpre mais 
do qire obstar a que cçsa riolaâáo se consurnme. 

A opinião de sir Scott revela-se no p;irccer que este publi- 
cista emittiu 6ccrca dc rim conflicto, que teve logar a respeito 
ile iun navio americano. Em 1805 0 governo inglcz liloqueava 
alguns ~ o r t o s  de Franca, empregando o bloqueio no papel. 
Por esse tempo um navio americano, o Geneml Iiurnzlton, 
tinha saido do Havrc, um dos portos bloqueados, e dirigia-se 
para Nova Orlcans, quando na viagem foi arrojado por urna 
tempestade para um dos portos da Inglaterra. N'estas circum- 
stancias, o navio foi contlernriadii, porque uma arriliaiia for- 
çada não fazia c e s w  o estado de flagrante delicto, que, 4i- 
ziam, coritinuava ;i. siilisisiii., stk elle chegar ao seu destino. 
O deferisor do genrn~l Huwlilton sustentava que O navio não 
devia ser consideradoapprehendido em flagrante delicto ; por- 
quanto, tendo cliegndo a um porto, tinha acabado a primeira 
parte da sua viagem. A este argiirnentn, porkm, o advogado 
do rei respondia que a arribada a um dos portos da Inglater- 
ra nao fiira 11111 acto volulitario, mas sim uma medida de ne- 

cessidade ; que, por consequencia, não p d i a  ser corisiderada 
como a tenninaqão da viagem projectada, uiiico facto siitTi- 
ciente em direito para absolver o navio da pena :?pplicada a 
violação do bloqueio; que neuhum capitão de navio podia 
reputar-se livre para escolher como seu destino qualquer 
porto vizinho, com o fim de evitar a applicacáo da pena; que 
o verdadeiro principio exigia, para a completa extincção da 
offensa, a clicgada do navio ao proprio porto; e que a re- 
gra cstuhclacida em 1830 pdos Estadus Gernes era confrlrme 
a este prini:ipio. Sir Scott pronunciou juizo n'estes termos: 
a Como o navio foi arrojado para um porto d'este reino, for- 
cado pelo temporal by trtress, e este porto não era o indicado 
como seti verdadeiro destino, que era. a Nova Orlcans, não 8 
possivel considerar n'este incidente. . . um motivo para não 
ser applicada a pena cm que o navio incorreu. r 

Como nós condemnâmos o bloqueio no papel, e claro que 
tambem não podemos admittir o chamado direito dc prose- 
guimento, inventado, principalmente, para o tornar effectivo. 
Não reconhecemos a ficçzo de que o flagrante delicto acompa- 
nhe o navio durante toda a viagem, muitai vezes as& longa; 
e n'isto vamos de accordo com,publicistas nohveis: embora, 
entre estes, nZo encontremos outros nno menos respeihveis. 
Não ha, nem piide haver flagrante dclicto, sen3o no caso de 
um navio, que for visto violando o blocIueio, ser perseguido 
por um dos vazos bloqueantcs, e cntáo oflagrante dctlicto du- 
rari,'emquanto durar a perseguii;ão, cess;ii~do, porem, Iogo 
que o navio t i ~ e r  cessado de ser visto, ou tiver entrailo cm um 
riarto qualquer. 

ART1I:O f2: 
BLOQUEIO POR I RUZRIHO DE GG'ICHRA 

Cruzeiro de gnrrra i! a operaçso esecntada pelos vazos de 
guerra, quando percorrriii ccrtas paragens, para &r rara aos 
navios inimigos, e irnpc(11r i ~ i i c  os ricritros cniidiizain para 0s 
portos bloipeodoa il~iaesqiier inercadorias. 



O cruzeiro de guerra 1iBile ser ~xthciitado por esquadras, 
mais ou menos niimerosas; mas, rlc! ordinario, ii aos vazos de 
guerra pequenos, ou aos corsarios, que se cornmctte este ser- 
v i ~ ~ ,  Se o caractrr coiistjtutivo do bloqueio ordinario b a per- 
mariericia e a fixidez dos na~ios, a mol~iliclade, 6 ,  pelo eoiitra- 
rio, qur caracteriza o cruzeiro. 

O cruzeiro ndo piide ser iecoiiliei.ido pelos neutros, sem 
preccrlrr notilical90 diplomatica. E, mesmo assim, 6 mais um 
abuso da força do que a accão de um direito, exercido a res- 
peito dos navios ncutros; por isso que n3o pbde fundar-se nas 
rasGes, corri que justificA~nos o outro bloqueio. Esta operaçáo 
clev~, portanto, scr condemnatla como contraria ao direito in- 
ternacional. 

É para lamentar que a decldraçio de 16 de abril de 4854, 
annpxa ao tratado de Paris de 30 de março ciomesmo anno, 
n5o fosse mais ruplicita ern proscrevrr esta especie dc blo- 
qiieio. 

ARTIGO 11"  

ACGÃO DO BEI.LIGERA3TE SOBREOS XAVIOS NEUTROS, 

SURTOS El U3i PORTO A T A C A D O ,  

XA O C C ~ \ S I ~ O  Do UIIMBARDEAKBNTO OU TO1lIDA D'ESSE PORTO 

A sortc ilos riavios iieiitrtos, que sc acharem no porto de 
um dos belligerantes, iio rnomrrito cm que este foiv atacado 5 
viva forca, hornliarileado, ou tomado, coinquanto rião seja uma 
(luestão r~xclusiuamcritr~ do dorriiriio do Iiloqueio, tem, toda- 
tia, rnuita dependencia fruta 01icraçZo de guerra. 

Distingamos os di,is casos, o tlo Iiomhardeamento e o da to- 
mada do porto. 

5 I." 

ticoii dos Lirlligi!r;iutes sobrcos iiavios neutros, 
siirtos c n i  I I I I ~  pnlto nt:icndo, na occasiro do badmdeamcnto 

Entrc as leis (Ia gcierra apresent5mos como principio que 
sO eram licitiis 1irti.a pr(~judicar o belligerante os meios dire- 

clos, aquelles pelos iluaes se feria o ailversario, scnl 1ii.irnci- 
ramente prejudicar extranhos. Applicando este principio, 
=+se que seria esaggera-ln, se, para poupar o neutro, o hcl- 
ligerante se abstivesse do direito incoritestnvel de hornbardear 
um porto de guerra do scu iniinigo. Se os navios neutros, 
usando da sua lii~erdade natural, tiverem dcrnandado esse 
porto, c, SC, achando-se alii ria occasi9o do bomliardeamcnto, 
receberem avarias, furem qucimados, ou por oiitro modo des- 
truidos, r190 tc i i  suecedido este danmo, porrlue o b~lligerante 
se prtopozesse faze-10; foi urna conseqiiencia do ataque,' mas 
uma conseqirencia ffldirecln. O l~elligeraiite, por talito, não 
~iolou seus dcvcres : usou do direito inco~z!ssla.cel de atacar 
o seli iiiirnigo; dircito a que os neutros nZo podem impor res- 
trircão alguma. Se é licito ao belligerante atacar seu iniinigo, 
sem corisiderar o darnrio indi~ecto que result;irí 1:;ira os neu- 
tros, a que estes tolzcnlariarnente se teráo csposto, importa 
isto o nEo ser obrigado a reparar os damnos que, por ventura, 
Ihes tiver causado. , . 

De quai~to acabimos dc dizer, segue-se que o lielligei,antc, 
p r a  usar do seu direito de guerra, riáo e obrigado, antes de 
cornew o bombardeamerito, a ~irereriir os representantes e 
os consules das potencias neutras, neni ;i umcecler algiirn:i 
demors, para (pie os siiliditos d'cstas potencias liussiin 1)rover 
ii sua seguraiiça: pódc atacar o seu iriirnigo, scmprc r[uc jul- 
gar o momento mais f~ivorasel para causar-lhe o msiots dam- 
rio, sem se inquietar com a sorte dos estrangeiros, que pos- 
sam actiitr-se no territorio esposto a I:'SS;I agp~ss30.  k este ri 

principio estric.to clo direito intcrnacinrial ~;iirnitivo. 
O direito iriternacioii:il ~ecundai.io tamhcm n;in recnrihece. 

O dever do bbelligerarite preveiiir os ncutros, ~ i s t e n t e s  rio 
poi7to atawiio, da operaqo quc clle iiitcrilnib sobre esse por- 
to. Çoni clTeito, neiiliurn ti-atado ;ipreserita, ou indica esta 
concessão feita ~ielns bi~~ligcrantes em favor dos rieiitros. 
-i pratica, por&in, :iprihscr~ta graiiile numero di l  exemplos eni 



contrario ao que prescreve O ilireito internacional primitivo e 
secundario. FuIuitas vezes o belligeraiite, antes de começar o 
hombartleamcnto de um porto inimigo, previne os consules 
neutros, e deixa passar 24 ou 48 horas, para romper o fogo, 
com o fim dc dar tempo a que os extrangeiros se refugiem 
nos seus navios, e a que os navios sAiam do porto ameaçado. 

Esta pratica, senipre que não importe o inconveniente de 
comprometter o suceesso da operaçáo, por dar ao inimigo 
ameacado o tempo para concertar a resistencia, não pbde dei- 
xar de ser louvada: o lielligerante a empregarA sempre que po- 
dér contar com o resultado da sua empreza, sem esta perigar por 
ser de antemáo conhecida; porqiie, n'este caso, estari seguro 
que a divulgação não prejudicxi suas operaçúes ulteriores. 
Esta pratica pUde tambem ser empregada por um belligerante 
fraco, a respeito dos individuos e navios neutros de estados po- 
derosos, e dos quacs pretenda conciliar a benevolencia; que 
este acto será, com rasào, rleriorninado de humanidade politica. 

Do que acabimos de dizer, segue-se que nenhum dos re- 
presentantes das pokncias neutras, residerites no porto ata- 
cado, tem direito dc oppor-se as operações da guerra que o 
atacante empreiicrider, sob pretexto de proteger os seus com- 
patriotas. Se o fizer, siolari os deveres mais sagrados da neu- 
tralidade; por quanto tal conduçta serA uma intervenção di- 
recta nas hostilidades. Entretarito, a historia apresenta-nos 
exemplos d'esta conducta criminosa, da pade de.potencias 
mais fortes, e que, por isso, contavam conia irresponsabilidade. 

BeçSo dos lielligerantcs sohre os riavios neutros, 
surtos em um porto atacado, na occasiáo da tomada d'ew porto 

O belligerante, que conseguir forçar um porto, adquirir8 ço- 
brc este os direitos c deveres que tinha O proprio soberano, 
Por isso que o antigo possuidor tinha sobre os navios neutros 
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direito de exigir-lhes obedieacia a todasas determinaçóes lis- 
caes e sanitarias, em geral a quantas leis as relações externas 
dos navios e das equipagens estabeleciam com o territorio e os 
habitantes, o mesmo direito tem agora o actual conquistador . 
sobre o$ mesinos navios. Tambem, porque o antigo senhor do 
porto tinha dever de respeitar a inàependencia e a libtirdade 
dos neutros, por elle admittidos nos seus mares, e de os dei- 
xar largar, quando e para onde quizessem, o senhor actual 
não deve impedir a saida dos navios ncutros recebidos nos 
seus portos, nem lançar mão d'elles ou confisca-los. 

O direito internacional primitivo admitte este principio. 
Emquanto ao secundario, por muito tempo os tratados não 

se occuparam d'esta materia; talvez porque se julgava desne- 
cessario. Alguns abusos, porem, da parte dos belligerantes, 
obrigaram a inserir nos tratados modernos disposi@es espe- 
ciaes a este respeito, todas estas conformes ao direito interna- 
cional primitivo; entre outros é notavel um de ,1795, entre a 
Inglaterra e os Estados Unidos da America, que em um dos 
seus artigos diz:  nenhum navio pertencente a alguma das 
partes contrac'tantes, que tiver entrado em um tal porto ou 
praça, antes do sitio, bloqueio, ou investimento, exccutado 
pela outra parte contractante, e que ahi se achar, depois da 
' tomada ou entrega voluntaria do porto ou prap, ficará sujeito 
ao confisco; mas navio e carga serão entregues aos armado- 
res e aos proprietarios e .  

O principio que acabamos de enumerar soffre duas exce- 
pções : 

I ." O navio neutro, encontrado no porto tomado, serii con- 
fiscavel com sua carga, se tiver entrado n'esse porto com vio- 
lação do bloqueio, e não tendo sido esta operaçáo interrom- 
pida. Este confisco teri logar, não pelo facto do navio neutro 
se achar no porto no momento da conquista; mas porque a . 

sua entrada n'esse logar fora um ataque contra a soberania do 
novo possuidor do porto. 



Onavioiieutro, que, ioluii!aria ou coristrarigidainrntr, tiver 
cooperado para a defensd rlo porto, sera com sua carga appre- 
jiendido e confiscado. 

E. de raszo, pnrquarito, p ~ l o  seu procedimento, n n a ~ i o  
perdeu a qu.?lidddi~ de1 riratro. Collocado ao serviço de um 
dos Iirlligeiariti~s, torriou-sr inimigo do outro; e como tal 
devr ser tratado. Nem a circumstancia de ter sido violentado 
para toniar paitr nas Iiostilidades o absolvera da responsabi- 
Iidad~ do facto. O uriico rrrurw, que assiste aos proprietarios 
r armddures do nano coriquistado, reduz-se a exigir do chefe 
do estado, que os livrr constraiig~do a perda das vantagens 
da ~ieutraliiiatle, :r iiidemiiizayáu dos d,unnos, a que por isso 
sr arharrm euposlos. 

CAPITULO X 

CONDUCTA DO BEI.LICF:RANTE A RESPEITO DAS MERCADORIAS 
DO INIMIGO, TRANSPORTADAS EM NAVIOS NEüTROS 

ARTIGO 1.0 

C0NnUi:TA DO BELLTGERANTE A RESPEITO DAS MERCADORIAS DO IBINIGO. 
TRAXSPORTbOd(i EM NAVIO8 NEUTROS, 

COIPS1n6ii.llJA PELO DIREITO IRTERSACIOSAL PIIIYITIVO 

Para que o helligerante podesse apoderar-se legitimamente 
(Ias propriedades do iirimigo, transportadas em navios neutros, 
e confisca-Ias, scria necessario que, para isso, não atacasse a au- 
tonomia r10 estado a que o navio pertence. 

Vamos ver que a apprehensão e o confisco da propriedade 
inimiga, condiizida no naiio neutro, ataca effectivamente essa 
autonomia em dois dos direitos mais importantes que a con- 
stituem, que são a liberdade do commercio e a inviolabilidado 
do territorio. 

Se 6 livre o commercio entre todos OS povos da terra, se 
nenhum estado tem direito de perturba-lo, salvo o caso de ser 
exercido em artigos de contrabando, ou coniviolaçáo do blo- 

queio, o transporte que t. uma especic de commercio, deve 
tamliern ser livre; aos neutros assiste, portanto, o direito de 
exerce-lo ciim todos os povos, mesmo com aquelles onde existe 
a guerra, sem que Ihes importe se o outro belligerante o 
querera ou náo. Daqui se conclue que, se um povo em guerra 
se apoderar das inercarlorias tlo seu adversario, transportadas 
Frn navios neutros, praticari um abuso de força, que equiva- 
lerh s oppór-se a que os neutros exerçam esse genem especial 
(]e commercio, que cIiamimos de transporte; prohibiri ao 
neutro uma cspecie de comrercio; e, tolerado que seja que o 
beliigeraníe arrebate uma parte da liberdade comercial dos 
neutros, uin abuso dissimularã muitos outros, e a liberdade 
ile commercio dos estados pacificos ficari i merce dos que se 
travarem em guerra. 

A inviolabilidade do territorio neutro tambem é evidente- 
mente atacada pelo facto da apprehensáo das mercadorias de 
um dos belligerantes transportadas a bordo de um navio neu- 
tro. Com cffeito, um navio e, corno disscmos, 3 contiiiudção 
do territorio do estado a que pertence ; a ten-itorialidatle se- 
gue-o para toda a parte: no alto mar flurtua eIle Uo livre, 
como são livres as aguas que vae sulcaiido : ainda mais, pcla 
occupaç~o, adquire para o seu paiz a soberania d'essc cspaco li- 
mitado dos mares, sobre que se balouca. E esta soberania tão 
completa E ella, emquanto dura a occupaçZo, que, como espi- 
rituosamente disse um escriptor notavel, o commandante rlo 
vazo do mais alto bordo não tem direito para di~er ao capitao 
(10 mais pequeno navio : retira-te d'esse logar, que quero eu 
ocCiipa-lo. Do principio da territorialidade do navio deriva, 
como consequencia irnmediata, a sua inriolahilidade e a da 
carga que conduz ; porquanto o navjo tem direito a todos 0s 
pririlegios do territorio, de que náo b senão a continuação, 
sendo uni d'elIes cobrir, com a protec~30 da sua bandeira, 
OS objectos que existem no seu silo, pertençam elles a quem 
pertencerem. 



Concluamos que todo o natio ~ieiitro protege c cobrr com 
sua b~1ndeii.a tudo quanto transporta; e qilo as mercadorias, 
ainda quandu pertençam a um dos belligerantes, não podem 
ser çoriiiscadas pelo outro, sem riolação manifesta da liberdade 
do coinmercio e rla inviolabilidade do territorio dos povos neu- 
11 us. 

As regras ~ I I P  O direito internacional primiti~o prescreve a 
qualquer dos b~lligerantes, a respeito da inviolabilidade das 
iriercridorias perteiicentes ao inimigo, e transportadas em na- 
vios neutros, traduz-se dizendo que a apprehenszo das pro- 
priedades inimigas sobre esses navios é illegitima; ou, por 
outras pal;i~ras, que a bandeira neutra cobre e protege a carga 
que conduz. A diplomacia reduz este principio i formula sim- 
ples : .Vacno liorc ntercadwia livre. E a formula ingleza: frcc 
ships, pee goods. 

ARTIGO 8.0 

CORDUCTA DO OBLLIGERAKTE A RESPEITO DAS MERCADORIAS DO I81)3TLiO, 

TRAKSPOlITADAS EM KAVIOS NEUTROS, 

(:OASIDERADA PELO DIREITO INTERNACIONAL SECUNDARIO, 

OU PELOS TRATADOS 

Kas epocas mais remotas náo se encontravam bem defini- 
dos os direitos dos estados neutros a respeito dos belligeran- 
tes; roi sbmente depois da descoberta da America, em 1893, 
que a diplomacia comrçou a occupar-se do direito dos neutros. 
Os tratados concluidos nos seculos xv e xvr consagram a ma- 
xima de que a bandeira náo cobre a mercadoria inimiga. Mas, 
a partir d'este ultimn seculo, o direito internadonal mudou : 
desde então atS aos nossos dias tem prevalecido a maxima op- 
posta : Kaíaeio liore, mercadoriu livre. Entro numero avultado 
do tratados, figuraum concluido por Cromwell, em IG5.4, com 
o nosso Portugal, em que se adopta a maxima da liberdade da 
carga. 

O tratado de Paris de I856 proclamoii tarnbem o principio ' 

do navio livre, mercadoria livre. 
A uma longa serie de tratados, em que figuraram todas as 

potencías maritinias, nau se ~iiidt! apresentar sen5o um pequeno 
numero de convençóes, dictadas por circurnstancias especiaes, 
que lhes tiram toda a forca, para que c,onstituam direito inter- 
nacional secundario. 

Entre diíTerentes tratados surprebendeu-nos um de com- 
mercio e navegação enfre a rainha a senhora D. Maria I1 e 
Victoria I, rainha da Gran-Bretanha, assignado em Lisboa em 
3 de julho ds 1862, em que foranl plcnipotenciarios, por parte. 
de Portugal o duque de Palmella, e por parte de Inglaterra 
o lord Howard de Walden, no qual se adoptou o principio de 
que a bandeira neutra náo cobria a mercadoria inimiga. No 
artigo i 4 ." d'este tratado 16-se : The power granred 6y former 
treeties to carry in bhe ships of either counlry goods and 
merchanrlize of any dewiptiwz whatever, thc property of 
the ennenbies of the other country, i s  now rn7ttually rs- 
nozmcedn . 

Surprehende-nos como, tendo nos seguido nos tratados com 
a Inglaterra,, desde 1654, o spstema oppusto, renegassemos 
esse principio civilisador, pararetroceder para outro mais atra- 
zado. Talvez cedemos nós n'essa parte, para, em compensaçTio, 
resgatarmos alguns privilegio% exorbitantes, at8 então mnce- 
didos aos subditos inglezes residentes no nosso paiz; n'este 
tratado extinguimos o direito de jurisdizfio especial, estabe- 
lecido em favor dos subditos inglezes. 

Se estudassernos detidamente as circu~nstancias, que têem 
concorrido nos difierenles tratados, que se ofcuparem d'esta 
materia, concluiriamos que o maior numero d'elles, os mais W- 
lemnes e importantes, sanccionam a maxima mais liberal 'de 
riavio livre, mercadoria livre. 



ARTIGO 3.0 

COKDUCTA DO IIELl.IOETíAnlTE A RESPEITO DAS MERCADORIAS DO INtXlGO, 

TRANSPORTADAS EM KAVIOS NWTROS, 

CON9IOERADA SEGUIVI10 AS LEIS P.91iTICUL.4RES UOS UIFFERENTES ESTADOS 

As leis interiores dos estados não podem, como por mais 
vezes temos dito, constituir lei que obrigue os outros povos: 
náo constituem direito internacional. Todavia, sempre que os 
belligerantes se tkem reputado assis fortes, têem imposto aos 
povos neutros suas leis interiores, a despeito dos bons prin- 
cipio~. Estes factos são na verdade attentatorios da indepen- 
dencia das nafles; mas têem sido repetidos tantas vezes que, 
obliterando as regras internacionaes, constituem, atk certo 
ponto, direito consuetudinario. 

O consuladodo mar, compilação dc leismaritimas, que foram 
observadas por gande numero de pequenos estados do meio 
dia da Europa, epelos navegadores do Mediterraneo, não póde, 
ainda assim, deixar de considerar-se como uma lei particular. 
(52) Este codigo proclamava que todas as propriedades iriimi- 
gas, encontradas a bordo dos navios neutros, fossem confisea- 
das; mas qnc todos os objectos que não pertencessem ao ini- 
migo, assim como o proprio navio, fossem deixados em liber- 
dade; e que ofrele fosse pago ao capimo, como sc elle tivesse 
transportado as mercadorias para o seu destino. Prescrevia 
mais que o neutro fosse completamente indemnizado das des- 
pezas da demora, e de quaesquer outras que a apprehensão 
occasionasse. Pela sua parte, o capitão era obrigado a seguir 

na558 conve- o navio bcIligerante, para onde este ultimo jul, 
riiente condu~i-10, para effectuar a descarga das propriedades 
inimigas apprchcndidas; podendo ser mettido a pique, salvas 
as vidas, se recusasse obedecer. Entre estas prescripções, só 
lia para louvar o pensamento, embora traduzido menos pcr- 
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feitamente, de que o neutro náo esperirnei~lassc algum damno 
material. 

.~zaminemos as leis mais modernas dos differentes estados, 
que se referem a este objecto. 

A França no seculo xvr tinha leis interiores, que excediam 
em rigor as disposições do consulado do mar. Diziam .estas : 
a Queremos e ordenamos que, no caso dos navios dos nossos 

. ditos subdilos apprclienderem no mar, em tempo de guerra, 
alguns navios que pertençam a oiitros dos nossos subditos, 
ou a nossos alliados, confederados ou amigos, em que se en- 
contrem bens, mercadorias, ou individuos, pertencentes a 
nossos inimigos ; ou, tambem no caso de apprchenderem na- 
vios de nossos inimigos, em que se encontrem pessoas, mer- 
cadorias, ou outros bens dos nossos subditos confederados 
ou alliados, tudo seja declarado boapreza; e, desde j i , como 
n'essa occasiUo, nbs temos declarado, Q declaramos, pelas pre- 
sentes ordenanças, tudo como se pertencesse a ,  nossos inimi- 
gos. n V6-se que esta disposição pronuncia o confisco, não sb 
da parte da carga, que for propriedade do inimigo, mas tam- 
bem de toda a carga e ate do navio. 

Se estas ordenanças se referissem cmclusivamente aos 
subditos francezes, como parcce teve logar primitivamente, 
seriam justas ; estariam de accordo cam a sua origem, a 
lei romana, que pronunciou effectivamerite o confisco do 
navio e de toda a carga, contra todo o cidadão romano, cul- 
pado de se ter encarregado do transportar a pr~prie~dade dos 
inimigos de Roma. Mas ellas eram altamente injustas, porque 
tratavam do mesmo modo alliados, confederados, amigos, e 
neutros. 

No seciilo xvii a França pareceu adoptar principio$ menos 
rigorosos. Se não entrou francamente na prescripçáo do di- 
reito internacional primitivo, pelo menos inclinou-se as maxi- 
mas do consulado do mar. Um edito de 4639 modificou 
muito os rigores das ordenanms do seculo anterior: limitou- 



se ao c o ~ s c o  da p-oprledsde inimiga; I! declarou livre a par- 
te da carga, pertencente ao neutro, bem comoo na\7io.Entre- 
tanto, mais tarde, durante o mesmo scculo, a Franc.a miido~i 
de sysiema: publicou leis interiores, nas quaes punha em vi- 
gor a manima de que a mercadoria iniyniga coníiscao resto 
da carga e o nario neutro. E aquella naç5o procedia as- 
sim em suas leis interiores, ao passo que concliiia tratados, 
em qiie se procltimava a maxima de nalio I I I T ~ ,  mercadoria 
livre. 

No seculo XVIII a Franca não seguiu systcina constante. 
Em 1704. desen~olveu mais rigor contra o commercio dos 
neutros ; publicou um regulamento, no qual se seguia a ma- 
xima da propriedade inimiga confiscar o navio e toda a carga, 
e dos productos do fabrico inimigo serem conriscaveis nos na- 
vios neutros, seja quem for o proprietario. 

Em i746 um novo regnlarncnto francez procla~nou que o 
navio neutro não protegiaa mercadoria que transportava; que 
a propriedade inimiga era confiscavel sob a bandeira pacifica; 
que todos os productos das fabricas do inimigo eram egual- 
mente confiscaveis ; mas que o navio e o resto da carga eram 
l i~res .  

Em 1778, por ocwsião das colonias americanas proclama- 
rem sua independencia, a Franca publicou oiitro regulamen- 
ta, no qual, de nccordo com um tratado que acabava de con- 
cluir com o govcrno dos novos Estados Unidos, consagrou o 
principio do direito internacional primitivo de navio livre, 
mercadoria livre. Este regulamento continha, porem, um re- 
sema importante: a França amealava os rieutros de tornar is 
leis antigas, se os scus inimigos naii aduptasseui aquelit! prin- 

' 
cipio, e se as potencias neutras cansentissem que elle fosse 

' violado. 
h'o momento em que a revolucão franceza levaritou contra 

si totli~s os estarlos da Europa, a conr~enção, om fevereiro de 
4793, publicou um decreto, eiii qile se confirmavam as dispo- 
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siçfies do regulamento de 1718. Foi n'esta mesma epoca qtie 
umaordem do conselho britannico, contraria aos prfncipios do 
direito internacional, declarou toda a Frarip bloqueada, pro- 
clamou a apprehensso e o confisco de todos os navios neutros 
com destino para os portos franeezes; e rleclarou, ernfim, boa 
preza toda a propriedade franceza a bordo de navios neuti,os. 
Em resposta, t! como represalia, a França publicou o decreto 
de 9 cle maio de 4793, em que determinou a apprehenszo das 
propriedades inimigas a bordo dos navios neutros, e a liber- 
dade do navio e do resto da carga, concederido aos capitses 
todo o frete e unia indemnizaçso pela demora devidai appre- 
liensáo. 

A epoca que decorreu desde 1803 a 1815 fui funestiseima 
para as potencias neutras : todos os preceitos do direito inter- 
nacional primitivo e secundario foram obliterailos ; eleva- 
ram-se 4 altura de principias as paixões mais exaltadas, que 
os belligerantes desenvolveram cada um por sua vez. Os actos 
irregulares e de oppressão, que entao foram esercidos contra 
os neutros, victimas passivas das potencias mais poderosas, 
r130 podem aceitar-se como regra; ainda quarido leis psrticu- 
lares podessem constitui-la. 

Mr. Drouyn de Lhuys, ministro dos negocios estrangeiros 
da França, tendo-se concertado, em 485% com o goverrio in- 
glez, apresentei A approvação do imperador uma convenção, 
que, entre outras medidas, regulava o procedimento cl'aquel- 
Ias duas potencias, a respeito do comrnercio dcis neutros: as 
duas partes rontratantes coniprometteram-se a observar o 
principio do  iar rio livro, mercadoria Livre, free ships, pee 
goods. Pelo tratado, que termino11 a guerra do  Orientc, a ~ r a n -  
ça si:i.,sc~reveu a este principio. 

A Inglaterra, a16 li guerra do Oriente, uãó teve leis perma- 
nentes, a respeito do cnmmercio dos neutros. São sribidas as 
medidas que esta poiencia empregou, por occasião das giier- ' 

ras de Nal~oleão I. Actualmente aclia-se coinpromnettida pelo 
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tratado de Paris; parccc, porkm, pouco disposta asustentar o 
systema, a que subscreveu por simples condescendencia para 
com a Franca, a potencia alliada, que lhe evitou o ser humi- 
lhada pela Russia. 

A Turquia mesmo, que têem querido fazer passar por 
~ma '~o tenc ia  menos civilisada, compromettida tambem pelo 
iratado de Paris, reconheccu a immunidade. da bandeira 
neutra. 

Os estados maritimos da Italia seguiram sempre regras fa- 
roraveis aos neutros. O antigo reino da Sardenha assignou o 
tratado de I'aris, que o novo reino da Italia não póde deixar 
de' reconl-iecer. 

A Russia náo tinha leis permanentes icerca do commercio 
dos neutros; entretanto cm i 187, ao começar a guerra com 
a Porta Ottomana, publicou uma ordenança para a navegação 
do Msditerraneo. Esta ordenan~a adoptava a liberdade da ban- 
deira neutra. Hoje, como b uma das potencias signatarias do 
tratado de Paris, reconhece o princ.ipio do navio livre merca- 
doria livre. 

A Austria e. a Prussia, sempre que prqclarnaram o respeito 
lielo comniercio dos neutros, seguiram regras de moderação 
para com a bandeira neutra. Estas duas potencias acham-se 
tambem comproniettidas pelo tratado de Paris. 

A Hespanha, nas suas leis interiores tem seguido, desde o 
comqo do seculn XVIII, a legislação franceza. Actualmenle a 
sua legislação interior adopta, tambem, o principio de navio 
livre. mercadoria livre. 

As outras nacões daEuropa n3o tbem leis interiores perma- 
nentes icerca da conducta, que háo de seguir a respeito dos 
povos neutros ; quando se acham em guerra, notificam aspo- 
tenrias neutras as regras que tencionam seguir durante o cur- 
sa das liostilidadcs, regras que modificam segundo ascircum- 
stancias, 

Do resrimo, qiic acaljamos de aprcscnhr, das leis interio- 

reg dos differentes atados, a respeito das mercadorias do bel- 
ligerante, transportadas em'nar ios neutros, podemos concluir 
que estas leis, na sua maioria, suster~tam a maxima mais libe- 
ral de navio livre, mercadoria livre. 

Se, apezar d'isto, os belligerantes tentarem impor aos :eu- 
tros leis oppressivas e vexatorias, n30 restara a estes ultimos 
mais do que um sjstema de boas alliancas; que, em presença 
d'estas.manifesta@es passivas, mas fortes, qualquer bellige- 
rante, por mais ousado que seja, se moderar&, e respeitará os 
direitos dos povos neutros. 

O P I R I ~ O  DOS PUBLICISTAS A RESPEITO BO DIREITO 00 BELLIGERAKTE SOBRE 

AS MERCADORIAS DO IWlYIGO, THANSPORTlIlAS EM NAVIOS NWTROS 

Os publicistas n5o estIo de accordo sobre esta questáo. O 
maior numero sustenta que o belligerante tem direito de CQn- 
fiscar a propriedade do inimigo mesmo sobre os navios neu- 
tros. Têem pretendido apoiar sua opinião na exposição dos 
factos ; comquanto estes nem sempre se coadunem com os 
preceitos que arasão aconselha. Dizem que a nacionalidade 
do navio não deve ter influencia sobre a sorte da carga; que 
não póde chegar ate desnacionalisa-Ia ; que só a propriedade 
póiie decidir do confisco. Tarnbem se têem apoiado em factos 
que, na maioria dos casos,'náo são mais do que a violaçáo 
dos principias internacionaes ; e nas leis interiores dos povos 
belligerantes, as quaes, como temos dito, não têem valor de 
direitointernacional. Vattel, Azuni, Bynkershoek, e outros sus- 
tentaram que as mercadorias do belligerante, conduzidas em 
navio neiilro, eram boa preza. Hobner, ãluber, Galiani, etc., 
pelo contrario, sustentaram o principio de navio livre, merca- 
doria livre. Em conclusão : 

O direito internacional primitivo e o secundario, unicas ori- 



gens scgurus, crribora núo scjam sccùridadas'prla opiiirtião da 
maioria dos piililif:.istas, aconselham as regras ssgt~int,es : 

i ." Os rieiitros podem carregar livremente iios seus nai7íos 
a ~iryprjedâdo dc iim dos bclligmntes, exceplo o contrahan- 
do d e  gtrerra. 

9." O Irril!igerantc não tem., em caso alaum, diri:ito de se 
apoderar da pr0prisil:tde do inimigo, conduzida em riavio nen- 
t,ro : isto 6, a bandeira amiga cubrc a mercadoria do Injrnjgo. 
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