
0 CASAMENTO CIVIL 
R E Y P O S T A  

A o  Sir. Alexandre Herculano 

P O R  

DOM ANTONIO DA COSTA. 

LISBOA 
TYP DA SOCIEDADE TYPOGIIAPEICA FIIAACO-PORTUCUEZA 

6, Rue do Thesouro Velho, G. - 
1865 



- 
&t&io d i  Costa a uma observaglo feita pe- 
lo anr. Alexandre Herculano em uma dm 
suar cartas publ icah po i Jornal do Com- 
mercio B . 

Nilo vmho pedir lugar nas columnas d s  sua fo- 
lha para a discussio do casamento civil, mas unica- 
mente para a illucidaqlo de urn ponto peaeoal, qne 
nio posso deixar de esclarecer. 

Na cartn do snr. Alexruldre Herculanq publi- 
cada no jornal de v. (n.0 3673) attribue-ae-me ter 
eu iogerido um sd sribrepticio ( n h  sabe como,accrm- 
csnta o mr. Herculano) no artigo 6 da Carta Cvns- 
titucional. D'aqui inferia-se que eu viciara um tex- 
to legal, introduzindo-lhe uma palavra subrepticia- 
mente. P e ~ o  licenqa para deelarar que o facto, que 
se me attribue, E rnenos cxacto. 

Vou mostral-o. A paginas 5 do mcu primein, 
opusculo, cttci o art. 6.. sem discrepancia de uma 
unica palavra. 0 a1 t. 6.0 (disse eu) estabelcce o ae- 
guinte : .A rellgiOo catholica, apostolics, romsna, 
continnar4 a ser a religiio do reino. Todaa as ou- 
tran rgligities eeriio permittidas nos estra~tgeiros,~ 
corn reu culto domestic0 ou particular, em casas para 
isso destinadas, sem f h n a  alguma exterior de tem- 
p1o.s-Em seguida citei o art. 145.0 e principici a 
assentar a miuha doutrina por esta fbrma : aNa 
presenga d'estes doue,textos (que 8 bom niio perder 
de vista) qusl 6 o pr~ncipio fundamental da carta ? 
E' que so' aoa estrangeiros sio permittidas aa reli- 
giBes que niio forenl-a ~atholica, etc. 

0 ad ngo oescrcvi, pois, no testo da constitui- 
$Lo. NBo costumo falsificar citagces. Escrevi-o como 
opiniiio minha. que justifiquei empregando r&es 
bobs ou mls. NBo o iugeri no artigo, ingeri-o na mi- 
nha pessoal explicaqlio ao artigo. Se isto n b , 6  evi- 
dente, nlo sei o que acja evidencia. 

Para a inserqiio d'estas linhae, 86 inroco o fa- 
vor de v., de quern sou - D. Antonio da Coata. 

Lisboa, 24 de jnneiro de 1866. 
Y.'S. Acabo de tcr conhecirnento & uYtima 

carta do anr. Alexandre Herculano, a que darei res- 
posta conveniente. 



0 sr. Alexandre Herculano veiu a campo, com uma 
carta publicada no Jornul do Comrnercio, discutir o casa- 
mento civil segundo fdra introduzido no projecto do novo 
codigo. Talento profundo, escriptor estitnado, o auctor 
da Historia de Portugal nao se podia negar a apparecer 
quando o paiz, admirado das novas disposi~6es do co- 
digo, sabia quc houvera sido s, ex." proponente d'ellas. 

A mlo que escreve cstas linhas 1180 usa de empregar 
o cloesto quando discute. Se mesmo n8o tivesse par de- 
ver este systema, o escriptor illustre a cjuem tem a honra 
de responder seria um escudo ondc se despedaqaria tudo 
(panto n8o fosse digno d'elle e do assumpto importante 
que absorve as atten~aes do paiz. 

Serei breve e serei franco. Tenho por intento contes- 
tar a doutrina do sr. Alesandre IIerculano rclativa ao 
casamento introduzido no projecto do novo codigo, ca- 
samento que por mais que eu medite n8o cliego a com- 
prehender se 6 o casamento catholico, se 6 o casamento 
civil, se 6 o conjunto dos dois casamentos, ou se 6 a ne-  
ga@o de ambos elles. 



A carta do sr. Alexandre Herculano divide-se em 
duas partes. A primeira cstreia-se como um prefacio dc 
explicaq6es pessoaes. A segunda discute a materia n'um 
terreno que se me entrefigura acceitavel unicamente pela 
amestrada penna que pretendeu tirar do impossivel a 
gloria de um triumpho. Se homens podessem fazer mi- 
lagres, s. ex." teria feito um milagre. 

Disse que seria breve e que seria franco. Vou-me des- 
empenhar da minha promessa. 

Em religilo, sou catholic0 romano. Em politics, sou 
liberal dos mais progressives. Sou dos que pensam que 
a liberdade do homem n8o dcve ser urn joguete de mer- 
cancia, mas que foi reconhecida pelo Evangelho como 
filha que era igualmente da divindade, e d'aquelles sou 
tambem que festejariam como dia de gloria para o genero 
humano o que presenceasse o abraqo da llherdade com 
a religilo, n8o chegando a comprehender como haja 
seguidores do Evangelho que rejeitem a liberdade, e li- 
beraes que ngo jurem bandeiras no I~vro immortal de 
Jesu-Christo. Quero no paiz a iiberdade de conscicncia 
que temos pela Carta. Quero a lei. A hvpocrisia dos 
quarteis tem, superior a ella, outra hypocris~a mais pre- 
judicial, 6 a hypocrisia dos codigos. Prefiro a theolo- 
gia militar, sincera, theologia legislativa duvidosa. 

Discutimos o casamento A luz da nossa lei fundamen- 
tal. EstA em discussgo : se o casamento c iv~l  pdde ser 
legislado no codigo sem destruir o preceito da Carta ; se 
a lei resr~eitand0 a opinilo religiosa do cidadso reconhece 
al6m d'isso a cada um religiao differente, para as cons;*- 
quencias do direito debaixo de clualquer das suas fdrmas; 
se um codigo deve e pdde admittir ao mesmo tempo, e 
para o mesmo paiz, dois casamentos de naturezn comple- 
tamente opposta, o religiose e o civil, um que ligue pela 
f6, o outro que prenda pelas notas de urn tabellilo ; o ser 
e o n8o ser; a familia fundada por duas leis diametral- 
mente contrarias ; a diversidade des~restigiando o fun- 
damento social. 

Quatro bazes adopta o sr. Alexandre Herculano para 



sustentar a escolha facultativa dos dois casamentos, o 
catholic0 e o civil. S ~ O  ellas : a combina~ao do artigo 6." 
da Carta Constitucional com o artigo 145. " ,  a necessida- 
de de considerar o casamento como um act0 puramente 
civil, a justiqa em reconhecer o casamento aos subditos 
portuguezes nao catholicos, e emfim a applicaqao da Or- 
dena~aio do reino, que, segundo s. ex.", sanccionara j& 
o casamento civil. 

Examinemos. 0 artigo 6." da Carta estabelece o se- 
guinte : ( ~ 4  Religiao Catholica Apostolica Romana con- 
((tinuart! a ser a Religiao do Reino. Todas as outras Re- 
~ligi6es sertio permittidas aos estrangeiros com seu culto 
adomestico ou particular, em casas para isso destinadas 
asem fdrma alguma exterior de templon. 

0 artigo 145.O 3 1 . q i z  o seguinte : u Ninguem pdde ser 
(tperseguido por motivo de religiso uma vez que respeite 
ua do estado e ntio offenda a moral publica. u 

Na presenqa d'estes dois textos (que 6 bom n%o perder 
de vista) qua1 6 o principio fundamental da Carta? 
que sb aos estrangeiros sao permittidas as religiaes que 
n8o forzm a catholica. Este principio estart! revogado 
na mesma Carta pel0 artigo 145." 3 4." ?so estt!. 0 
artigo 145 . "  limita-se a prohibir a perseguiqao por mo- 
tivos religiosos. Como 6 que do principio de serem pro- 
hibidas aos portuguezes as religi~es differentes da ca- 
tholica, e de ser prohibida a persegui~go por motivos re- 
ligiosos, se quer tirar a conclusgo de que os portugue. 
zes podem deixar de se conformar com a religiao ca- 
tholica nos actos civis em que a mesma religiao entra 
como lei do reino? corn que hermeneutica se quer in- 
ferir d'estes dois artigos uma liberdade religiosa diffe- 
rente da liberdade do f6ro intimo? 

0 sr. Alexandre Herculano pretende deduzir do arti- 
go 6." a consequencia de que a Constitui~ao do paiz re- 
conhece duas ordens de cidadaos portuguezes, uns ca- 
tholicos, outros n8o catholicos ; que estatue ser a reli- 
giao catholica a do estado por ser a da maioria dos por- 
tuguezes ; e que estando o artigo 6." subordinado ao ar- 



tigo I k S . " ,  o novo codigo deve conciliar a hberdade rdt- 
giosa, a immunidade da consciencia, corn a religiao ca- 
tholica do estado. 

Ou eu me illudo ou ha extrema confusdo n'este mo- 
do de interpretar. A liberdnde religiosn applicada a Portu- 
gal e empregada pelo sr. Alexandre Herculano para jus- 
tificar o casamcnto civil recorda-me o inalteravcl circu- 
lo do governo de Nspoleao 111 ctindcpendcncia do 1%- 
pado)) para deixar no embriso se se rcfere ou n30 se re- 
fere ao poder temporal. Liberdade religiosa? Qual? A 
liberdade de consciencia ou a liberdade de cultos f N'es- 
ta distincqso capital 6 quc reside a questao, se quest80 
pdde aqui haver. 

A Carta garante a simples liberdade de consciencia a 
todos osportuguezes. Ninguem pdde serperseguido por mo- 
tivos de religi80. 0 fdro intimo 6 respeitado. fi respeita- 
da a propria declaraqfio de que o cidadso cr& como lhe 
apraz em materia religiosa. Mas desde o momento em que 
o cidadao desce a actos de qualquer natureza garantidos 
pelas leis civis, a liberdade religiosa parou ahi segundo 
a Carta. Se nfio parasse, sc o cidaddo alem da liberda- 
de de consciencia possuisse a liberdade de praticar actos 
relativos ti religitio catholica por fdrma diversa da que a 
lei civil acceitou de accordo com os principios funda- 
mentaes da mesma religitio, poderia ser admittido nas 
camaras legislativas a prestar juramento differente con- 
forme a rcligilo que declarasse seguir, poderia abrir es- 
colas de religigo opposta, poderia estabelecer propagan- 
da, poderia n'uma palavra empregar outros actos seme- 
lhantes a estes. 

Se o cidadao portuguez ngo possue estes direitos na 
presenFa da Carta, como 6 que se quer extrair do artigo 
145." o direito de maioria e de minoria de catholicos dian- 
te da lei ? Pois as leis do reino s8o feitas sd para a maio- 
ria, ou para a universalidade dos portuguezes ? Que theo- 
ria 6 esta que dispensa as minorias de obedecerem hs 
leis quando sc trata de actos positivos ? A Carta garante 
a cada um a liberdade de seguir as suas opinioes politi- 



cas. 0 absolutista, o republicano, podem declarar que 
o s80, mas por gosarem d'este direito poderao acaso quan- 
do membros do parlamento deixar de jurar a Carta, al- 
legando que n8o e a Lei das suas ideas? deixar de re- 
conhecer oficialmente o rei constitucional, quando o rei, 
segundo urn, reside no exilio, e para o outro na massa do 
povo ? 

A minoria cumpre s6 respeitar a religi8o official da 
maiaria, dizeis. Respeitar as rel igi~es cumpre a todos 
na sociedade, por dever de educa~ilo, ainda mesmo as 
que se n8o reconhecern. Pois a religiao do estado anda 
escripta nas constituiqCies unicamente para ser uma re- 
ligiao subsidiada e respeitada, ou para ser religiao de to-. 
dos laos actos da oida pzlbltca? Se cada urn p d e  usar de 
qualquer religiilo nos actos civis, n'esse caso n8o resta 6 
liberdade conquista nenhuma que emprehender no as-' 
sumpto, porque chegou ii meta do seu desejo. 

Gnsidero estes os principios, perante a lei fundamen- 
tal. Vem corroboral-os a doutrina e o exemplo dos outros 
povos. Em paiz nenhum onde a religiao catholica seja 
a religiao do estado existe o casamento civil. Nem a Ita- 
lia, nem a Austria, nem o Brasil, nem a Hespanha o ins- 
crevem nos seus codigos, e todos n8o menos garantem a 
liberdade de consciencia. Tern a Franqa o casamento ci- 
vil, e por um motivo que explica esactamente a rasgo 
porque repugna existir elle nos paizes que elevam o ca- 
tholicismo a religiao do estado. d porquc a F r a n ~ a  ga- 
rantindo por lei todas as religiaes nao tcm religiao offi- 
cial. Rcligiao do estado e lihcrdade de rcligiao nos actos 
civis s8o ideas encontradas. I? uma contradicqao. Portanto, 
o cidadso portuguez p6dc seguir no f8ro intimo a reli- 
gig0 que quizer. Nos actos legaes tern de se conformar 
com a religigo do estado. -4 lei n80 reconhecc para os 
effcitos civis sen80 catholicos, e por isso nao cabe direito 
ao casamento civil senao quando a liherdade de conscien- 
cia f8r campletada corn a liberdade dos cultos. 

Estabclecidos estes priricipios da ConstituiqBo, que te- 
nho pelos verdadeiros, poderia levantar-se a questgo se 



sim ou ntio deveria admittir-se desde j B  a liberdade dos cul  . 
tos, e ser decretado o casamento civil como nova conquista 
da liberdade. 

A questso, se fosse levada a este terreno, teria de ava- 
liar-se (consciencia B parte) pela conveniencia ou incon- 
veniencia da sua pratica immediata, como se procede 
a respeito da liberdade do commercio, da liberdade da 
associaq80, e de tantas outras especies da maxima liber- 
dade que n6s ainda n%o possuimos. Quando se trata cle 
alargar o direito religiose indo tocar na quest80 mnis 
melindrosa de um povo, pareceria porventura prudente 
e n3o menos liberal destruirem-se primeiro outros mo- 
nopolios que offendem interesses geraes ; por exemplo o 
monopolio do papel. 0 sr. Alexandrc Herculano sabe que 
6 esta uma quest30 national, porquc n8o toca s6 com os 
escriptores, mas corn o derramamento do ensino popular, 
e conrir8 decerto mais que se enriqueqa a instrucqao do 
povo, do que o senhor de uma fabrica jB millioi~ario per 
las heranqas c j8 cngrandecido pelos governos. 

Sem pretender aqui desenvolver o assumpto inciden- 
tal, o que me parecc conveniente 6 deixar indicado que 
alemi da l~berdade dos cultos ha uma serie de liberda- 
des trio importantes como ella, porem menos melindro- 
sas e menos agitaveis, liberdades da mais elevada esphe- 
ra politica das quaes hoje nem se falla, que n%o se exi- 
gem e que n lo  se outhorgam. 

P6de levantar-se a questgo da liberdade dos cultos, 
disse eu, e docasamento civil por consequencia. Pbde, mas 
emquanto nlo fdr derrogada legal e formalmente a le- 
gislaqfio actual da Carta, a lei fundamental prohibe o 
casamento civil e n8o ha direito para derivar do preceilo 
da Carta corollarios oppostos aos seus principios consti- 
tutivos. 

Descei~do ao n~odo porque procedeu a comrnissa;~ revi- 
sora para resolver o problema, diz-nos, em substancia, 
o sr. Alexandre Herculano, que : uaberto n'um codigo 
acivil, entre os capitulos dos contractos, urn titulo do 
((casamento, o legislador affirmou que esse act0 da vida 



u do homem 6 ,  absolutamente fallando, urn contracto ci- 
ccvil ; que a constitui~ao da familia pertence d sociedade 
((civil; que porbm sendo por outro lado o catholicismo 
((a religiiio do estado, a commissao aceitou a doutrina 
((actual da egreja, continuando no systema do codigo a 
acelebrag%o do casamento a ser para os catholicos o que 
c( era ale agora ; que a sociedade pede unicamente d 
aigreja que a liabilite para curvar a cabeqa e aceitar 
cctemporariarnente a constituiqBo de uma familia que 
t resultou de um act0 puramente espiritual. n 

Muito bem Se o casamento P um contracto filho sd 
da sociedade civil, se o codigo n'esta parte deve represen- 
tar os verdadeiros principios de codificaqao e de logi- 
ca, ma1 concebo eu como o codigo possa reconhecer tam- 
bem o casamento catholico, dispensando n'este caso o ca- 
sgmento civil. Urn codigo civil nl[o pdde constituir a fa- 
milia por duas formas oppostas. Ha-de ser a lei, e nZio a 
vontade ou o capricho individual, que determine a or- 
ganisaeao da familia. 0 sr. Alexandre Herculano, auctor 
da proposta, ou reconhecia um principio, ou outro. En- 
tendia s. ex." que a lei na especie sujeila era o concilio 
de Trento contra a liberdade religiosa, ou a liberdade 
religiosa contra o concilio de Trento? D'aqui n8o ha 
fugir. Serenl os dois principios, que se matam, lei ao 
mesmo tempo, e no mesmo paiz, e no mesmo codigo, 6 
que n8o pdde ser. Repugna aos principios mais obvios. 
Se a lei fundamental consente que o act0 religioso deixe 
de intervir no casamento, e esta e a doutrina sustentada 
pelo sr. Herculano, n8o podia s. ex." deixar de admittir 
o casarnento civil exclusivo ; e n'este caso excluir o casa- 
mento religioso para os proprios catholicos, nB;o seria 
falta de veneraqtio nem de respeilo pela religitio do es- 
tado, seria cumprir a lei do paiz. 

Que confusao 6 esta entre o direito absoluto e o direito 
hypothetico ? entre a afirmativa de ser o casamento urn 
contracto meramente civil, e a auctorisaqBo simultanea 
do casamento catholico? Defini o principio d'onde que- 
reis p~r t i r .  fi quando dizeis que o codigo considera o 



matrimonio um act0 absoluto da vida civil? EntPio de- 
cretae o casamento civil unicamente. t? quando declaracs 
que tendes de respeitar e venerar a religiiio do estado ? 
N'este caso o codigo civil vae reconhecer debaixo do ti- 
tulo dos cccolltractos)) uma especie de casamento (o ca- 
thol ic~)  que pelavossa theoria fundamental ntio deve nem 
pdde ter ali cabimento. 

Se, pois, a idea innovadora teve por fito reconhecer 
o prlnclpio da constituicao civil da familia, o principio 
da separal.80 do act0 religiose n'um contract0 que s6 a 
lei humana deva ser chatnada a regular, baldado foi o 
trabalho ; porque reconhecendo o codigo os dois casa- 
mentos, catholico e civil, faltou a qualquer do. dois prin- 
cipios admissiveis, e s6 estabeleceu uma coisa que me 
parece n lo  encontrar explicaq80 satisfactoria nem diante 
do principio catholico, nem diante do principio civil, n e a  
diante do exemplo europeu . 

Acompanhemos c sr. Alcxandre Herculano. 0 s  portu- 
guezes n60 catholicos, diz-nos s. ex. " estiio privados de 
apresentar perante os trihunaes um documento authen- 
tico que prove o seu estado civil. 0 project0 do codigo 
n6o podia manter as coisas n'este estado de anarchia ; 
e em similhante situaqlo; clue arbitrio deveria a corn- 
missPio adoptar se ntio por de novo em vigor o casamento 
civil, que a monarchia absoluta Ihe ministrava na Orde- 
na@o do Reino ? 

Antes de examinar a Ordenacao, notarei que unicamente 
se deveria tornar exequivel o arhitrio para o casamento 
civil, se em realidade a Carta garantisse a liherdadc dos 
n80 catholicos em relaqao aos actos civis. Ora parece-me 
ter jtl demonstrado que n8o reconhccendo a lei funda- 
mental a diversidade de celigi~es no f6ro externo, o casa- 
rnento civil na;o p6de ser legalisado antes de uma lei pre- 
via que estenda a liberdade tle consciencia ate ti liher- 
dade dos cultos. 

A commisslo, accrescenta s ,  ex.", ngo creou o casa- 
mento civil, que era a unica solupao da dificuldade em 
que se achava. Nao carecia disso. Subministrava-lh'o a 



Ordena~go do liv. 4." tit. 46." 5 2." que o tinha legitirnado,, 
consagrado, e derivado d'elle consequencias civls. 

Estahelcceria, seguramente, a Ordenapgo do Reino o 
casamento civil? Seja chamado 6 autoria o texto citado. 
Vejamos antes do 3, o que d i s p ~ e  o titulo. 

0 titulo 46: in pr. determina que os casamentos se en- 
tendem ser feitos por carta de ametade quando n8o haja 
contract0 que disponha o contrario. 0 5 2." estabelece 
que, sendo o marido e mulher casados por palavras de 
presente e ti porta da igreja ou com licenca do Prelado 
f6ra d'ella, havendo copula carnal, sera0 meeiros em seus 
bens, e postoque elles queiram provar e provem que fo- 
ram recebidos por palavras de presente, e que tiveram 
copula, se n8o provarem que foram recebidos ti porta da 
igreja ou f6ra d'ella com licenpa do Prelado, n8o ser8o 
rneeiros. 0 5 2." (citado pel0 sr. Alexandre Herculano) dis- 
pat que, u outro sim seriio meeiros provando que estive- 
ram em casa telida e matelida, ou em casa de seu pae, ou 
em outra, em publica voz e fama de marido e mulher 
pcr tanto tempo que segundo Direito baste para se presu- 
mir matrimonio antre elles, posto que se niio provem as  
palavras dc presente. )) 

0 texto da Ordenapiio, assim restabelecido, aclara as 
disposiqaes do legislador. Com o respeito devido ao saber 
do sr. Alexandre Herculano tenho a intima convicqBo de 
que o $ 2." n8o decretou o casamento civil neste reino 
como s. ex." affirma. 

0 3 1." (segundo vimos) admitte por unico matrimo- 
nio legal o casamento catholico. $ o principio reconhe- 
cido pela Ordenapgo, nem podia deixar de o ser legis- 
lando para um paiz onde fdra aceito o concilio de 
Trento. 

0 3 2."n80 vem estabeiecer (no meu humilde enten- 
der) uma excepptio ao $ 1." Ainda quando a estabele- 
cesse, o sr. Alexandre llerculano sabe muito bem que 
o legislador encontrando no caminho necessidades es- 
peciaes tem de remediar com limitapaes a situaq80 espe- 
cial. A propria lei civil irei buscar exemplos. A lei civil 



reconhece como legitimos os filhos de subsequente ma- 
trimonio, e todavia o principio da legitimidade filial de- 
riva da constancia do matrimonio. Outro exemplo : a Or - 
denaqtio (liv. 4.O tit. 92.") distingue os filhos legitimos dos 
naturaes, e todavia manda que os filhos naturaes her- 
dem como se foseem de matrimonio legitimo. Outras 
exemplos se poderiam atcrescentar. 0 que prova isto ? 
Prova que as circumstancias humanas ohrigam n regu- 
lar os casos especiaes por disposiqaes tambem especiacs, 
mas ainda assim provarti tudo menos que esse; casos 
especiaes possam contrariar o principio geral que linii- 
tam. Uma coisa e o acto legztzmo, outra coisa 6 o facto, 
de que a lei sem o reconhecer legal tira todavia cerlas 
consequencias, porque tem de legislar para homens. 

Estes principios seriam os verdadeiros ainda quando 
o--$ 2." da Ordenaqgo (citado pel0 sr. Alexandre I-lercu- 
lano) estabelecesse o casamento civil, como excepqtio [to 
1." que decreta o casamento catholico. Mas nem estn- 

belece uma excepqtio. 0 que o 5 2." estabelcce parece- 
me ser exactamente o contrario : 6 uma pres?unp$iio de 
que existiu o matrimonio catholico. 0 sr. Alexandre Her- 
culano que posto n8o ter urri diploma de hacharel e t8o 
versado na  legislaggo do seu paiz que ntio sd foi nomeado 
membro da commisslio revisora, mas que ate foi o esro- 
lhido entre os abalisados jurisconsultos seus collegas para 
dar a ultima redacqo ao project0 do codigo, niio pdde 
ignorar a differenpa que vae entre a excepqrio e a presum- 
p$o da lei. Vae um abysmo. Se, porGm, s. ex." nrio pdde 
ignorar a differenpa, ignoral-a-hgo por ventura muitos. 
A presumpqo n8o d a disposiqlio contraria 5. lei, 6 pel0 
inverso a supposiqtio de que cxistiu o facto a que a lei se 
refere. Por tanto, n80 se pdde afirmar que a Ordenaglo 
admittisse o casamento civil, na presenqa do texto citado. 

A Ordenaqgo n8o elevou a mancebia a casamento, e 
para que ngo a elevasse, bastaria 11% no indicado $ que 
o matrimonio se presume, se o homem e a mulher pro- 
varem que estiveram em publica voz e fama de marido 
e mulher em casa teoda e mantelida, ou em casa de scu 



pae, ou em outra, o que, se a presumpqtio do casamento 
n8o existisse, teria levado a Ordenaqtio a estabelecer que 
os paes de familia se prestariam a inaugurar dentro de 
suas casas e no seio das suas familias a mancebia de 
seus filhos ou filhas, o ultimo de certo dos pensamentos 
que passariam pela cabeqa dos jurisconsultos que organi- 
saram a OrdenaqBo, e do Rei que a sanccionou. Em 
qudquer caso n8o me parece exacto proclamar-se que 
n6s tinhamos na Ordenaqgo o casamento civil restando 
sa amolda-lo agora As condiqaes geraes dos contractos. 
Para o termos neste senlitlo, era necessario que a Orde- 
na@o pelo menos o equiparaese ao casamento catholico. 

NBo o equiparou, n%o o estabeleceu. 
Quando a argumentaqao directa o n8o demonstrasse, 

bastaria para desde logo duvidarmos .do casamento civil 
da Ordenaqgo perguntarmo-nos a n6s mesmos se en1 
casamento esse para uma legisla@io Pilippina. 0 casa- 
mento civil a par do casamento catholico! No seculo XVII! 
Por um Filippe ]I! 

Por Filippe 11, no seculo XVII, na Ordenaqso poste- 
rior a6 concilio de Trento, urn casamento civil de tal 
mod0 conscntaneo ao projectado no codigo, que s. ex." 
nos confessa t&-lo a cornmiss80 adoptado como princi- 
pi0 ! 

0 sr. Alexandre Herculano fecha nas bases at6 aqui 
discutidas o que julgou dever explicar para justifiea~80 
do casamento civil, mas accrescenta-lhe duas reflex~es: 
I.", que o projecto do codigo pretendeu conciliar o res- 
peito ti crenqa da igreja official corn a liberdade de 
consciencia; 2.", que se a igreja n80 reconhece poder o 
casamento legitimo existir f6ra d'ella, explique a sua 
diiciplina em relaqao aos neophitos casados. 

Como 6 de passagem que o sr. Alexandre Herculano 
faz estas reflexaes, de passagem tambem reflexionarei; 
quanto ti 1 .", que ainda se comprehenderia o casamento 
civil exclusive, se o codigo partisse do principio de que 
o act0 religioso n8o deve figurar no titulo dos contractos 
civls; mas duas fdrmas legaes e oppostas de casamento, 



representando dois principios diversos no mesmo codigo, 
ma1 pdde cornprehender-se. Nao ha conciliaqao possivel, 
ha contradicqlo manifesta. Seria a coexistencia do cir- 
culo com o quadrado, do dia corn a noite. Seria o pen- 
samento, que se estabelece como regra, desviado nas 
suas consequencias. 

Quanto & 2.": que o divorcio n8o 6 permittido aos 
neophitos, porque o baptism0 imprimiu a grapa do sa- 
cramento ao matrimonio anteriormente contrafdo. 

Parece-me ter acornpanhado a ordem das ideas capl- 
taes do sr. Alexandre Herculano. Discrepando das opi- 
nioes de s. ex.>retendi conciliar a profunda convicq&o 
da minha consciencia com o respeito devido a uma das 
primeiras illustraqrjes do paiz, embora (se nao me cnga- 
no) urn pouco apaixonada no assumpto. Porque n3o se 
ha-de discutir com mutua imparcialidade urn objecto dc 
tao magna importancia, e em que vlio presas duas ques- 
toes de maxima valia, a questlio religlosa e a quest30 li- 
beral? Bem vinda seja a discusslio e parabens ao primeiro 
que lhe tinha aberto a porta. 

Peqo ao sr. Alexandre Herculano quc me consinta uma 
reflexao. 0 paiz respeita a illustraqlio de s. ex." As suas 
opinioes, quando as emitte, s8o lidas por amigos e ad- 
versarios. Ngo lhe segrdda ao ouvido a sua perspicacia, que 
desapaixonadas seriam ainda de maior utilidade para as 
proprias questaes que defendeL? Pois s. ex." que, embora 
nos diga no fim da sua carta que todo o barulho contra o 
casamento civil se resume na confusao de r2eligido com 
certdd&o, no perigo do T,it~ro Findo, n'alguma tontice da 



(lecrepidez, ou n'alguma pzcerilidade feminil, nos tinha dito 
no principio d'ella que centre o grande numero de pes- 
soas para quem a iniciativa do casamento civil pdde ser 
um delicto ha muitas honestns e de boa f d s ,  n8o vem a ser 
o proprio a confessar que uma parte sincera do paiz re- 
pelle a doutrina que s. ex.5ntroduziu no codigo? 

N'este sincero partido niio se conta logo na vanguarda o 
a u c t ~ r  do codigo, o sr. visconde de Seabrrc ? N80 o acompa- 
nham (se 6 verdadeira a fama) os abalisados jurisconsultos 
os srs. Martens Fe r r~o ,  Abel Maria Jord~o,  e os outros vo- 
gaes gue votaram contra a idea nova? (e aqui desejaria eu 
saber em qua1 das familias deverlo ser classificados o sr. 
Martens Ferrao e os seus collegas no voto, se entre os 
decrepitos ou se entre as mulheres). N8o haver8o de se- 
guir-se pares, deputados, classes, e por fim o povo se n8o 
corn o seu saber, ao menos corn o seu natural instinct0 
e corn o seu sentimento espontaneo? Sustentando as suas 
opinibes, bdas ou inaceitaveis, o sr. Alexandre Herculano 
teria duplicadamente abrilhantado o seu talento se as 
n3o ncompanhasse do doesto aos que seguem opiniao con- 
traria, opiniiio que demais a mais se p6de prever que 
virti a traduzir-se no voto definitivo do paiz ({Nobreza 
obrigaa diziam os antigos. Hoje que o talento 6 o ver- 
dadeiro pergaminho da nobreza, direi eu tambem aTa- 
lento obriga)). Se o sr. Alexandre Herculano tornar a Ian- 
car os olhos sohre a f6rma do seu escripto, n8o podera 
levar a ma1 que eu, com a deferencia devida, levantasse 
n luva quc s. ex." l a n ~ o u  aos que nao participam da sua 
doutrina. 

A carta do sr. Alexandre Herculano deixa transpare- 
ccr os traqos da sua penna elegante e a vibraqao da sua 
alma de fogo. 0 assumpto e que lhe foi ingrato. 0 ta- 
lcnto do escriptor a querer agarra-lo e elle a escorre- 
gar-lhe das m8os. Sustentar o casamento civil perante a 
Carta, era jA  um arrojo. Sustentar os dois casamentos fa- 
cultalivos partindo de um si, principio, n8o era arrojo 
s6, era um impossivel. Conhece-se, adivinha-se no es- 
cripto o esforqo da vontade, a invocactio ao talento pro- 



prio em que se tern fd, pedindo-lhe que n8o falhe. NB[o 
falhou o talento, ccmo de quem era, o machinismo da 
argumentaqao obedeceu, mas a verdadc sohrenadou. 

Deve a imparcialidade declarar que na carta do sr. Ale- 
xandre Herculano ha uma considerac?io importante na 
materia geral do casamento civil, e 6 :  que em paizes li- 
beraes o act0 religioso do casamento separando-se do 
act0 civil ngo vae obrigar ao act0 de uma religi%o os in- 
dividuos que seguem outra. Entretanto esta considera~tio 
estil f6ra da controversia e s6 p6de tcr cabimcnto no 
campo do raciocinio absoluto, e onde haja a liberdade 
de cultos. Ngo p6de ella ser base onde a lei fundamen- 
tal s6 reconhece a religiao catholica, onde por conse- 
guinte o matrimonio 6 urn sacramento, declarado tal ntio 
por urn ou outro bispo, ntio por um ou outro papa, mas 
pela igreja em concilio ecumenico. Decretem a igreja li- 
vre no estado livre, retirem o beneplacito ao concilio de 
Trento, ou deroguem o disposto na constituictio, e podem 
enttio estabelecer o casamento civil. Antes d'isso nao po- 
dem . 

Mas demos agora um passo e levantemos urna ponta 
do veu. Desassombrcmo-nos ; ponhamos de parte um mo- 
mento o povo, este pobre espirito-materia, rei e escravo 
no labyrinth0 das controversias, nome santo clue se In- 
voca, pella que serve de joguete. 0 casamento civil cair6 
isolado no meio do codigo como nova conquista da liber- 
dade, ou sera apenas urn capitulo adclicional Bs tentati- 
vas da reforma religiosa? 

Existe, ou n8o existe uma certa combinaqao com o fim 
de desviar a religigo do estado, r.30 cle um golpe s6, por. 
que se lhe opporia o espirito nacional, mas lentamente, 
hoje derogando a instituiqao das irmSs da caridade para 
lhe substituirem o NADA, Bmanh~  atacando-se os dog- 
mas, no outro dia publicando-se a obra dc mr. Renan, 
que nega a divindadc de Christo, no outro dia sendo o 
prsprio ensino official que se encarrega de doutrina con- 
traria & religiao do paiz, no outro dia introduzindo-se o 
casamento civil? Ni~o tenho o clireito, nem o desejo, de 



accusar o mod0 de pensar de ninguem. Muito menos 
ainda de inverter as intenqaes dos outros. Pergunto sb : 
uma serie de factos innegaveis 6 devida ao acaso, ou 
a urn proposito deliberado? 0 paiz quer s6 a liberdade 
de consciencia? Nao lhe tirem as consequencias falsas. 
Quer a liberdade dos cultos ? Promulguem-a. Saiba-se a 
lei que o paiz quer, e execute-se a lei. 
0 sr. Alexandre Herculano opta porque o simples act0 

civil constitua legitimamente a familia. Ponhamos de 
parte o preccito religioso, e avaliemos a familia pelos 
laqos civis. 

Pois o casamento civil feito por uma escritura de tabel- 
lirio, como quem vae fazer uma escritura de compra e 
venda ou uma transacqao de alimentos, p6de porventu- 
ra  semear na familia aquelle amor santificado? aquella 
suavidade de uncqao? aquelle conforto das uniaes indis- 
soluveis, onde ha bens admiraveis, mas onde tambem no 
correr da vida ha necessidade de paciencia e de coragem? 
aquelle suavissimo conselho que fica impress0 no espi- 
rito e gravado no coraqrio? Pois os filhos, complemen- 
to da familia, n%o respeitarrio mais seus paes, nao ou- 
vir8o corn dobrado fructo a sua voz sabendo-os an- 
tes unidos pelos laqos indissoluveis do sacramento do 
que pela escritura de um funccionario publico ? N8o vae 
urn passo do casamento civil ao divorcio? NBO abrird o 
nlatrimonio civil uma brecha na ordem moral e na or- 
dem social? Cita-se de continuo a Franga na quest20 do 
casamento civil. o casamento francez que se quer? 
a familia franceza, como prototypo ti felicidade da fami- 
lia portugueza, que se deseja estabelecer ? Legisladores 
das camaras, deveis saber o que 6 a familia franceza fun- 
dada pelo casamento civil. Povo portuguez, vbs ainda 
n8o o sabeis, pois o que ledes nos romances que de 18 
chegam, ou o que vedes traduzido nos theatros desnacio- 
nalisados, s6 vos dB um longe da realidade. 

Como que estou d'aqui ouvindo murmurar que n5o 
6 o casamento francez que se quer impdr no codigo, po- 
rem o casamento facultativo. Mas enttio se o daes facul- 



tativo, para onde arremeqaes a vossa theoria do casamen- 
to  civil ? Estaes como o oceano, redemoinhando no  mes- 
mo circulo, querendo dar e querendo retrair, e sem 
romperdes abertamente, porque a logica vos algema. Se a 
familia franceza 6 um mal, e se daes o casamento facul- 
tativo, porque haveis de converter o ma1 n'uma faculda- 
de, quando hoje a lei o torna impossivel? 

Quereis o casamento civil no sentido do progress0 9 na 
idda de conquistar mais uma liberdade para o paiz? Tam- 
bem eu quero o progresso, e se ha quem o cornbata n%o 
creio que haja quem o desconheca como principio, quem 
o negue como facto humanitario, quem n8o o deseje co- 
mo civilisaqlo da sociedade. Quereis mais uma concluis- 
ta liberal por meio do casamento civil ? Santo Deus! Pois 
a arvore da liberdade, semeada por um Homem Divino, 
regada pelo sangue de milhares de martyres, cuidada 
por msos de virgens, tornada gigante, estendendo os seus 
ramos por sobre os imperios do mundo, coberta de flo- 
res, carregada de fructos, j6  terh logrado a venturn de 
que todos tenham sido colhidos na terra portugueza, e 
que sb falte o do casamento civil? Feliz a patria, se, as- 
sim fosse! o auctor da proposta nHo nos desalentaria, 
vindo-nos melancolicamente confcssar que as suas desil- 
lusbes lhe converteram o coraq8o n7um deserto. ' 

Mais uma conquista da liberdade? E onde estd a li- 
berdade dos bancos? onde a liherdade na eleiqgo dos 
funccionarios locaes ? onde a autonomia administrativa 
do municipio ? onde a liberdade absoluta do ensino ? on- 
de a liberdade de se reunirem os cidadaos para discutir 
os interesses communs sem a censura previa da aucto- 
ridade ? onde a liberdade do jul~amento, algemado ain- 
da pela sentenqa unitaria do juiz? onde a liberdade do 
merecimento proprio na camara hereditaria? onde a re- 
forma liberrima das alfandegas? onde a liberdade e a 
ampla concorrenoia na questao das subsistencias popula- 
res? onde duzias de liberdades, inquestionadas, inques- 
tionaveis, inoffensivas, e em que n b  haveria incubada 
urna guerra de consciencia? 



Concordareis (nlo podeis deixar de concordar), mas 
direis que ainda o paiz n8o estti preparado para todas 
estas conquistas da  liberdade. Pois se n8o o estti para 
estas conquistas estarti preparado para a do casamento 
civil, que vae entender com a crenga, corn a educaptio, 
com o principio tradicional, corn a historia, corn todos 
os elen~entos que constituem nm prineipio d'esta ma- 
gnitude? 0 paiz estarti jB  habilitado para receber de urn 
dia para o outro (em seis mezes, diz a proposta de lei 
do governo) uma innovaqso d'esta ordem? a reconstitui- 
qao da famiiia por um act0 civil, ou peior, pela opqao? 
A ordcm social, o socego das familias, o futuro de urn 
povo ngo se podem aventurar n'uma carta. Lancem a 
idea, convenqam, preparem, ouqam, forme-se o juizo 
publicn, amadureqa a opiniiio, e ponham os olhos na 
Inglaterra onde uma questao sempre do dia, como a da 
rcforma cleitoral, ainda vae soffrer urn Inquerito apesar 
de requerida a uma voz pelo paiz todo. Isto ern Ingla- 
terra, isto a respeito de um object0 que se ngo psde 
comparar corn a questgo das crenqas nacionaes, e com a 
constituiqno da familia ! 

Concluo. Parece-me ter mostrado que a lei funda- 
mental nao auctorisa o casamento civil, e que a intro- 
ducqao facultativa dos dois casamentos, aldm de contra- 
riar a lei fundamental, seria uma consequencia inexacta 
extrahida do principio que se quiz estabelecer no co- 
digo em relaqao A theoria dos contractos. 

Declara-nos o sr. Alexandre Herculano que, n to  es- 
perando ncm crendo no futuro da terra onde nasceu, se 
aceitou o cncargo de membro da commissao revisora 
do codigo, n50 foi par,, servir o paiz, por,ue o paiz 1-180 
precisa dos seus serviqos. 

Tenho para mim quc o sr. Alexandre Herculano fez 
urn verdadciro serviqo ao seu paiz publicando a carta 
que todos lernos. 

P e ~ o  venia a s. ex." para dizer que, cmbora s. ex." 
regeitasse a cadeira de deputado da naqtio, o manto de 
par do reino, o logar de vogal do conselho geral da in- 



stmcqlo publica e outros encargos onde as suas luzes 
seriam muito proveitosas, embora as suas desillusbes lhe 
fapam acreditar que todos sZio excellentes e que s6 s. 
e um pessimo cidadao, apesar de tudo, fez s. ex." con- 
tra a sua propria vontade um bom servipo: expondo os 
fundamentos da sua proposta, deixou evidente que nem 
a robustez de uma intelligencia como a sua, nem a 
auctoridade litteraria de um vulto como s. ex.", podiam 
convencer da legalidade e opportunidade do casamento 
civil. 
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