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DA

FACULDADE LIVRE DE DIREITO DO ESTADO
DE MINAS GERAES.

Obedeço a nobilissimos sentimentos, dedicando-vos a
minha traducção.

Tirado, mau grado meu, a obscul'idade da minha exis
tencia para receber a investidura que me elevou até
aos resplendores da vossa, pertencia-vos o pdmeiro
producto do meu espirito, filho das circumstancias e
elevado meio, em que a vossa benevolencia o coUocára.

E' evidente que, sob este aspecto, não procuro saldar
a divida, em que me fico empenhado pai'a comvosco,
senão dar-lhe maior solemnidade, tornando-'a publica
mente confessada.

Alem cl'isto, desamparado de br~ço forte que o conduza
atravez dos perigos da publicidade, que seria do meu
trabalho se o não recommenclasse a justa fama do "\ os
so nOlr.e, com o qual vem elle abroquellar-se e que lhe
abrirá espaço no convi vio dos espiritos, como o vosso,
doutos e reflectidos, aonde em vez da censura syste
matica, que cresta e anniquila, encontrará a benevolen
cia, que melhora corregindo ou crêa ensinando?

O trabalho pode não ser digno de vós, mas se não
por eUe mesmo, pela pureza de sentimentos com que
eLLe se vos consagra, o não repellireis, mas lhe sereis
o paranympho, a cuja apresentação, estou certo, o pu
blico o acolherá.

E assim verá realizada uma das mais acariciadas elas
suas ambições

O mais obscuro dos vossos companheiros.

..0

t~eor~~fo ~~&ei'to.

á' Jf' t
, _F.. ,'

0., . ~ 0' :





INTRODUC·CÃO.
..:>

Emprehendendo a traducção dos COMMENTARIOS de
Story, não me seduzio presumida confiança. no pequeno
cabedal de conhecimentos que me foi dado conservar da
lingua ingleza, mas tambem não me esmoreceram as
difficuldades da tarefa, já aliás d'ante mão sentidas.

A traducção da obra, se não no todú, em parte ao
menos, tornára-se para mim uma necessidade inevitavel;
porquanto, honrado com a designação de um logar entre
os doutos mestres qne á mocidade educanda da Faculdade
Livre de Direito mineira desvendam com incontestada
proficiencia os arcanos das sciencias j uridica~ e sociaes,
não me foi licito rejeitar a desambicionada distincção,
tornando-se-me, portanto, empenho de honra, se não
transpôr os confessados Hrnites do mais obscuro d'entre
os membl-os'da sabia corporação, ao menos cumprir cons
cienciosamente na razão do esforço que a competencia
apouca,_ ell1bóra a vontade avulte, deveres que tanto mais
se me affiguravam superiores, quanto menos approximado
me reconhecia dos doutissimos companheiros que á novel
Academia brilhante carreira já imprimiram.

Tendo de reger a cadeira de direito admi,nistrativo no
impedimento do illustre cathedratico, chamado ao desem
penho de não menos elevadas fUl1cções fóra da capital do
Estado, foi o meu primeiro cu.idado prover-me de livros,
em que me fosse dado enriquecer o espirito, já tão des
falcado do seu moLlesLissimo cabed.al juridico por laiJoI es
que, durante largos annos, o leváram transviado por
outras indagações scientificas.

A difficuldade subira de ponto, Os trabalhos dos pa
trios jurisconsultos, que outr'ora tão completo e farto
subsidio ministravam aos estudiosos da sciencia da admi-
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nistração, já não me podel'iam tão bem servil' n'esta reor
ganização da nossa patria, em que, quebrados os moldes
do velho direito constitucional, ella encetava viela nova e
desconhecida ao clal'ão do facho revolucionaL'Ío de 15 de
Novembro. Os mesmos escriptores extrangail'os que
soiamus manusear em as nossas escolas j uridicas ou no
exercicio ela profissão posterior, já nos não guiariam
bem, attenta a diversidade do systema e dos princi
pias consagrados pela lei basica de 2i ele Fe, ereiro.

EL'a-me preciso, portanto, inspirando-me no exemplo do
legislador constituinte de 1891, ir beber na mesma fonte,
de onde se canalizàram as aguas, que vieram fazer ger
minar em terras brazileiras a semente fecunda ela repu
blica federativa: nem melhores aLI nem tão bons subsi
dias, além d'isto, me seda dado colher fora da opulenta
mésse do direito constitucional' americano.

A escolha do primeiro livro, que devia dirigir-me no
e~tuelo das instituições e do dir'eito constitucional, que
vinha movimentar de modo a~nda não experimentado a
nossa existencia nacional, para assim dizer, estava feita:
as referencias incessantes, as citações amplas e nume
rosas do publicista que, primeiro tal vez, reunia em ol'Llem
methodica, formando um corpo harmonico de cfoutr'ina,
quanto de mais interessante se havia escripto e julgado
na defesá e na execução da Constituição amel'icàna le
1787, punhão os seus COMME TARIOS em tal evidencia, que
nem da attenção mais descuidada poderiam passar des
percebidos. .

De mais, enfeixando todo o tmsinamento que a O Fe
cleralistcb confiáram a alta capacidade e patriotismo de·
Hamilton, de Jay e de Magison, esforçados defenso
res da obr'a immoL'tal que um seculo mais tar'de Glad
stone proclamava - Cb C1'eação mais cbcll1limvel que a int'lli
gencia humww hCb produzido (l~ 'Uln s6 jacto; - toda a auc to
ridade dos julgamentos ele Marshall, talvez a primeira
glol'ia do poder judiciaria americano e que no dizer' de
Chailley - fui dW'Cbnte trinl-b e cinco cmnos 1'eclcbctor ele uma se
gtblula Constiwição; os Cm.üIENTARIO contem, alem cl'isto,
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as annotações de Cooley, jurisconsulto notavel 1301' seus
differelltes trabalhos de direito' constitucional fedel'a-
ti vo, accrescidas (ultima edição de 1891 que me serve
de original) das novissimas notas de M. Bigelow, orre
recendo cl'esta arte, reunido em um só livro, o que
de melhor e mais recente possue a jUl'Ísprudencia cons
titucional do povo, que nos servio de modelo e ainda nos'
ser,il'á de guia úo caminho começado da republica e da
federação.

Eu não tinha, pois, que escolheI'; a pl'imazia estava
indicada, impunha-se. Prover-me do li \/1'0 e estudal-o,
fôra o resultado necessario das cil'cumstancias Ól'a re
lembradas; mas não poder depois repI'imil' o de ejo 301'

den tissimo de di vulgal~o, foi dictame do coração, por
que é obra de patriotismo.

Eu tinha então ante os olhos o espectaculo luctnoso
e de80lador da guena fratricida, que ta lava os cam
pos do Sul, bloqueava a bahia da Capital Federal e
destl'uia, n'uma explosão de odios dolorosamente des
toante da cordura do genio nacional, essa hel'oica Ni
thel'0Y que des perta as reminiscencias marciaes ele
Riachuelo ou 24 de Maio. E a comparação estabelecia
se entl'e os factos contemporaneos e os acontecimen
tos d'esse passado de um seculo, em que um povo ex
tranho, levado a extremos que, mercê do Céo, não nos
flagelláram ainda; em que reduzido á absoluta impotell
cia governamental, não passava, na phrase do suu
primeiro 'cidadão ~ primeiro patriota (*) de uma sombra
sem C01'PO, encontrou na fOl'ça do direito firmado e pro
clamado pOl' aquella lei fundamental, que é o eeho pro
phetico das almas mas'culas dos fundadores da federa
ção americana, não só o remedio para todo os males
do presente, senão todos os elementos para as vi 'Lo
rias de um porvir, que devel'ia resumir não s6menLe
a gloria d'e se povo, mas tambem a admiração do
mundo inteil'o.

Se para nós, n'esse momento historico a que me re-

(') Washingbn. Life o( Washingtun paI' J. 1Iarshall.
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fi 1'0, de~iàm immuc1eeer as· razões 'do direito an'te 'o fra~·

gOl' ·da' peleja·, .e" ·bem hajão ·aque'lle·s 6ujos·· peitOs dia':
lllalltinos circumvalLÚam a ·Republica corrio de mura
lha irredtictiv61, passado e11e, ao direito, as legiões do·
pensamento ·pertencia a tarefa de consolidar a victoria,
de outra sorte improficua e transitoria.·

Não perdUl'am as victorias alcançadas nos campos
de batalha;· se as não soccorre a força superior da
razão juridica; aque11as firmão-se destruindo, esta .do
mina creando·; depostas as armas, no can1po da lucta
só restão destroços e inimigos; immudecid·a, porém,
a palavra, eis que slll'ge a entidade immaterial do
pensamento trlumphante, que grupa e cerra em der
redor de si vetlcidos e vencedores, na communhão de
uma só ideia, na energia de uma só vontade. Contra
as primeiras agitam-se as rebe11iões, quando o esma
gamento das massas rivaes não foi completo, em quan
to que o pensamento, que opera pela formação do carac
ter e do coração, que não conquista, mas convence,
registra sempre vict0rias definitivas.

N'este presupposto, portanto, que mais valioso ser
viço nos poderiam exigir a Patria e a Republica que
a exposição e divulgação dos principios que consa
gram e defendem seus direitos e liberdades, que re
sumem as suas conquistas do presente e suas esperan
ças do futuro T

Concretizam estes principios as constituições politi
cas dos povos e estas como actos, 'Conforme a expres
são do eminente Dr. Story, feitos pelo povo, pelo povo
adoptados e que se presume que o povo, auxiliado pelo
sellSO commum, lê, não podendo admittir em suas dis
po·i õe3 ignificações occultas 0\1 interpretações extL'a
ol'Llinarias, não são e nem pode~u ser OULra COllsa
senão « instrumen tos de natureza pratica, baseados
nos negocias communs da vida humana, destinados ao
sen o ('ommum e acommodados á commum intel1i
gencia. ))

Esta natureza das constituições politicas dos pO'·os,

r
r
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que nas palavras tl'anscriptas o genial escriptor accen
tua em termos tão claros e tão preCisos, é a concep
ção dominante e superior J.I ue nos deve guiar no estuüo
da lei fundamental de 24 de Fevereiro de 1891.

Por outro lado, calcada, como foi ella, na constituição
dos Estados Unidos, cujas disp::>sições funda'mentaes
transpoz para a nossa vigente organização politica e, po
derei dizer, com variante apenas accidental, nada a po
deria illustrar e desenvolver melhor do que a pratica, as
julgados, as illações, em uma palavra, a execução que
durante um seculo torn.ou aquella constituição, não a lei
mais sabia da legislação d'aq uelle povo, ma' o verdadeiro
e amado evangelho de todas as suas liberdades e direitos.

Não diminuo o merecimento dos fundadores da repu
blica federativa do Brazil ; muito ao contl'ario, eu creio
sinceramente fazer-lhes o melhor elogio, porque em mate
ria d'esta natureza eu reputo feliz, acompanhando o pen
samento sobrio, mas pl'ofundamentejudivioso, de notavel
publicista e homem de estado inglez, reputo feliz o POyO,

em quem falta genio inventivo para preferir as theorias
abstratas á experiencia, mas sobrão o bom senso e a pru
dencia para d'entre elementos existentes e conhecidos
escolher os que se prestem melhorrilente as construcções
duradouras.

Assim, dado o momento historico em que a nação brazi
leira, obedecendo as tradições do continente americano e,
permitta-se-me accrescentar, talvez ao ideal mais univer
salmente acariciado pelos povos da terra, destruio o velho
regímen para instituição da fÓI'ma popular de governo,
foi acto de patriotica sabedoria escolher d'entre as outras
nações que a tinhão precedido na pratica d'ess/3 governo,
o typo que o exito havia por exellencia consagrado e sob
cuja acção creadora o mundo vio erguer-se, consolidar-se
e expandir-se de modo simplesmente phenomenal urna
das maiores e mais felizes nacionalidades da terra.

Este será por certo o juizo imparcial ela historia, sem,
com tudo, deixar ele lamentar que a imitação não tivesse
sido mais completa, isto é, que tambem não tivessemos
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sabido acompanhar aquelles, cujas instituições adoptava
mos, no religioso respei to que lhes mereceram as tl~adiç5es

do seu direito, esse patrimon,io inestimavel e insubstituti
vel, accumulado atravez de largos seculos ao contacto
d'essa variedade quasi .i nfinita de acon teci me ntos e cir
cUll1stancias antepostas a evolução prôgressiva das
nações, o qual forma o thesouro. das suas melhores opu
lenciDs e, para assim dizer, as bases indestl'uctiveis do
seu genio e do seu caracter. .

Facil fõra a imitação, porquanto tinhamos diante dos
olhos esse mesmo povo, a quem tC?mavamos a organização
politica, a levantal-a nos largos moldes do velho direi to,
que creára e reunira as suas primeiras agremiações; e,
se elle desenvolvera os seus principios, a1:feiçoando-os á
suas novas circumstanc)as de presente e aspil'aç.ões de
futuro, fizera-o, com tudo, de modo que a recente cons
tl'ucção não assentasse sobre as ruinas do que já era uma
conquista definitiva, mas apenas lhe podesse revigorar

. as forças ou multiplicar os elementos para todas as ex
pansões da liberdade e do progresso.

A isto pl'incipalmente, junto ao «genio politico amadu
recido por longa experiencia da raça anglo-americana, »
como assignala Bryce, devem os Es tados U niclos o s uc
cesso surprehenden te da sua federação, aliás calcada nos
proprios moldes fundamentaes do mesmo governo, que
tinha creado e educado as colonias; e esses mesmos ho
mens que ainda na vespera haviam ousado a guerra da
independencia na defesa de prel'ogativas locaes usurpa
das por aq:lelle governo, recuavam diante da postergação
cl'esses principios que haviam ministrado ás co10nias,
simples agrupamentos de nação incipiente, os pode
rosos elementos com que venceram a maior potellcia
navaI do mundo.

Foi assim, 'que n'aquella lei primordial, que pare-o
ce ha er grupado em sua confecção quanto de mDis
illu tre possuia a população colonial, se fugira com
patl'iotica previdencia de violentar costumes, cren ,as
ou tradições que, de longa data arraigadas no espiri to
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do povo, constituiam uma segunda nl;Ltureza sem a
qual, ou o ambiente fora do qual a ex.istencia talvez
lhe fosse impqssivel. D'ahi" os principios da nova
constituição, embóra revestidos de fórma até então !'

desconhecida, traziam na realidade o cunho do tempo,
da acei tação convencida, da pratica volun taria e, por
tanto, d'essa auctoridade dos annos, que nas cousas hu
manas nada pode substituir.

Infelizmente, não' forão estas exactamente as cir
cumstancias que assignalál'am a nossa evoluçãlJ poli
tica e dos mestres, a quem pedimos tudo, só em paL'
te aceitámos a lição. Nüo fôra talvoz a nossa eLlu
cação, juntJ. a indole da nossa raça, ambas as quaes pouco
sabem precaver-nos contra a miragem Jas theol'ias abso
lutas 011 o perigo das imitações desprevenida, e não
teriamos daelo golpes tão profundos em costumes l'CS
peitaveis, em que, para assim dizer, assentavam as
ba es do nosso caracter nacional. D'ahi, quanto aCOLl
tecimentos dolorosos, quantos dosacertos funestos, quan
to retardamento desnecessario na consolidação das
novas' instituiçõ'es se não teeiam evitado ~

Hoje que as bas s estão lançadas e que alteraI-as
seria erro pelo menos igual ao tel-as feito, não ha re
troceder e sim avançar; mas avançar pela trilha se
gura, avançar guiado pela mão da experiencia, aliás
sem substituto n'e se oceano agitado da paixões hu
manas, em que, de um lado, as ambiçõ<3s, as injustiças,
as sofTreguidõe. do mando, as inj urias elos o[ pressores,
as vertigens da grandeza ou a sêJe das opulencias e
do outro, os extel'tores dos oppL'imidos, os clamol' s
da justiça, os reclamos do direitJ, os embates da "er
uade ou os lamentoci da misel'ia, são as vagas encapclla
das que se chocão, se fustigam, galgão umas sobre as
outras e por fim se dilaceram em cachões espumosos,
sob os quaes raras vezes não soss0bra a náu da li
berdade.

Foi o que succedeo a França, a quem, n'abundancia
de mal contidos sentimentos de aITecto e ele admira-

•..
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ção mais do que guiados pOl' exemplos de conquis
tas solidas e duradouras nas grandes tuctas pela li
berdade, vamos tantas vezes pedir conselho e orien
tação. Qual o povo cuja historia offerece um periodo
de maiores esperanças, de mais risonha espectati va
do que a do povo francez nos ultimos dias do seculo·
passado ~ Que é feito de todas essas esperanças ~ Que pro
duziram tantos elementos poderosos que aliás não en
contráram resistencia na ['ealeza, cujo representante,
brando e virtuoso, não lhes creára obstaculos, nem
nas classes abastadas e influentes, cujo espirito edu
cado as alistAra em sua maiol'Ía nas fileiras dos com
b3.tentes da democracia e nem mesmo na ignoran
cia popular, pois que vasta era a legião dos seus ho
mens de genio e de saber, que, fazendo da sciencia
politica o estudo dos seus dias, instruiam ent3.o a Eu
ropa com seus escriptos ~

Dous annos mal se completavam e o reinado do ter
ror vinha varrer d'entre os fructos da revolução a
constituição de 1791 e desde então, presa d'essa
« longa serie de esforços,» como se exprime Hare, (*)
« a procura de um meio entre a anarchia e o despo
tismo, de um governo suflicienternente sabia e forte
que podesse conci1 iar a li berdade com a ordem e pro
teger o cidadão sem privaI-o, da liberdade, » a França ex
perimentou todas as formas da democracia, da repu
blica, da monarchia e do despotismo; e no ardor in
cessante das paixões em ebolição, a tragarem insacia
v is quasi gerações inteiras de seus filhos, esmagada
n'essa tragica noite de 2 de Dezembro, sob o braço
de Sain t rnaud, « o homem usado e gasto que vai ten
tar a ultima aventura de uma vida de aventuras,»
como diz T. Delord, é .afinal devorada pelo imperio,
que devia entregaI-a, envelhecida e vilipendiada, fe
rida em suas glorias mais caras como em seus mais
graves interesses, ás hostes victoriosas de Sedan.

(') AI/lericun Cunstitntional Law.
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E aos defeitos da educação, á instabilidade da raça
celtica, ávida de glorias, fascinada pelo desconhecido,
se attribuem os desastres d'aquelle nobre povo n'es e
doloroso martyrologio vagamente esboçado. Entretanto,
se á semelhante cau:sa é licito attribuil' em parte seme
lhante effeito, com tudo P0l' si só poderia ter l'etal'dado
a consolidação da democracia na França, mas não
poderia tel-a impedido, se outro e mais poderoso ele
mento não tivesse deixado a nação desarmàda em
face de todos os excessos da demagogia como do des
potismo.

E' que o rompimento com o passado fôra violento de
mais e as novas instituições, que não encontravan1 apoio
nas tradições do patrio direito, no amor do povo, na
pratica longeva dos governos, erão falseadas pela am
bição dos que se disputavam o poder, firmados de um
e outl'O lado na força brutal e inconsciente das mas
sas amotinadas.

As instituições de um povo, como dizia Burke, de
vem ser o fructo do tempo e das circumstancias e aquol
le que rompe com o seu passado, verá que ha irre
mediavelmente desorganizado o seu futuro. A arte
ele governar não se aprende nos li \TOS ou nas esco
las, adquire-se, na expressão de Rare, na experien
eia accumulada de gerações e tran~mitte-se tradiuio
nalmente. Está n'isto toda a superioridade da raça
anglo-saxonia.

N'estas circumstancias, portanto, quando as condições
de l1liuha existencia não me assignaláram mais que
um modesto logar entre os obreiros da paz, con venço
me de praticar acto de patrioti mo, divulgando os
sabios COMME TARIOS que ao seu tuninente auctor abri
ram espaço entre os genios b.HnI~zejos ou os espiri
tos immortaes, de cujos tumulos dal'dejam eterJla
mente raios de luz, quaes auroras de novas creações.

E tanto mais se me affil'lna esta convicção, quanto
o lh 1'0 elo Dr. Story, afastando-sj3 do commum das
obras, que de ordinario nos guião a educação, iuspi-

.
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rou-se principalmente na vida pratica do povo, cujas
instituições se~'viram de modelo para as nossas. Parece
quv, não perdendo de vista as s'uas mesmas paln.
yras já antes trans riptas, o emerito jurisconsulto es
creveo um li \TO inspirado nos nego.:ios commnns da
villa humana, adaptado ás necessidades communs,
destinado ao senso commum e accommodado á com
mum intelligencia.

Alem .cl'isto, modesto corno todos os verdadeiros es
piritos selectos, fugio de emittir um juizo proprio,
sempre qU9 encontrou a' questão definida por aresto
de tribunal competente ou pela corrente dos escripto
res de maior auctoridade e aceitação, desde q le os
am parasse a pratica longeva ou as tradições do seu
governo. Encontram-se no livro todos os julgamen
tos que hão interpeetado e definido a constituição
dos Estados Unidos, alguns d'elles na sua inteara,
corno peças de raro lU recim nto jurídico e q le põem
a prova a admimvel educaç.ão publica d'rlqnelle povo,
cedend , governantes e governados, no meio das luc
tas ·arclent s ela sua agitada vida politica, à palavra
au tera, imparcial e sempre acatada dos seus tribu
naes.

O livro é para nós uma lição eloCjuentissima, porque,
como se expl'ime Paschoal, (*) qnando o historiador pbi
losopho estuda a qned'l das rep:.lblicas e dos impel'ios é
le"ado a conclusão de que a perda da libel'elade é antes
resultante da ignorancia elos pl'incipios fundamentaes elo
governo do que ele apatbia em defendeI-os; e bern
assim um exemplo edificante, por quanto ·nos põe sob os
olhos, na diaphana pllreza ele verdade sem roeLeio~, sem
tel'giversações, deso udadas ao lado das energias todas
a fraquezas, os elemento d6 que se acercou aql1elle povo,
os meios de que se servia, em uma palavra, a somma
enorme ele patriotismo, de sabedoria e de' bom senso que
fez a sua grandeza nacional. Ser-nos-ia, portan to, impos
si vel desconhecer em consciencia a acção salutar, per-

n A nnotated Constit!~tion.
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mitta-se-me a palavra, reconstituinte, que de\'e exercer
no genio da nossa sociedade, hoje emmoleLul'ada no mes
m0 quadro politico, dentro do qnal aquelle povo singulal',
de pequenas agl'0miações esparsas e pl'ofuudamenle diyi
didas por interesses peculiares, cresceo, se consolidou,
se expandio e se impoz a admiração e ao respeito das
mais nações.

A utilidade immediata do livro seria, porém, prej udi
cada, se eUe não contivesse as necessarias refel'encias a
nossa Constituição Federal, applicando ao commental'io o
nosso corr~sponeLente texto constitucional e salientando
lhe as diITerenças ou harmonizando-lhe a inteLligencia, por
vezes apparentemente contradictoria na exposição de
linguas e redacções differentes.

Para satisfazer a esse intuito, juntei ao livro as Anno

ta,çãJs, que o leitor benevolo encontrará no fim de cada ca
pitulo. Estas, porém, não armão a commentario, pois que
a tnnto se não abalançaria quem publico testemuI 110 nã.o
recusa da sua insuíIiciencia. Não mais do que simples
referencias ou citações ela lei patria contêm as minhas
Annotelçães, para as qnaes eu peço a benevolencia dos dou
tos e a indulgencia dos competentes. Estas mesnlaS u
jeitei á apreciação e critica de amigos, cujo espirita supe
rior e erudi t de longa data venero e só assim patrociua
elas, deixei que figuras em ao lado do livro, que ha arran
cado applausos universaes, obra simple mente genial,
como ainda recentemente a appellidava, em pratica sobre
ella, um dos maiores vultos das no sas letras jul'idicas e
da scena politica do passado imperio.

Foi nas palestras intimas, a que derão lagar as leitll1'aS
das minhas ifnn9taçães, que por vezes esses amigos, cuja
condescendencia natural emprestava algum l1lel'cci
menta a essas despretenciosas apreciações da nossa lui,
me s'uggeriram a ideia de um estudo comparado das nos
sas constituições e~taeloae. Devo accrescentar, por
tanto, para aquelles que por acaso entendam, como e 'se
amigo , que semelhante estudo seria um complemento
necessario á tarefa emprehendida, que, áparte a evi-

•..
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dente inhabiliclade do traductor dos COMMENTARIOS, eu não
q uiz sahir do quadro traçado e que acabo de esboçar, en
tendendo de mais que a analyse comparada das constitui
ções dos nossos Estados pouca ou nenhuma luz traria ao
assumpto do presente livro.

Razão e mesmo necessidade de um estudo d'estes, mas
das constituições dos Estados e mesmo das colonias ame
ricanas, existe para quem se propõe á analyse e interpre
tação da constituição federal d'aquelle povo; porque
aq uellas precederam esta, que não é em substancia senão
a codificação das suas melhores disposições, das que,
postas em execução nos Estados, tinhão melhormente cor
respondido as necessidades dos seus governos e de suas
populações.

Foi aSSIm que, de accordo com a lição de um dos seus
model'l1os escriptores, M~>. A. Johnston, a divisão elo
poder legislativo em Camara dos Re::presentantes e Senado
foi tirada de todos os Estados exceptuados a Pennsylvania
e Vermont, os quaes já praticavam o S) stema da duali
dade de camaras ; a renovação do Senado pela eleição
biennal de um terço, da Maryland, Pennsylvania, Nova
York e Virginia, aonde, nos dous primeiros pelo terço e
nos outros pela quarta parte, a renovação era annual.
Do mesmo modo, a iniciativa da Camara dos Represen
tantes em materia ele leis de .impostos foi textualmente
copiada das constituições do Massachusetts e New Hamp
shire; o processo da accusação polItica pela Camara de
Representantes, impeachment, de similares disposições das
do Delaware, Massachusetts, Nova York, Pennsylvania,
Carolina elo Sul, Vermont e Virginia, sendo nova a este
respeitq sómente a limitação da pena á perda do emprego
e incapacidade para o exerci cio ele outro. Os Estados,
até então consignavam o mesmo principio da constitt:tição
ingleza, aonde semelhante limitação não foi prevista.

O direito de veto foi imitado da constituição do Massa
chusetts. As bases ela representação das duas casas do
Congresso, que parece uma innovação ela constituição fe
deral de 1787, resultado a que a convenção de Phíladel-
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phia chegou sem o prever, tem seus elementos vropl'Ía
mente na constituição da Virginia., aonde o Senado era
eleito por districtos e a Camara por condados, e no Con
necticut, aonde desde 1699 erão os membros da sua Casa
Baixa eleit6s pelas cidades e os da Casa Alta pela popula
ção inteira do seu territorio. O cal'go de presidente, foi
apenas um desenvol vimento do que as colonias já tinhão
f;as pessoas dos seus governacl"ores, em algumas das
quaes, como no Delaware, New Hampshire, Pennsylvania
e Carolina elo Sul até mesmo se lhes dava o titulo ele pre
sidente. E com as attribuições acon tecera o mesmo qne
com relação ao cargo, já sendo attribuições da dignichde
nos tempos coloniaes, com pequenas excepções, o COO1

mando em chefe elas forças militares, o direito de indultar
ou perdoar os crimes etc. E as im foi que, apesar elo
horror que lhes inspirava George III, n'e ta materia, a.liás
capital para os que se levanta-vam contra a tyrannia da
metropole, não fizeram mais que «uma copia correcta e
augmentada dos governadores de estados ou, em outros
teemos, uma copia reduzida e melhorada do rei inglez. »

A mesma eleição presidencial ainda se recente dos sys
temas usados nos Estados, isto é, directamente pelo povo
no Connecticut, Massachusetts, Nova York e Rhode Island
e indirectamente pelas duas casas legislativas nos outros
Estados.

E assim por diante, demonstra o escriptor citado, estu
dando-as uma por uma, que todas as disposições pl'inci
paes da constituição federal americana forão colhidas em
uma ou outra das constituições já em vigor nos Estados.

Portanto, conhecer estas constituições, é conhecer os
fundamentos da federal e, no funccionamento das prim i
ras, o mechanismo'da segunda.

Entre nós, outro foi o caso, ofTerecendo a nossa organi
zação sob este aspecto a antithese do que se deo entre o
povo americano. Antes da rev01ução de 15 de Novem
bro os nossos Estados não erão mais que provincia do,
mesmo imptlrio, sob o unico regimen da constituição
imperial; proclamou-as Estados autonomos a Constituição

..
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Federal, que lhes deo as bases da nova organização, su
bordinada aos seus principios fundamentaes. Portanto,
o estudo da lllatel'ia entL'e nós deve tomar a direcção in
"'\ ersa; porque devemos partir do funccionamento ela lei
fundamental da União para chegarmos ao mechanismo
da organização estadoal.

E' evidente, pois, qu.e o estudo da legislação constitu
cional dos Estados não pode ter a mesma importancia
complementar pal'a a materia que nos occupa.

Semelhante importancia existe, a meu ver, no estudo
compa.rado das legislações que farão a fonte immediata
ou in piradora da nossa Constituição e eis a razão porque
aclditei á rrinhas Annolctções as referencias que n'ellas se
encontram relativas a constituição argentina. Como a
11ossa, tambem filha da americana, o nosso legislador
consti tuinte foi por veze buscar em suas disposições ele
mentos de convicção ou exemplos da applicação dos prin
cipias d'aqllella no seio de um povo, q LIe participa em
grande parte do genio e caracter do nosso, vista a identi
dade de ra<:a.

E' possivel que em outras legislações se tenha elle tam
bem inspirado, mas taes legislações não figuram senão
no Eegundo plano, como elementos remotos, qu.e por isso
mesmo perdem do valor capitaÍ que as constituições cita
das representam em um trabalho como o presente.

I:espeitei quanto em mim coube o pensamento e a mes
n~a redacção do eminente auctor, tendo para isso muitas
vezes sacrificado, como o reconheço, a vemaculidade
da traducção. Prefiro as censuras que por i so me pos
são caber, a justa applicação da locução italiana tmelul
tore, t?'udiloTe não esquecida.s, comtudo, as palavras de
Tllery: «se traduzü' quer dizer imitar e reproduzir a
grandes e brilhantes qualidades do texto, não ha duvida de
que a tl'aducção seja impossivel.» Não sei se consegui
a exactidão e a fidelidade que erão o meu dever e forüo a
minha ambição; diz-me, porém, a consciencia que os fóros
de honestidade pode com justiça pretender o meu trabalho,
e não foi senão cedendo a este pensamento dominante,
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que reuni e procul'ei explicaI-as em um Voca,bula1'io que o
leitor encontl'al'á no começo cl'este volume, além de algu
mas notas no corpo da obra, as palavras inglezas que,
por falta de correspondencia exacta em a nossa lingua,
conservei no original.

Finalmente, para maior commodidade do leitor, des
dobrei em quatro os dous volumes do original inglez, con
tendo este o primeiro e o se3uildo livro do auctor, consa
grados ao estudo ela histol'ia das colonias, da revolução e
da confederação, resel'vando o terceiro livro, em qu se
occupa exclusivamente da cOllsti tuição, para os tl'e volu
mes restantes, sob cuja forma tornar-se-á menos enC0111
modo manuseaI-os.

Assim eu o entrego, o meu trabalho, ao publico, se não
na convicção de ter acertado, na certeza de não ter pou
pado esforço para consegui l-o e, entregando-o, apadri
nho-me com a generosidade elos estudiosos; dos doutos,
conto com a benevolencia, attributo insepal'avel da qua
lidade, vendo nelles, melhor que censores, os mestres que
me auxiliarão a escoimar mais tal' le os erros, de que não
pouderam triumphar todas as energias da mais pro
bidosa von tade.

Ouro Preto, Agosto de 1894,

•.
•
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VOCABULARIO DOS NOMES INGLEZES

CONSERVADOS NO ORIGINAL.

ATTAI TDER. Condemnação infamante; veja-se III. N. do T.
á Consto AmeI'.

BILL. Empregam os inglezes esta palavra em muitas e varia
das accepções. Aparte as significações especiaes que tem, como
bico de ave. etc. - o sentido em que é empregada pelo auctor é
principalmente o de - lei. acto ofRcial do governo ou outros po
deres publicos, projecto de lei. etc. Tambem é muito commum o em
prego d'esta palavra para exprimir toda a especie de escripto ou bi
lhetes. obrigações de divida, etc.
. O leitor encontrará muitas vezes, no correr d'esta obra. a pala
vra sem traducção; não lhe será difllcil. porém, apanhar o seu vel'
dadeiro sentid) com o auxilio d'este Vocabula1'io.

BURGAGE TENURE. E' esta uma phrase que no velho direito
inglez significi\,va o titulo pelo qual as casas e terras erão havi
das do rei ou de algum 101'.:1. ou senhor de burgo ou cidade, me
diante certo fôro annual ou prestação de serviços mercantis ou
de oflicios mechanicos.

BURGESS. Em geral, significa burgueses, mas é empregado
muitas vez s para indicar o representante de burgos no Parlamento; é
tambem o titub de magistrados' em certas villas. A legislatura
da Virginia chamava-se antigamente casa dos burgueses - house of
blLrgesses.

CHIEF JUSTICE. E' o chefe do poder judiciario, o qual, con
forme a organização do poder j udiciario nos Estados Unidos, é O

chefe ou presidente do Supremo Tribunal ou Côrt:.e Suprema.
COMMON PLEAS. Tribunal de C0l1mh01L Pleas; é um dos tres

tribunaes superiores, reunidos em Westminster. que discutem e re
solvem as questões de direito commum; é presidido por um chie!
j~bstice e quatro juizes mais novos. Sua j urisdicção só comprehen
de materia civil.

Encontram-se alguns d'estes tribunaes em varias Estados da
União americ:lna, tendo, porém, em certos casos. j urisd~cção civil
e criminal sobre o Estado todo; em outros Estados, a jul'isdicÇão
é circumscripta ao condado sámente, de onde vem que são então
chamados - tribunaeil do condado - countr'Y courts. .

COPY-HOLD. Arrendamento de propriedade immovel feito por
escriptura la,vrada no palacio senhorial ou do qual o arrendatario
não tem que fazer outra prova além da exhibição da escriptura,
q ue é fei ta pelo mordomo do palacio•

•
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CURTESY.. Na j urisprudencia inglezfl. chama-se direito de cu,rtesy
o direito que o marido t~m de gosar ·durante a sua vida, depois
da rn l'te da mulher, ,os bens que elIa possuia ao tempo d1 ca
samento, no cas) de ter tido filhos com ella, quer estejam ou não vi
VOR, comtanto que tivessem nascido vivos.

DEaDAND.. E' pl~raseoloJia do velho direito inglez, composta
das palavras latinas Deo dandul1t. Designavam por esta palavra os
bens moveis ou semoventes que erão a causa immediata da morte
d.3 um ente raciomtl; os q uaes se diziam dados a Daus, isto é, erão
confiscados pela corôa, afim de serem applicados em obras pias ou
distribuidos como esmola pelo esmoler do rei. Um cavallo, por
exemplo, que tivesse atropellado um individuo causando-lhe a
mort 3, seria confiscado como deodand.

Tanto nos E tados Unidos, como na propria Inglaterra, esta
lei já foi revogada.

ELEGIT. Nã conheçJ em nosso direito termo pelo qual possa
traduzir a palavra elegit, a não ser penhora ou antichrese. A an
tichrese, porém, como contracto voluntario constituido por escl'ip
tura, não corresponderia bem a significação da palavra ingleza,
embora a elegit em parte produza elfeitos iguaes aos d'este contracto.
Com') act') ordenfl.do por auct'Jridade superior, penhora corresponde
melhor. ao menos no sentido empregado no t3XtJ, abstra.ção feita dos
seus effeitos. Ai'! im adoptei o termo penhora.

A writ of eligit. mandado de penhora, a que se refere (). auctor,
se raalm:mte participa da natureza da penhora, emquant) deter
mina a apprehensão de bens do executado por ordem ou sentença
judicial para pagamento do exequente, não é a mesmn. cousa em
relação a seus effeitos. A writ of elegit podia comprehender todos
os bens, inclusive as terras; mas quando estas, na falta de outros
bens, erão apprehendidas, a eleg'it ,não podia ir além da metade das
pos'uidas pelo executado.

ALm d'isto, RS t3rras assim apprehendidas passavam para a pos
se d exequente, com passão em o nosso direito em virtude do
contracto de antichrese, de orte que o exequent tinha de pagaJ'
se com o seu rendimento, restituindo-as ao executado logo que
estivesse pago.

Isso não era mais do que uI.I!-a cJnsequencia dlS principios do di
reito feudal, qu prohibia a alienação das terras. a excquente
ficava sendo, o que chamavam, foreiro por elegit e c)uservava a
pos e das t~rras a~é o integral pagamento da divida exequenda ou
até que expirassem os direitos do executado sobre as terras e, por
tanto, mesmo até a ua morte, quando o executado era dono de um
fôro perpetuo, se antes os rendimentos não tivessem saldado a
divida. •

ERRaR - wl'it 0(. Veja- e writ. Erão muitos o. casos de taes or
dens ou writ', entre os quaes o· de erro citado no texto. Es a
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ordem erá da competencia do rei e por ella era que 3 manda.vam rever
os julgflment'>s sob o pretexto de erro e só tinhão lagar nos casos de
sentenças definitivas.

ESCHEAT. Reversão das terras para o dono do feudo por extincção
da geraçã~ ou condemnação do foreiro á penas infamantes. Vide

T. do T. ao Si 76.
FREE-HOLD. Propriedade immovel de que se tem o dominili dire

cto por herança ou durante a vida; tambem a sim se chama o arren
damento em virtude do qual é a terra possuida.

GAVELKIND. Ordem de successão que corresponde de certo modo
a do nosso direito patrio. Vide N. do T. ao Si 73.

IMPEACHME T, Accusação pela Camara dos Representante..
Vide a la N. do T. á Consto AmeI'.

KNIGHT. Em geral significa cavalleiro, titulo nobiliarchico, mas
é algumas vezes empregado para exprimir outms idea., como, por
exemplo, o representante de um condado no Parlamento, etc.

LEASE AND RELE SE - deed of, Escriptura de arrendamento com
quitação ou cessão. Era umn,fórma do antigo direito inglez, outr'órl1.
em uso na Inglaterra e Nova York, pelo qual se tran ferill.m o immo
veis, quando o vendedor ou locador erll. senhor directo do sólo. om
o correr do tempo, e ta praxe cahio em desuso, sendo substituida pela
e. criptma de simples cessão,

LIVERY OF SEISIN. E' a tradição ym bolica. A phrase ingleta
é a que foi con agrada pelo velho direito feudl1.1, seguudo o qual as im
se chamava a investidura na posse r alizada pela entrega. do vendedor
ao comprador ou do doador ao donatario de um pouco de terra ou tor
rão, de uma varinha ou de um ramo.

Como se vê, é uma fÓol:ml1. de trauicção symbolica, de que tant s
exemplos se encontram no direito romano e no nosso proprio direito
antigo.

MISDEMEANOR. Crimes e misdemeanors são. como r1iz Bla.ckstone,
méros s.}'nonymos; mas no uso commum, a palavra - crime - denota
actos que revelam maior e mais atroz perversidade. em quanto as
p.3quenas faltas e omissões de menor importancia são comprehendi
das na denominação menos grave de IlLisdemeanors.

OYER AND TERMI ER. De ouvir e julgar. Assim se chamavam
os mem bras ou j uize c.:>mmissionados pelo rei para julgamentos em
materia criminal e principalmente nos crimes 'rle traição e felonia.,
isto é, erão chamados - juizes ou commissarios de ouvir e j ulga.r, co///.

mi.·sioners a( oyer and terminet'.
QUO W AltRA TO. ACÇão movida perante tribunal competente,

como ensina Bl3.Ckstone. para S3 averigu1r elO virtude de que titulo
ou auct ridade uma pessoa ingular ou collectiva, exerce determina
dos podere ou direito .

.\. qlto warranto tambem era applicnda ao. casos, em que um c n
cessionario de privilegio não fazia uso d'elle ou o deixava durante
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ditos inglezes e seus filhos alli nascidos, gosariam, em
todos os sentidos e para todos os fins, das liberdades,
franquias e immunidades pertencentes a qualquer dos do
minios da corôa, como se resitl:ssem e tive sem nascido
no reino da Inglatel'ra 0\1 em qualquer outro dominio da
corôa. Os concessionarias teriarn de haver as terras e
mais concessões na colonia do rei, seus herdeiros e suc
cessares como do feudo da casa real de East Greenwich
no condado de Kent, em livre e commum socage, (*) mas
não in capit , e ficavam auctorisados a ceLlêl-as aos habi
tantes das colonias nas mesmas condições e forma e para
os fins que o conselho da colonia determinasse. (1)

§ 43. No tocante ao governo poli tico, cada colonia
seria governada por um conselbo local, nonleado e demi 
sivel á vontade da corôa, tudo de accol'Clo com as o1'<1e
nanças e instrucções reaes, que seriam periodicamente
promulgadas. Estes conselhos ficariam sob a fiscalisa
ção 13 direcção superior de um outro c nselho, cuja séde
sJria na Inglatel'ra. Era-lh s concedido o p\)der de
expellir todos os intrusos e de lançar um imposto limita
do sobre todas as pessofJ,s que traficassem com a co lo
nia, sendo prohibido a todos os colonos traflcarem com
paizcs extrangeiros, sob pretexto de commercio entre o
paiz-mãe e as colonias. (2)

§ 44. Dentro em pouco a auctoridac1e real dava-se á

(1) 1 Haz. C 111. 50 ; II1arsh. Colono 25, 29; Robert. mel' L. 9.
(2) 1 Haz. CoU. 50; Marsh. Colono 26.
n Expressão da legislação ingleza, que significa o direito, titulo

ou melhor prazo de terras concedido por certo e determinado serviço.
:::ç) ~Jntido emlH'egado pelo auct)l'. diíferença-se uas concessões,
chamadas feudos no res, feitas cm recompensa de serviços restados
peh arma ou cavallal'ia, que erilo por sua n'ltul' za inccrtos, pois
:J. palavra - secage - suppõ serviç1 c rto mediante retribuição ou
pagamento cert'). Participa talvez da natureza da nossa emphyteuse.
tll como a aceitou o direito patrio, isto é, a eml'hyteuse p.lJ·pe
tua e subordinada ao pagament) da renda ou fOro estipulauo. Além
disto, são dllas as especies de socage ; a Hrre ({ree), de q uo trata auctor,
e a vil ou rustica (villein), differençando- e um'l da outra principal
mente pela natureza do serviço e assim pertencendo á primeira ca.
tegoria aquella em que os serviços, além de certos, erão reputados
nobres ou honrosos.

N. DO ·T,
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grata 'occupação de redigir e esta belecer um codigo de
disposições fundamenta,es para essas cúlonias, conse
quentes do poder que lhe ficára no foral reservado. Foi
creado em Inglaterra um conselho de superintendencia ;
os poderes legislativo e executivo farão conferidos aos
presidentes dos conselhos das colonias ; mas suas delibe
rações não podiam affectar a vida nem o corpo (life ?W?'

limb) e, em substancia, confol'mal'-se-ião com as leis da
Inglaterra. devendo vigorar em quanto não fossem an
nulladas pela corôa ou pelo conselho da Inglaterra.
As pessoas que commettessem offensas graves, deveriam
ser remettidas para a Inglaterra, para serem alli punidas,
sendo punidos á discrcção do presidente e do conselho
os crimes leves. A fidelidade á corôa era estrictamente
exigida, bem como ficava estabelecida a egreja da Ingla
terra. (1) A auctoridade real mantinha-se suprema a
todos os respeitos, sendo in teiramente descurado ou de
liberadamen te despresado o valor da liberdade politicá.

§ Li5. O foral da primeira colonia da Virginia foi
successivamente modificado em 1609 e 1612 (2) sem alte
ração importante em suas disposições substanciaes quaIl
to aos direitos civis ou politicos dos colonos. E' de sur
prehender, realmente, que foraes garantindo tão vastos
poderes á corôa e mantendo tão completa a dependencia'
dos colonos, tivessem sido bem recebidos, já de parte dos
proprietarios, já do povo" Entregando todos os poderes
legislativo e executivo nas mãos de um conselho nomeado
pela corôa e dirigido por suas instrucções, parace que
todas as pessoas que se estabeleceram na America, forão
despojadas dos mais nobres privilegios do homem livre.
Entretanto, sem hesitação ou reluctancia, os proprietarios
de ambas as colonias se aprestáram para executarem
seus planos respectivos e, sob a auctoridade de um foral
que seria hoje rejeitado com desdem, como uma inva
são violenta dos sagrados e inalienaveis direitos da liber
dade, forão fundados os primeiros estabelecimentos per
maneiHes dos inglezes na America. D'este periodo em

(1) Marsh. Colono 27, 28.
(2) Marsh. Colono 4;4, -15, 47; Haz, Coll. 58,71; Robert. Amer. L. 9.



diante, o progresso das duas províncias da Virginia e
Nova Inglaterra constitue historia connexa e regular;
aquetla, no sul, e esta, no norte, podem ser consideradas
como as colonias mães e primitivas, sob cujo amparo e
imitando-as, todas as outras forão successivamente fun
dadas e custeadas. (1)

§ 46. Os estabelecimentos da Virginia, quanto a data,
forão os primeiros e progrediram rapidamente sob a
acção da politica seguida, que subdividia a pl'oprieda
de en tl'e os colonos, em vez de conservaI-a em C0111

mum, assim estiml1lando a iniciativa particular. A [Jro
porção que a colonia augmentava, no caracter de seus
membros ião-se cada vez mais accentuando os indicios
de independencia, tornando-se elles irrequietos e in pa
cientes pelos privilegios gosados sob o govel'l1o de sua
pa.teia. Para acalmar esta a.gitação, Sir George Yearel
ley então, (1619) govel'llador da colonia, reunio uma
assembléa geral composta de representantes elos varios
estabelecimentos da colonia e permittio-lhes assumir e
exercer as altas funcçães legislativas. ~2) D'esta arte foi
creada e estabelecida a primeira legislatura represen
tativa que jamais funcciúnára na America; e este ex
emplo ele um parlamento domestico, para regular to
dos os negocios internos, nunca mais foi esquecido,
mas elesde então sempre zelado por toda a America
como o mais precioso direito original do homem livre.
Tão agradavel era ao povo e tão inelispensavel á pros
peridade real da colonia, que o conselho da Inglaterra
vio-se obrigado, em 1621, a publicar uma ordenança
sanccionando-o eompleta e permanentemente. (3) De ac
corda com a constituição do Parlament'o britannico, o
poder legislativo foi collocado, parte nas mãos do go
vernador que representava o rei, e parte nas de um
conselho de estado nomeado pela companhia e, fillal-

(1) Cito as palavras textuaes do Dr. Robertson em todo este periodo,
vist oe. pirito e verdade dellas. Robert. Amer. L. 9.

(2) Robert. Amer. L. 9 .. Marsh. Colono cap. 2 p. 54.
(3) Henning. Stat. 111 .. Stith's Vir. App. n. 4, p. 321 .. 1 Chalm.

Annals. 51.





- 59-

bel'tson obsel'va que a companhia, cOqlO todas as asso
ciaçãe' infelizes, cahia no meio de geral indiIferença, (1)
contentando-se a nação com esq uecer a viola ão de E
reitos privaLlos, mediante a prome sa de falsa pl'oteccão
e de auxilios á colonia pelos salutares esforços e fllturos
conselhos da corôa.

§ ·18. Com a revogação do foral, a colonia ficou sob o
in1meLliato governo e fiscalisação da propria cOl'ôa, e o
rei baixou um alvará especial nomeando um govel'nauor
e doze conselheiros, aos qllaes foi contiaua toda a direcção
dos seus negocioso (2 Neste alvará nenhuma referencia 'o
fazia a assembléa representativa e não 11a razão do sup
poc-se, que James I que, alóm das suas noções arbitral'Ías
de governo, imputava os recente3 desastres á e.-isLencia
ele semelhante assembléa, tencionasse jamais l'evi ~'C:J-a.

Emquanto meditava ainda n'um plano ou codigo elo go,'Ol'
no, sua morte veio pôr tormo a seus projectos que erão
concebidos antes no sentido da Slla al'l'ogancia e phantJ.sia,
do que no de favoreceI' os interesses pOl'll1aneuLes da pro
vinGia. (3) Desde então, comtlldo, a Virginia continuou a
ser provincia real até ao periodo da revolução amol'i
cana. (-1)

§ 49. Carlos I aceitou as noções e in itou em todo sen
ti lo o systema colonial de seu pae. (5) Declarou a colonia
uma parte do imperio annexada á conJa e subordinaua
immediatamente á sua jurisdicção; durante a naior parte
elo seu reinado, a Virginia não conheceo outra lei fóra da
vontade do soberano ou dos seus agentes delegados e
assim farão decretando cstatutos e lançando impostos sem
o menor esforço no sentido da reunião de Ullla asscmblóa
coloniaL Só quando os 1l1m'murios e qlleixas, (111C seH e
lhante nórma de conducta devia produzir, hayiam donun
ciado os hnbitantt's em franca resistencia ao governadol',

(1) Robert. AmeI'. L.9. (2) 1 Haz CoU. 189.
(8) Marsh. Colon, cap. 2, pp. 63, Bt; 1 Haz. ColL 189.
(4) 1 Haz. Coil. 220, 223.
(5) P,treceqlle, sllbsequentemente sob Carlos 11, outorgou-se outro

forál a 10 de Outubro de 1676, mas pouco mais c:>ntínba eUe além de um
reconhocimento da colonia como dependencia immediata da corôa.
2 Henning, tat. 531, 532.
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accedeo o rei á medidas mais razoaveis. Não cedeo de
uma vez ao descontentamento da colonia, mas, urgido
como estava então, por graves embaraços na metropole,
de boa vontade aceitaria uma politica que apaziguasse a
colonia e removesse alguma das suas justas queixas; con
seguintemente, pouco depois nomeou Sir William Ber
kely governador, com podel'es e instrucções que revela
vam espirito muito mais benevolo. Foi elle auctorizado a
declarar, que tanto em seus negocias civis como ecclesias
ticos, a colonia seria governada de accordo com as leis da
Inglaterra; recebeo instrucções para fazer regulamentos
para a eleição de representantes do povo que, com o go
vel'nador e o conselho, constituiriam uma assembléa ge·
ral investida da suprema auctorldade legislativa, bem
como para estabelecer tribunaes de justiça que deveriam
ser modelados, quanto a maneira de funccionar, pelas
fórmas adoptadas no paiz-mãe. D'esta arte, forão aos co
lonos garantidos em grande parte os direitos do povo in
glez e sob o governo cL'este excellente magistrado, com pe
quenas intel'rupções, a colonia fioresceo vigorosamente
durante quasi quarenta annos. (1) A revolução de 1688
encontrou-a, se não na posse pratica da liberdade, ao me
nos no goso. de fórmas de governo adequadas ao occulto
desenvolvimento do seu espirito.

§ 50. As leis da Virginia durante o seu período co
lonial não apresentam, na organização geral ele suas
instituições e regimen civil, tão acccntuadas divergen
cias elas do paiz-mãe como as das colonias do norte.
O direito commum foi reconhecido como a base geral
da sua jurisprudencia e a 13gislatura, não sem certa
apparencia de ostentação, declarava pouco depois da
re tau ração de Carlos II que ella tinha ( procurado em
todos os sentidos e tanto quanto permittiam o ge
nio e a constituição d'este paiz, adherir ás excellen
tes e aperfeiçoadas leis da Inglateua, ás quaes con-

(1) Robert. AmeI'. L. 9; Marsh. AmeI'. CoI. cap. 2. pp. 65. 66.
nota. Não j ulo uei necessario referir-me particularmente ao estado
das cousas durante o agitudo período da Commonwealth republica
ingleza. Hening. Yirg. 'tat. IntrJducção pp. 13, 14.
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fessamos e reconhecemos a devida obediencia e res
peito.» (1) O regimen do direito commum tambem foi
expressamente revomllendado em todo os fOl'aes uc
cessivamente concedidos, bem COUlO por declaração
real, quando a colonia, como dependencia, foi annexa
da á corôa. E de facto, não ha razão para supp r- e
que o direito COffimum, em seus delineamentos principae ,
não fosse muito agradavel ao colonos; e assÍl 1, em
sua politica geral, a calonia seguia de perto os passos
do paiz-mãe. Entl'e o~ pl'imeit'oci adas da legislatura en-

. contra-se a egreja da Inglaterl'a estabelecida como a.
unica egreja verdadeira; (ct) suas doutrinas c discipli
na erão prescriptas e trictamente; todos os não-con
formistas a principio forão obrigados a dcixar o paiz
e o espirita ele perseguição manifestou-se em exellI
pIos que não ficáram l11uita alu lU do l'igor el slllai
zelosos pUl'itanos. O clero da egreja estabelecida era
an:planlente provido por meio tle patrimonios e dizi
mas e outros auxilias; foi pl'escripto o 'domicilio efl'ec
tivo bem como pe~'emptoriaI1enteexigido o cxácto CUl11
primento dos deveres parochiaes. Durante o prim iras
cincoenta annos de legislação colonial, as leis relati
vas á egreja fizeram, em verdade, mui prOell1i~lente fi
gura; a primeira lei ele tolerancia ere favor dos des
sidentes protestantes foi do anl o de 1699 e apenas adop
tava a do estatuto do primeiro Guilherme e Maria. Su
jeita a isto, pareve que a egreja da Inglaterra mantu
ve a exclusiva supremacia até ao periodo da rcvolu
ção americana. Os casamentos, excepto em casos e'
peciaes, deviam ser celebrados na egreja pal'o.)hial e du
accanla com a rubrica do breviario commUI11. A lei

(1) 2 Henning. Stat. 43. Sir Williltm BJrkeley. na sua resposta
aos quesitos dos Lords C mmissarios em 1671. « Contraria as leis
da Inglaterra, nunca fizemos, nem ouzamos fazer lei alguma, ex
cepto que nenhuma vdnda de terras será boa e legal. sem que
dentro de tres mezes da data da transmissão seja registrada.),

(a) Jefferson, Works. 1, :38;
Life of Madison by Rives, 1.42:
Boneroft, Hist. of O. ., L 206;

Terrett v Taylor 9 Cl'anch.
3.
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de successão do paiz-mãe foi tacitamente mantida atê
ao período da revolução americana, e a divisão dos
bens ab intestato foi 11lOldada de accordo com ames·
ma regra geml; os test Lmentos tambem forão' regula·
dos pela lei da Inglaterra; (1) e parece que nenhum
estatuto colonial se organisou a este respsito antes de
1748, quando foi decretado o primeiro, que desviou-se
alguma cousa d'aquella lei provavelmellte em virtu
de de circumstancias locaes. (2) Um dos factos mais
notave.is da historia juridica da calonia é o seu apego
ao direito de substituiçàO ; por um acto pl'omulgado em
1705, determinava-se que as substituições na transmis
são de terras não fo:ssem mais embaraçaLlas ou des
truidas por final accordo judiciario ou reivindicações,
fines ar 1"cave?'ies, (*) mas sómente por acto da legisla tu-

(1) Cito sobre estes assumptos Henning. Estat. 122, 123, 144, 149,
155, 180, 2-10,268, 277, ·i31 ; 2 Hen. Stat. 48, 50; Hen. Stat. 150, 170,
330, 4H.

(:t) 5 Henning. Stat. 456.
n Tão c1nheç0 em noss1 fôro ou direito processual termo ou

phrase cOl'l'aspJndente a recoveries ou cornmon recovery (recupera
ção commum). No sentido aqui empregad pelo auctor, refere-s~

eUa a uma praxe do antigo direito inglez, aliás hoje já abandonada
ou cahida em desuso t'tnto na Inglaterra como nos Estados Uni
dos, parlt aonde, como se vê do texto, f i aos poucos transpor
tolda lt legisl:.tção britannica, a medida que as colonias ião sendo
flllldadas, legislação essa todfl. eivada dos principias do velho di
reito feudal. Chamavam assim' os inglezJs uma especie de ga
rantia jndiciaria ou m ')do de tr'tnsmi são de terras por meio de
registro obrigado a determ inado process1, coma a explicam Burril
e Warren. Não sei que em nosso direito formulado cousa haja,
que se lhe assemelhe, não se lhe p')dendo comparar o nosso re
gistro de transmissã.o de immoveis.

um dos ilIustrados traductores de Bhk tone a define - especie
de venda judiciaria que se fundava em ficções auctorizadas pelo
uzo - aproprio Blackstone, explicando sua natureza ou o que por
t:'ll praxe se deve comprehenc1er, diz ser - « uma acção real ou
flcticia, cujo resultado é a recuperação ou reivindicação de terras em
virtude de sentença, acção que SJ intenta contra o foreiro de prazo livre;
e como a recuperação se opvra por força de decisão, que se suppãe
fundadll. em direito, esta aC,ão pode ser opposta a qualquvr pes
soa, inve. tindo quem obtem a decisão n'um feudo livre e absoluto. »

N. DO T.
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ra em :cada' caso particlliar; e embóra isto fosse mo
dificado posteriol'mente, de modo a permittir que as
substituições, quando os bens não excediam o vaLor de
200 libras esterlinas, (1) fossem embaraçadas ou destl'Ui
das por o~tl'a fÓl'ma, c m-tudo em geraL esta politica
continuou até a revoLução americana. A este respeito,
o zelo da colonia no sentido de manter as substitui
ções e perpetuar as heranças na mesma familia cx
cedeo o do paiz-mãe.

§ 51. Mui cedo ainda, tra tál'am de regular o I'eco
nhecimento e registro das escripturas e hypothecas de
immoveis, sendo reputada indicio de fraude a falta do
registro. (2) O julgamento pelo jury, embóra cons,ti
tuiss(} um privilegio resultante dê seus direitos em
geral, foi regulado por legislação especiaL Houve tall'l
bem uma declaração pl'imitiva, estatuindo quo o go
,'ernador não poderia imp'-,r tributos sem o consellti
menta da assembléa gel'al e, qU'1I1do lançados, de" 
riam ser applicados de accol'do com as resoluções ela
legislatma; assim tambem os delegado não pode
riam ser prezas dnrante o tempo elas essões da as
sernbléa. No tocante ao commercio intel'l1o, liberdad
geral foi garantida a todos os habitantes para com
prarem e venderem, como melhor lhes conviesse, son
d prohibido todo e qualquer monopolio. (3) Parece que
a cultura do fumo foi sempre objecto de con tante so
licitude, tendo sido animada por nma lonrra succe são
de actos, que eviclenciam suffieientemente o sentim 11

to publico e a vasta impol'tancia cl'essa cultura lla
propriedade da colonia. (-1) Vemos na re l)Jsta de ir
\Villiam Berkeley aos Lords Commis arios em lG71, CIlle
a população da coLonia era ll'aquelle tempo de cel'cn
de 40,000 almas, e que as restl'icçres d navigulion l/cl

(1) 3 H nning ,'tat. 32 , 516; 4 Henning, tat. 400; 5 Hl'n. St'lt.
4H; 1 Tuck. Black. CJmm. App.

(2) 1 Henning, Stat. 2b8; 2 Hen. Stat. 98; 3 Hen. , t t.321.
(3) 1 RenninO', tat. 290.
(4) Vide J Hen. ,tat, 126 e Indice, tit. Fumo, n'e.. tl) e no. vo·

IUlI1e. seguintes; Hen. i-3tat, 511.
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(lei sobre a navegação), cortando todo commercio com
os paizes extrangeiros, se lhe tornavam muito prejudi
ciaes, visto como a população era obediente á lei e
« esta» diz eUe, « é a razão porque aqui não se cons
troem grandes ou pequenas embarcações; pois obede
cemos muito a todas as leis, emquanto os homens da
Nova InglateL'ra as violam e commerciam com quaes
quer 10gFlres que seus interesses aconselhem.» Esta
linguagem é assaz significativa elo elesassocego da Nova
Inglaterra quanto a essas restricções do seu commer
cio. Entre,tanto, a resposta de Sir William ao quesi
to relativo a questão religiosa e instrucção na colonia,
seria. motivo, em os nossos tempos, de uni versaI es
panto « Graças a Deus,» diz elle, « não temos escolas
livres nem imprensa, e espero que as não teremos ain
da por estes cem annos; pois a instrucção trouxe ao
mundo a desobediencia, a herezia e as seitas e a im
prensa as divulgou e accuza o melhor dos governos.
Guarde-nos Deus de ambas.» (1) Em 1680 notavel mo
dificação foi introduzida na. jurisprudencia colonial, re
tirando-se da assembléa todo o poder judiciario e crean
do-se a appellação das dec'si'ies do Tribunal Geral para
o Rei em Conselho. (2)

(1) 2 Hen. Stat. 511, 512 514, 517; 1 Chalm. Annals. 328(; 3
Huteh. Colleet. 496.

(2) Marsh. Colon eh 5. p. 163 j 1 Chalm. Annals, 325.



CAPITULO III.

ORIGEM E ESTABELECIME TO DA 'OVA INGLATERRA.

§ 52. Podemos agol'a tomar em consideração de mo
do summario a hi~toria ela Companhia ue Plymouth ou
Septentríonal. Esta companhia dispunha ele mellores
recursos e menos iniciativa do qCle a do sul; e embJra
auxiliada por homens de elevacla distincção e, entre ou~

tros, pelo civismo e zelo do L rd Chie(e Justice Popham,
seus primeiros esforços no sentido de colonização {'ol'ão
fracos e dasanimadores. O capitão John Smith, tão co
nhecido na historia da Virginia por suas [e lizo aventu
ras sob a auctoridade da re pecti va companhia, ás tenta
tivas cl'esta deo apenas passageiro brilho, alcançando da
excitada imaginação do principe, que foi depois o Rei Car
Io " o lizongeiro nonle de Nova InglcLtel'm para o paiz, de
cuja bclleza e fertilidade fazia enthusia ticas discripções,
nome que OITllSCOU o 'l0 Vi 'ginia c tomou-se caro desde
então acima de toda expressão aos habitantes d'aquelle
aspero, mas sadio clima. (1)

§ 53. Languescia a companhia, quando sobreveio um
acontecimento que deo novo e inesperado aspecto á suas
esperanças. E' bem sabido que as dissensões religiosas
resultantes da reforma, abrindo maior horisonte á liber
dade de discussão, não tinhão a correspondente caridade
da tolerancia em relação as opiniõe divergentes. Cada
seita que se succedia, não nutl'Ía duvida alguma sobre a
propria infallibilidade em materia de doutrina e cuLto e
anciosa se mostrava por fazer proselytos e por denunciar
os erros de suas adversarias. Se n'isto tivessem ficado,
é possivel que nos esquecessem os, na admiração de sin
cero zelo pela verdade christan, da ambição de poder e da

(1) Robert. Amer. L. 10; Marsh. Amer. Col. cap. 3, pp. 77 e '78;
1 Haz. Coll. 103, 14'7, 404; 1 Be1knap's New Hampsb.ire, cap. 1.
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presumpção que se escondiâm nos occultos refolhos de
sua devoção; mas, infelizmente, o espirito de intolel'an
cia manifestára-se em toda a pleni tude da sua desabrida
e ingovel'navel sevel'idade. Tolerai' erros, era sacrificar
o christian is mo a mél'os interesses tempol'aes ; a verdade
e só a verdade devia ser seguida. acontp,cesse o que
acontecesse; e assim a religião não permittia compro
missos entre a consciencia e as con veniencias mundanas.
A heresia era de si mesma um peccado mortal e extir
pal-a tornál'a-se o pl'imeiro dever de túdo crente sincero.
A' perseguição, portauto, mesmo quando parecia mais
violar os sentimentos de humanidade e os direitos do fôro
intimo, nunca faltáram apologistas entre os que professa
vam a vida mais piedosa e pura; era frequentemente re
cebida com aclamações da multidão -e encontrava am
pla defeza de parte elos eruditos e dogmaticos, já da politi
ca do magistrado civil, já elo cégo zelo da auctoridade ec
clesiastica ; cada ~eiLa, ao galgar o poder, desenvolvia a
mesma inexoravel fiL'meza na derrubada ele seus advel'
sarios. (1) Os papistas e o pl'elaclo, puritanos ou pres
byteranos, não se condoiam ela destmição dos dessiden
tes da sua fé; levantavam fundas queixas contra a injus
tiça de seus inimigos, quando erão por seu turno opprirni
dos; mas o não faziam movidos pelo horror da perse
guição propriamente dita, mas pelos infames erros dos
perseguidores. Não {ai tãú provas abundantes, nas me
morias e historia d'quelles tempos, ele quão facilmente

(1) O Dr. Robertson observa com muitnjustiçn, que não só a ideia
de to13rancia, "mas apropria palavrn.. n 1 sentidJ que óra se lhe dá, era
então desconhecida. A pass'l.gem inteira é digna de louvor por seu
espirito catholico. Robert. Amer. L. 10. Sir Jam s Mackintosh, nome
tão glorioso na plilosophia j uridica como na moral, nota qua este mal
gi~anL (a supressão do direito de liberdade do consciencia em ma
teria de religião) recebera um golpe profundo das mãos de Luthero,
que em sua lucta com Roma, attingira toda a auctoridade humana e
inco?tscientel1tenle desvendára á humanidade que e11a tinha o direito.
ou antes era obrigada a por si mesma formar e manife tal' suas pro
prias opiniões e, sobretudo, nos nssumptos que mais intimamente a
iuteressavall). 1)issel'tation o?t the Prog1'ess or Elhieal Philosophy (Phila.
183~) p, 36,
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as seitas, que poe amor da consciencia haviam soffl'ido
com inteepida fortaleza toda soete de humanas calami
dades, se voltavam contl'a o inoITensi \ o, mas a seu
juizo, teansviac10 semelhante, para lhe infligir em ignaes
soffl'imentos. (1) Até a mesma advel' idade deixa algu
mas vezes de produzir seus efiei tos salutal'es de modera
ção e compaixão, quando um zelo cégo, mas honesto,
uSllrpa o dominio da razão. Se semelllante pintuea da
fraqueza humana póde com justiça augrnentar a nossa
pequenez, sel'virá tambem para lembear-nos o devtJr
cheistão da tolerancia; e quem paI' acaso contemplat'
estas scenas exclusivamente com olho' de cen ura,
deverá ter-se esquecido dos muitos exemplos bl'ilhan
tes, que peop rcionál'arn, de vil'tude amai aedont,
de fiel 31idade a mais persuasiva e da mais exalçada
piedade.

§ M. Entl'e aquelles que farão perseguidos pelo zelo
alLivo de lzabel, contava- e uma pequena seita cha
mada, do nome de seu chefe, urownistas, a qual deve
mos a fundação da hoje va ta sei ta tios congregacio
nalistas ou independenLe. Depois de extraordillarios
soffrimentos, virão-se obrigados i:L se refugiarem na H 1
landa, sob a dil'ecção de seu pastor, o SI'. John Ro
binson, homem di tincto por sua lJieLlade, sua benevo
lencia e pela sua intrepidez de aLlimo. (2) Depois de
aUi se terem demorad alguns annos, resolveram
emigrar pal'a a Amel'ica, na e 'peeança üe poderem as
sim perpetuaI' sua ordem religiosa e con,-ervar a pu
reza de Ullla egeeja apostolica. (3) ssociaLios com ou
tl'OS amigos da Iuglateera, partiram com o designio do
se estÇl.belecerem no Rio Hudson, em ova-York; mas,
contra SII<1 expectativa, farão obrigados a desembarcar
no Cabo Cod em pleno rigur do inverno, sendo o lagar
do deselllbal'que denominado PlymouLh, que depois t01'-

(1) Ro.bert. Amer. L, 10; 1 Belknap's ew Hampshire, cap, 3; 1
balm. Aunal • pp. 143, 14.">, 169, 18J a 191 ; 3 Hutch. Hist. CoU. 42.
(2) Belknap's .'ew Hamp hire, cap. 3.; 1 Doug. Summ. 363.
(3) 2.1ortoll· Iem. 1 a 30.
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nou-se tão celebre como o primeiro estabelecimento per
manente da Nova Inglaterra. (1) Não pretendendo si
tuar-se n'este logar, não se tinhão premunido de uma
carta de concessão de parte da companhia de Plymouth ;
com tudo, o plano primitivo da sua colonia ainda é con"
s3rvado ; (2) tinha elle por base a communhão da proprie
dade, ao menos por certo espaço de tempo, systema
que era, como os acontecimentos demonstráram, intei
ramente incompativel com a existencia de qualquer colo
nia grande e florescente. Antes de desembarcar, re
digiram e assignál'am um pacto voluntaL'Ío de governo,
formando, se não o primeiro, pelo menos o exemplo
mais authentico que se encontra nos annaes do mun
do, de um contracto social original para a fundação
de uma nação. Os philosophos e os jul'isconsultos tem
recorrido continuamen te à theoria de semelhante conLra
eto, a fim de regularem os direitos e deveres de go
vernos e subditos; mas na maiot· parte se ha tratado
o assumpto como esforço de imaginação, seiu o apoio
da historia ou da pratica das nações, pouca instrucção
solida colhendo-se d'elle para os actuaes interesses da
vida. Mal se poderia sonhar, que a America forne
~eria um exemplo d'i so, em primitiva e quasi patriar
ehai simplieidade.

§ 55. A 11 de Nevembro de 1620, esses humildes,
mas destemidos aventureiros, antes de desembarcar,
redigiram e assignáram um pacto original, no qual,
depois de se reconhecerem subditos da corôa da In
glaterra, passáram a declarar o seguinte: «Tendo em
prehendido, para gloria de Deus, propagação da fé
christan e honra do nosso rei e patria uma v.iagem
com o fim de fundar a primeira colonia nas regiõeB
septentrionues ela Virginia, na presença de Deus e de
uns e outros entre nós, aqui presentes, 801emne e
mutuamente contractamos e combinamos constHuirmo
nos em um corpo civil e politico, para assim poder-

(1) Robert. AmeI'. L. 10; MaI'sh. AmeI'. Colono cap. 3, pp. 79,
O; MoI'ton's Mero. 31 a 35.

(2) 1 Haz CoI!. 87, 88; MoI'ton's Mem. App. 373.
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mos de melhor modo conseguir a orderil, a conserva
ção e o adiantamento dos designios supra referiuos. E em
virtude d'este pacto ordenaremos, constituiremos e for
maremos leis justas e eguaes, as ordenanças, actos,
constituições e funccionarios, que occasionalmente fo
rem julgados proprios e convenientes para o bem ge
ral da colonia, ao que promettemos toda a devida ubmi
são e obediencia.» Era tuuo quanto se contin!Ja no
contracto, que foi assigna<i0 por quarenta e UlUa pe8
soas. ~1) Este acto é em essencia uma democeacia pura.
De accordo, os colonos pouco depois passáram a orga
nisar o govemo colonial sob o nome de Colonia da
Nova Plymouth, a nomear um governado e e outl'OS
funccionarios e a decretar leis. O governador era esco
lhido annualmente no começo pelos homens li vres
(f)'eemen) , (*) e tinha um adjunto para auxiliaI-o no cllm
primente:> de SU"L missão; (2) pouco depois mais
quatro forão accrescidos e, finalmente, o numel'o foi ele
vado a sete. (3) O supremo poder legislativo residia
e el'a exercido poe todos os habitantes varões, selldo
aumittido a votar em todos os negocios publico cada
homem livre que fosse membl'o da egl'eja. (4) Tendo-

(1) 1 Haz. Coll. 119; Morton's Mem. 37; Marsh. Colono cap. 3,
p. 80 .. Robert. Amer. L. 10 .. Hutch. Hist. 455.

(2) Plymouth L'lWS. (1685) ; 1 Haz. Cal. 404, 40 .
(3) Morton's Mem llO .. Prince's Annals 225; 2 Hutch. Hi t. 463,

465; 1 Haz. Coll. 4'H, 408. 411, 412.
(4) R bert. Amer. L. 10; 2 Hutch. Hist. 467; 1 Hnz. Coll. 40 ,

4ll, 412. 414.
(') Dou propositalmente esta traducção a palavra {reemen que

tambem significa - cidadãos; porque, attendendo á circum tancia
do tempo a que se refere o auct r e ao emprego posterior da pa
lavra - citizen - quando se refere á epochas mais modernas, expri
mindo n'um e outro caso idJia equivalente, não me pareceo que
guardaria a fidelidade devida ao texto, se désse a mesma tradu
ção em ambos os cas S. Embóra n'aquelle t mpo as col'mias !linda
não tive sem escravos, comtudo a palavra {I'eemen não em exacta
mente o que hoje chamamos - cidadãos .. se {reeman exprimia s1b cer
to aspecto, a palavra cida ão, não tinha ellll então nem podia
ter, a mesma significação.que os tempos modern.1s lhe derão.

N. 0.0 'r
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se augmentando o numero d,e estabelecimentos e ficando
a grandes distancias uns dos outros, creáram em 1639
uma camara de representantes, (1) cujos membros, bem
como outros funccionarios, erão annualmente escolhi
dos. Adoptáram o direito commum da Inglaterra como
base geral da sua jurisprudencia, alterando-o, porém,
de vez em quando por meio de regulamentos municipaes
melhormente adoptados á sua situação ou em mais
perfeita conformidade com suas austéras noções da,
anctoridade absolnta e obrigação universal das institui
ções mosaicas. (2)

§ 56. Os colonos de Plymouth a principio viveram jun
tos sob a associação e contracto voluntario já men
cionado, mas diariamente sentiam embaraços prove
nientes da falta de uma auctoridade geral, emanada
directa ou indirect'lmente da corôa., qne reconhecesse
sen estabelecimento e cOnfirnH\SSe a sna legislação. Depois
de varias tentativas infructiferas feitas n'este sentido,
por fim conseguiram obteL', em Ja.neiro de 1629, uma
patente do conselho de Plymouth em Inglaterra, de
accordo com o foral do Rei James de 1620. (3) Esta pa
tente, além da concessão do territorio nos termos e
condições da patente primitiva de 1620, dava auctori
zação ao concessionario (William Bradford) e a seus
co-associados, « para se, incorporarem sob algum nome
conlluum ou conveniente, com o direito, elle ou elIes
ou o povo que aLLi vivesse sob elIe ou elies e seus suc
cessores, de recligirem e decretarem periodicamente or
dens, ordenanças e constituições, tanto para a melhor
direcção de seus negocios internos e a aceitação e
admissão ele outros indi viduos na sociedade d'elle ou
d'elles, como para o melhor governo do povo cl'elle ou
d'elles, e bem a sim, durante o estado d'estes no mar
em suas idas e·voltas ; e tambem para executarem as mes-

(1) 2 Hutch. Hist. 46il.
(2) Robert. AmeI'. L. 10; 2 Hutch. Hist. 462, 463, 464; Hub

bard's Hist. cap. lO, p. 62; 1 ChaImer's AnnaIs, 88.
(3) 2 Hutch. Hist 464" 479; 1 Haz Coll. 298,404,468; 1 ChaImr's

AnnaIs, 91, 98,; 1 HoIme's AnnaIs, 201.
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mas ordens ou fazeI-as executar pelos funccionarios e
agentes que elle ou elles au torizarom e deLerrarom ;
com tanto que as ditas leis e ordens não sejão con
trarias as leis da Inglaten'à ou a fórma de governo
que pelo dito presidente e conselho (da Companhia de
Plymouth) será mais tarde estabelecida.» (1)

§ 57. Parece que esta patente ou foral nunca foi
confirmado pela corôa, (2) e os colonos nunca forão
constituidos em cürpo político e investidos em quaos
quer poderes logislativos pOI' acto da mesma COl'Ôa.
PermaneclJram, pois, sob o ponto elo vista legal, 13m
estado de sim pLes associação 1'0 Iun taria, cxe l'eendo os
mais altos poderes e prerogati as soberanas e I res
tando obediencia ás leis e magistrados escollJidos por
si mesmos. (3)

§ 58. O foral de 1629, entretanto, dava-lhes uma ap
parencia de soberania' delegada, da qual não cleixá
ram de se aproveitar. Assumiram sob eLie o exercí
cio dos poderes executivo, legislativo e judiciario I a
sua maior plenitude, tendo apenas o momentaneo es
crupulo de não exercerem o direi to de im pi')r penas
capitaes. (4) a Não forão perturbad08 no livre exerci
cio d'estes poderes, por ignoranc~a ou conyeniencia ela
corôa, senão depois da restauração de Cados II; foi
lhes então posta em duvida a auctoridade em virtu
de d?- sua patente, e diversas telJtativas forão feita,
sem resultado, para se conseguir a confirmação da co
rôa; continuáram, comtudo, a apegar-se áquella pa
tente, até que, no naufragio geral dos fOl'aes em 1684,
o d'elles foi tambem annullaclo .. Um goremo arbitl'al'io

(1) 1 Haz. CoIl. 29 , 40í.
(2) Chalmers diz (1 Chalm. Annals ()7) qu « e ta patente não

foi confirmada pela corôa, posto que o contrario seja a(Jil'mado
pelos historiadores coloniaes." Vide tambem Marsh. Hist. CoI n.
cap. 3, pp. 82, 83.

(3) Marsh. Hist. Colono cap. 3, p. 82; 1 Chalm. Annals, 87,
88, 97.

(4) 2 Hutch. Hist. 464, 465, 4.67,. I CJ!alm. Annals. 88.
(J, Palfrey, Hist. of ew Ingland, 1. 542.
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estabeleceo-se então sobre elles em commum com as
outeas colonias da Nova Inglaterra e, por fim, farão
incorporados em uma só pI'ovi ncia com o Mnssachu
setts, sob o foral a este concedido por Guilherme e
Maria em 1691.

§ 59. Não será sem interesse citar algumas das leis,
que formáram o que pode ser con iderado propria
mente os fundamentos da sua jul'ispruclencia. Depois
de regular o modo de escolha do seu governador e
legislatura, como já ficon dito, parece que seus pri
meiros cuidados tiveram pOl" fim o estabelecimen to
das libe1'dades do povo livre [la Inglate1'1YL. (*) Declarou-se,
portanto, (1) quasi. na mesma JinguagenJ da Magna
Carta, que a justiça seria a todos administrada com
imparcialidade; que ella não seria vendida nem dene
gada ; que ninguem soITreria « em Rua vida, membros,
libel'dade, fama ou beQs, senão em virtude ou por jus
tiça de alguma lei expressa do Tribunal Geral ou eLas
boas e justas leis da rlossa nação, que nos foren) apro
priadas (conforme o costume aqui pelo tl'ibu'nal se
guido), nos casos em' que não ti vermos lei nossa es~

pecial; I) e ninguem soffl"erá sem que primeiramen te
tenha sido ouvido em competente processo prescripto
por lei; que nas causas crimes e civeis haveria jul
gamento pelo jury, em t,odo caso, no julgamento final
em gráu de appeltação, com o direito ele recus~ pai'
justa causa e, nos ca os de penas capitaes, o direi to
peremptorio ele recusar vin te jurados CtH110' na Ingla
terra; que ninguem seria condemnado senão a vi ta
do depoimento de eluas testemunhas dignas de fé ou
em face de outl'as provas e circumstanc-~as suíficientes,

(1) Em 1636. Vide 1 Haz. CaU. 40,1, 408; Id. 178; Plymouth
Colony Laws (edição de 1(85); 1 Hnz. Coll. 411, 414, 419.

n O texto diz ~ lhe free libel'ties of the fl'ee-born people of England 
cuja trnducção litteral c nstituiria um pleonasmo da peior e pe
cie, que nem dava maior vigor á phrase adoptada, nem aclduzerill.
ideia que nella não se contenha, já porIu não ha liberdades que
não s jão l'i'vres, já porque ll. locução povo livre, comprehende o
povo que nasce livre.

N. DO T.
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a menos que o contrario fosse por lei expressamente
determinado; que todas as pessoas de 21 annos de
edade e no pleno goso de suas faculdades mentaes,
poderiam fazer testamento e outras alienações legaes
de seus bens, quer estivessem condemnadas ou excom
mungadas, quel' por outea fôrma punidas, excepto nos
casos de traiçãe, em que seus bens moveis seriam confis
cados, podendo, porém, ainua di ~pôr de seus bens im
moveis. Todos os proce sos deviam ser feitos em nome
do rei. (1) Todos os julgamentos concernentes á ter
ras deviam ter lagar no condado, aonde fossem ellas
situadas e tod.as as acções pessoaes Ioda residencia
de uma das partes; as tel'ras e bens ficavam sujei
tos a embargo ou penhora em execução de sentença
proferida em qualquer acção. Toüas as tenas em ma
teria ele successão, seriam transmittidas de accordo com
o direito adoptado em East Greenwich, no condado le
K(jnt, e os legados ele conformida lo com as leis da
Inglaterra. Todo os filhos herdariam em parte' iguae ,
excepto o mais velho, que deveria receber dous qui
nhões ; no caso de não havee filhos, as filhas herda
riam igualmente; seriam admittidos á he['ança os irmãos
germanos e, na falta d'estes, as irmãns germanas. To
das as transmissõe de terras só por escriptura sedam
feitas, sendo reconhecidas perante algum magistraüo
e registradas no regi 'tro publico. Entre os crimes ca
pitaes, enumerava-se, sem discriminação alguma, a
idolatria, blasphemia, a traição, as as inato, feitiça
ria, bestialidad , sodomia, perj urio, estupro, o furto, a
maldição ou ferimento do pae ou mãe, incendio prelll 
ditado de casa e de navios e a pirataria, emquanto ou
tros crimes de natureza igualmente imm I'al inju
rio a para a sociedade, erão punidos com penas mui
to mai llloderatlas. E' fMa de duvida, que a vellera
ção pela escriptura sagrada fez encabeçar entre os
cap i taes os crime de idolatria, blasphemia, perj u
rio, maldição e ferimento do pae ou mãe; e como

(1) 1 Haz. CoIl. -173; Plymouth CoIony La"'s rl688} p. lll.
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é de presumir, attentos os sentimentos religiosos elo
povo, á egreja foi concedida ampla protecção, proven
do-se, além d'isto, com todo cuidado para a manuten
ção de um miní"sterio publico orthoeloxo e das esco
las publicas. (1)

§ 60. Comparadas com a legislação de algumas das
colonias d'aquelle tempo, as leis de Plymouth serão
consideradas poucas e resumidas; provinha isto de al
guma sorte dos estreitos limites da população e dos
negocios da colonia, mas principalmente da confiança
que, com seus habitos simples, essa população tiniu
nos principios geraes do direito commum.

(lj Sobre estes assumptos encontram-se mais amplas informa
ções, examinando-se as leis da Colonia de Plymouth, impressas pela
primeira vez em 1685.



CAPITULO IV.

o MASSACHUSETTS.

§ 61. Ao tempo mais ou menos em que os colonos
de Plymouth terminávam sua viagem, 1620, James I,
no intui~o ele promover com maior efficacia os interes
ses ela segunda ou colonia elo norte, concedeo (1) novo
foral ao Duque de Lenox e a outros membros da com
panhia, no qual os seus territorios erão augmentados elo
40° ao 48° ele lattitude norte no sentido ela largura e,
no elo comprimento, de mar a mar atravez ela terra
firme em toda a extensão ela largura, excluidas, com
tuelQ, toelas as posses ões ele algum outro principe chris
tão e todas as terras comprehendidas nos limites ela
colonia do sul. (2) Ao territorio assim determinado deo
elle o nome de Nova Inglaterra e á mesma corpora
ção àssiill organizada, o nome ele « Conselho e ~abele

cido em PJymouth, no condado de Devon, para fun
dação, administração, ordem e governo da Nova Ingla
terra na America.» (3) O foral contém os nomes das
pessoas que deviam constituir o primeiro conselho,
com poder para preencherem as vagas e manterem
uma successão perpetua de conselheiros ató o numero
ele quarenta; erão-lhes tambem conferidos poderes para
a compra, pos e e venda de terra, os mais Ioderes
communs ás corporações, e bem as im auctorização es
peci.al para fazerem leis e ordenanças que regulas em
a aelmi 'são e o commercio de quaesquel' pessoas com
a colonia; a venda das suas terras; a n meação e
elemissão dos governadores e mai funccional'Íos da
colonia; para decretarem todas as espccies de orden

(1) A 3 de t\ovembro de 1620,. 1 Doug. Summ. 406, etc,
(2) 1 Haz. CoU. 103, 105, etc.
(3) 1 Haz. CoIl. 99, 103, 106, 110, 111.
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leis, instrucções, fórmas e ceremonias do governo e
magistratura, comtanto que não fossem contrarias as
leis e estatutos da Inglaterra; para castigo, punição,
perdão, governo e administl'ação de todos os habitan
tes da colonia de accordo com as mesmas leis e or
denações e, na falta d'estas e casos de necessidade,
conforme a boa discreção de seus governadores e
funccionarios respectivamente, tanto nos casos de crimes
capitaes corno no civel, já no mar, já em terra, comtanto
que essas ordenações e processos, tanto quanto. fosse
conveniente, estivessem sempre de accordo com as
leis, estatutos, governo e politica da Inglaterra; e, fi
nalmente, para regularisação do commercio e trafico
ela colonia com outros logares ou de _outros logares
com ella, prohibindo-o á todas as pessoas que não fos
sem licenciadas pela corporação. (1) Além d'isto, o
foral contém alguns poderes extraordinarios para os
casos de rebellião, revolta, perturbação, commercio
illicito e invasão hostil, os quaes não é preciso es
pecificar. O foral tambem declara que todo o terri
torio seria recebido como vindo ela corôa e comà feu
do da casa real de East Greenwich, no condado de
Kent, em livre e commum socage e não in capíte, nem
por serviços militares (2) e que todos os subditos,
habitantes da colonia, seus filhos e descendencia nasci
da dentl'o dos seus limites, teriam e gosariam dé todas as
liberdades, franquias e imhLUnidades dos naturalizados
livres é subdi tos naturaes de qualquer dos dominios
da corôa, a todos os respeitos e para todos os fins,
como se morassem e tivessem nascido no reino ela In
glaterra ou em qualquer dos dominios da corôa. (3)
Ao conselho o foral tambem auctof'Ízava a trallSpOl'tar
pal'a a colonia os subclitos ou extrangeil'os que quize 
sem tornar-se subditos e viver sob a obediencia do
rei; mas prohibia que. tl'ansportasse os papistas, por-

(1) 1 Haz. CoIl. 109, 110, 112, 113, 114.
(2) 1 Haz. Coll. 11I.
(3) 1 Haz. Goll. 117,
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que eXigia de todas as pessoas que para lá fossem,
que prestassem o juramento da supremacia, (*) aucto
rizando o presidente do conselho a deferir este jura
mento. (1)

§ 62. Para muita gente erão inquietadores alguns
dos poderes outol'gados por este foral e especial
mente aquelles que concediam o mono poli o do C0111
mercio. (2) Renovál'am-se os esforços pal'a o estabe
lecimento de urna colonia no tel'l'itorio, esforço que ele
novo se malogl'àram; (3) o e'3fJil'ito de relig:ão, com
tudo, em breve realizou o que o espirito comlllercial
não tinha podido fazer. Os pmi tanos, perseguidos na
patria e gemendo sob o peso da sen idão l'eligiosa,
voltáram olhos anciosos para a America, como o ul
timo refugio pal'a si e seus filhos, animando-os a in
formação ele que aos colonos de Plymouth era per
mitticlo aelo~'ar seu Cl'eadol' sem constrangimento, de
accordo com os dictames da pl'opl"ia consciencia. Por
intermetlio de um certo Seni. "'\iVhite, distincto minisLl'o
não-conformista, entl'áram em negociação C0111 o con
selho estabelecido em Plymollth em 1\larço de 16;.,7 e
obtiveram da companhia uma conceSS110 em favor de
Sir Henl'Y RJsewell e outros, de toda aquclla parte da
Nova Inglaterra, que elemóra a tres milhas entl'e os rios
Charles, no sul, e Merl'imack, no norte, extendendo-se
do Atlantico ao Mar do Sul. (4)

§ 63. Den tro em pouco outras pessoas se resolve-

(1) 1 Haz. Coil.177.
(2) Marsh. Colono cap. 3, p .. 83; 1 Chalm. Annals SI, 83.
(3) Robert. Amer. L. 10; 1 Chalm. Annals. 90..
(4) Estas não são as palavra. textU'les da concessão, mas a

exposi ção em substancia. Encon tra-se a carta de con cessão na
Hutchinson's Collection, p. I, etc., nas Colonial aud Province Laws
of M1ssachusctts, impressas em lSl·L

n Para melhor comprehensão do texto, occorre-me notar, que
assim chamavam em Inglaterra o juramento que reconhecia a su
premacia do rei em materia espiritual e abjurava ou renunciava
a do papa não só em negocios temporaes, como tambem em ma
teria ecclesiastica.

N, DO T.
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ram a acompanhaI-os, se da corôa se pode~se obter um
foral que garantisse aos imllligr!tntes os usuaes po
deres governativos. Dirigiram-se para este fim ao Rei
Carios que autoroou aos co ncessionarios e seus asso
ciados, em Mal'ço de 11328, os mais amplos poderes
dê governo. O foral lhes confil'mava a concessão de
territol'Ío já feita p310 GOIl elho estabelecido em Ply
·mouLh, sendo o territorio rl:)conllecido como havido da
corôa e como feudo da casa real de East Greenwich,
« em livre e commum sowge e uão in capite nem por
sel'viços de cavallaria, cedendo para a corôa o quinto
de todo mineral de ouro e prata,» exceptuada, com
turlo, qualquer parte do territorio então possuida ou
habitada por qualquer principe OIl estado chrisLão ou
comprehendida nos limites da colonia elo sul (da Vir
ginia) concedida pelo Rei James. Tamberu con tituia
os associados em um corpo politico sob o nome de
- O Governador e Companhia da Bahia do Massachu
setts na Nova Inglaterra; - dispunha que o governo
fossu administrado por um governador, um vice-go
vel'l1ador e desoito asse'3sores, eleitos periodicamente
d'entl'e os homeIls livres da companhia, funccionarios
estes que torr:.al'iam o encargo dos neoocios e interesses
geeaes das t.erras e plan taçàes e o governo do povo; e
nomeou directamente os primeiros governador vice
governador e assessores'. (*) Dispunha mai~, que o tri
bunal ou qum'wn para a resolução dos negocios, se
composesse do governador ou do vice-governador e de
sote ou mais assessores qll.e para esse fim deveriam

(") O illustrado tradllctor argentino, o Seur. Calvo, a quem
mai de llma vez me t::mho referido, e que com razão censura o
traductor francez por engano commettido n'este mesmo paragrapho, a
seu turno commette outro, que me não é licito deixar passar, tanto
mais quanto, cotejada esta com a sua traducção, naturalmente á
minha conta será lançado o erro, vista a incontestavel compe
tenria e ll1hv I erudição do conhecido publicista argontino.

O tvxtJ de tory, que me serve de original, diz - and it (o foral)
appointed the first governo r, depl~ty-governo1' and assistants by name;
.esta oração encontro vertida na obra do Senr. Calvo pela seguinte
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reunir-se pelo menos uma vez por mez, devendo mais
celebral'-se annualmente quatro grandes assem bJéas
geraes que se comporiam do governador e vice-gover
nador, assessores e dos homens li vres presen teso
Os homens livres seriam adl11ittidos independentemente
da companhia, eleger-se-ião os funccionanios e rar-se-ião
as leis e ordenações para o b m estaI' e pl'.Osperida le
da colonia, «com tanto que taes 1 is e ordenações não
sejão contt'aria ou repugnem ás lei e e tatuto d'e 
te no so reino da Inglateel'a.» Em Ullla (l'essa gran
des assembleas geraes reunidas em Easter Tim, o go
vernaclor, vice-governadoe e asses ores e os OI1tI'OS
funccional'ios devel'ial11 ser annualmente escolhidos
pela companhia então presente. companhia rôra de
mais autorizada a transpol'tal' pal'a a colonia quaos
quer subditos u extrangeil'os que quizesseJlI torna.l'- e
subditos da cOl'ôa e commerciar com a colonia, ondo
esta isenta ele tributos ou impo to durante sete anno ,
bem como de qualquer lil'eito sobl'e a impol'tar;fw
ou expol'ta.ção lentro do elominio inglez pelo espaco
de vinte e um annos, exceptuado um direito do ein
co poe cento .. Alem cl'isto, di punha mais o foral, que
todos os subditos da corôa, que 'e tornassem habitan
tes ela co'onia e seus filhos na. cillo alli on no llJar
em viagem ele i la ou volta, g adam ele todas a li
berdados e immllnillac1es elo::; subdit s livros e natu
raes, como se eltes e cada um Ll'e Ilos tivesse naseido
no reino da Inglatet ra. Plena auctoeielade 1 gislativa
tambem era concodida, sujeita á 1'0 tricção ele não ser
contraria as leie da InglaLerra, bom como para a im
posic;ão ele multas e coimas « ele accoeelo com o cos-

forma. - El pueb o nombl'Ó e p"ill/el' go~er71ador y lo asesore~. F. jus
tamente o contrario d que exprime o t xt americano, que diz - it
appointed - isto é, forão logo nomeados no mesmo f ral, e é i. to
que con, igno na minba trn.etucÇão, aonele u<:,i (lo aclverhio - c1i
rectamente - em vez de li ar da pbras~ - nomeou pp.los nomes
que me pareceo menos. portugueza.

N. DO T.
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tume das outras corporações da Inglaterra. » (1) Mui
tas outras disposições el'ão accrescidas, similares em
substancia as que se encontram nos anteriores foraes
da corôa.

§ 64. Taes são os limites primitivo~ da colonia da
Bahia do Massachusetts e taes erão os poderes e pri
vilegios que lhe forão conferidos. Deve-se notar, que
todo o theor do foral presuppõe a séde da companhia
na Inglaterra, bem como a transacção de todos os seus
négocios. A experiencia do passado não tinha aberto
os olhos sufficientemente aos immigrantes contra o go
verno de estabelecimentos d'America por corporações
residentes no extrangeiro (2) 0:1, se alguns tinhão che
gado á conclusão da inconveniencia de taes governos,
muitas razões se apresentavam para presumir-se, que a
corôa teria escrupulos em con eder poderes de tão am
pla natureza, para serem exercidos a uma distancia que
tomaria inteiramente irrisoria a sua responsabilidade
ou fiscalização. Contentavam-se, portanto, com obte
rem o que podiam, esperando que o futuro lhes for
necesse maiores opportunidades de successo; que não
fossem de perto observadas as suas usurpações de
auctoridade ou que tacHa complacencia se estabeleces
se, até que a politica da corôa comprehendesse o de
ver de ceder, como dictame de sabedoria e justiça,
no que aliás era então lnutil insistir. (3) O foral não
comprehendia, como muitas vezes erradamente se ha sup
posto, clausula alguma dispondo a respeito do livre exer
cicio da religião ou direitos de consciencia ; (4) auctorisa
va o governador e os outros funccionarios a deferirem o
juramento da supremacia, procurando talvez por esta
forma desanimar o estabelecimento de papistas na co
lonia. (5) Não ha alli, porém, cousa alguma que revele

(1) Hutch. Coll. pp. 1 a 23; 1 Haz. Coil. 239; 1 ChaIm. An-
naIs, 137.

(2) 1 ChaIm. AnnaIs, 81; Robert. Hist. Amer., L. 10.
(3) Robert. Amer. L. 10; 1 ChaIm. AnnaIs, 141.
(4) 1 ChaIm. AnnaIs, H]; Robert. Amet. L. 10 e nota.
(5) Veja-se 1 Grahame, Hist. cap. 1, p. 2±5, nota.
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de parte do monarcha o animo de relaxar em favor
dos puritanos as severas maximas do çonformisnw tão
caracteristico do seu reinado; (1) com tudo, os pri
meiros emigrantes pouco ou nenhum caso fizeram d'es
ta circumstancia e a primeira egreja por elles fundada
foi sob todos os pontos de vista independente, repu
diando assim qualquer relação com o episcopado ou a li
turgia. (2)

§ 65. Entretanto, pouco depois a propria com pa
nhia dava um passo mais ousado. Estava verificado,
que fracas esperanças aguardariam a colonia, em
quanto seus negocios estivessem sob a acção de um
governo distante, pouco conhecedor de suas neces i
dades e insensi vel á suas diLficuldades. (3) Na ver
dade, muitas pessoas dignas e dispondo de fortuna, es
timuladas pelo zelo religioso ou soITrendo sob a into
lerancia religiosa, se embarcariam de boa vontade na
empreza, se a corporação fosse removida, de modo qu
os poderes govemamelltaes pode sem ser exercidos pelos
proprios immigrantes. (-1) A mesma companhi°:tjá se ater
rorizava com a extensão de suas despezas e tenues
erão as esperanças de prompto re-embolso ; entretinha
duvidas quanto a legalidade do acto de uma Lransfe
rencia do foral, mas afinal foi resolvido, em Agosto
de 1629, « pelo consentimento geral da companhia, que
o governo e patente fossem estabelecido o na Nova In
glaterra.» ri Esta re 01ução trouxe vida nova para
a associação e a proxima eleição de funccionario os
esc01heo d'entre aquelles proprietarios que haviam ma
nifestaelo a intensãJ ele se transportarem para a Ame
rica. O governo e foral farão conseguiu temunLe rerno-

(1) Robert. AmeI'. L. 10 e nota; 1 haImo Annn.Is. 111.
(2) Robert. AmeI'. L. 10. Hutçh. CoIl. 201; 1 ChaIm. Annals,

143. 144. 145.
(3) 1 Chalm. AnnaIs, 94, 9».
(-1) 1 Hlltch. Hist. 12, 13; 1 ChaIm. AnnaIs. 150, 151.
(5) 1 Hutch. Hi t. 13; Hutch. Coll. 2=-. 26; Robert. AmeI'. L.

10; Mar h. CoIon. cap. 3. p. 89; 1 HoImrls's AnnaI, 197; 1 ChaI
mers S Annals, 150.
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vidos e d'ahi em diante toqa a administração dos ne
godos da colonia foi confiada á pessoas e magistra
dos residentes em seu proprio seio; foi d'esta arte de
cedida a sorte da colonia que cresceo com tal rapidez
e vigor, que dentro em pouco tomava a ascendencia
entre os estabelecimeutos da Nova Inglaterra e des
pertava o ciume, a disconfiallça e a vigilancia da me
tropole.
. § 66. Com razão já se notou que este acontecimento

não tem igual na historia da colonização ingleza. (1)
O poder da corporação para a transferencia f.oi seria
mente posto em duvida e até mesmo negado; (2) mas
a ouzadia elo passo dado não é menos notavel do que
a tacita acq uiescencia do rei, permittindo que elle se
consumasse. A attitude da auctoridade real alguns
annos depois prova sufficientemente, que a acquiescen
cia não significava o reconhecimento de um direito e
as luctas subsequentes entre a corôa e a colonia, até
a annullação do foral, em virtude do celebre proces
so de quo wcw'I'cmto, em 1684, mostrão a resolução, de
parte dos colonos, de nada cederem do que podesse ser
retido e, de parte da corôa, de ferçal-os á absoluta
sujeição.

§ 67. O governo da colonia, logo depois da remo
ção, foi alterado em muitos pontos de vista importan
tes, mas suas concessões ele territorio, poderes e pri
vilegi0s fUl1damentaes farão conservados em toda a
sua validade primitiva. (3) E' verdade, como obsen'a o
Dr. Robertson, (4) que, logo que os emigrantes do Mas
sachusetts desembarcáram n'estas praias, consicleráram
se, a muitos respeitos, uma associação voJuntaria, na
posse do direito natural do homem de adoptar a es
pecie de governo que lhe fosse mais agradavel e de

(1) Robert. Amer. L. 10.
(2) Vide 1 Hutch. Hist. 410, 415; 1 ChaIm. AnnaIs, 139, 141,

142, 148, 151, 173.
3) 1 Hutch. Hist. 25; Hutch. CoIl. 199, 200, 203, 205, 20'7.

{-!) Robert. Amer. L. 10.



- 83-

promulgar as leis que lhe parecessem. vantajosas para
o seu bem estar. Elfecti vamente, não abJ"Ímm mão do
seu foral e nem deixaram de. reconhecer sua Ob1'igCL
t01'iedade; (1) mas extenderam seus actos muito alem
da comprehensão de seus pocleres e, emquanto recor
riam a elle contra as exigencias e p['crogati vas reaes,
comtuclo não vião ou sentiam, que eIte lhes marcas
se limite ao mais amplo exel'cicio das [uncções legis
lativa, executiva ou judiciaria; o não interpretavam
como creando uma corporação ingleza dentro d sen
tido estricto da lei COll1mUIl1, mas como dando os meios
para a fundação de largo governo politico, sujeito a
corôa da Inglaterra, mas gosando de mui tos 1 ri vile
gios exclusi vos. (2)

§ 68. A ssembléa Geral em sua mensngem ao Par
lamen to, em 164.6, respondendo a uma rúpresel1 tação
referente a certos clesoosto , usou da seguinte lingua
gem : (3) a cc Quanto ao n sso governo, Ó elle cons
tituido de accordo com o nosso [oral e as leis com
muns e fundamentaes da Inglaterra e dirigido elo con
formidade com as mesmas (aceitando com ellas a pa·
lavras da verdade eterna e da justiça como a regra
pela qual todos os reinos e jurisdicções têm de dar
contas, no ultimo dia, de seus actos e administração
feí to o unico desconto da disproporção que a razão
commum permitte entre tão antigo, populoso e opn
lento reino e a nova colonía tão pobre e despovoada.»
E então passaram a demonstrar a y rdade da expo
sição, fazendo um parallelo pOl' meio de colul1lllas,
n'uma das quaes lançaram as leis communs e funela
mentaes da Inglaterra desde a Iagna Carta e na co
lumna correspondente as suas proprias leis e costu-

(1) Hlltch. Coll. 199, 203.
(2) 1 Hlltch. Hist. 3:-, 36, 37, 410, 507, 529; Rllt h. CoU, 196, 199,

200, 203, 205, 207, 3~9, 330, 417, 418, 420, J.77; 1 Hlltch. Hist. 410,
415; 1 Chalm. Annals, 151, 153, 157, 161 ; Robert. Hi t. L. 10; Mal'sb'
Colono cap. 5, 139.

(3) 1 Hutch. Hist. 145, 146; Hutch. CoU. 199, etc.
a Vide Pa1frey, Hiat. of New England, II. 1'1-1.
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mes fundamentaes.' Entre outros pal'allelos, depois de
affirmarem que a auctoridade suprema da Inglaterra
residia IlO elevado tribunal do Parlamento, accentui
vam que: «A mais elevada auctol'iclade aqui esta na
Assembléa Geral, tanto pelo nosso foral como por
nossas proprias leis positi vaso »

§ 69. Durante tres ou qurtro annos depois da tl'ans
fel>encia, o governador e assessores forão escolhidos
e todos os negocios governamentaes resolvidos pelos
homens livres reunidos indistinctamente em Assem
bléa Geral; seus membros, porém, tendo augllJenta
do, de modo a tornarem esta inco\'eniente, foi isso
altera:do e em 1634, as cidades mandaram represen
tantes a Assembléa Geral. Redigiram uma declaração,
de que só a Assembléa Geral tinha poder para fazer
e prom ulgar leis, eleger funccionarios, levan tal' dinhei
ro e tributos e vender terras e que, portanlo, todas
as cidades poderiam escolher representantes, não ex
cedendo de dous, os quaes exerceriam o pleno poder
e o voto de todos os homens livres, excepto na esco
lha de funccionarios e magistrados, paJ'a a qual todos
os homens livres dE)"viam concorrer pessoalmellte cúm
seus votos. (1) O systerria assim proposto foi imme
diatamente estabelecido por commum consenso, (2)
posto que em parte nenhuma o foral disposesse a tal
resl)eito; e d'sta arte crêou-se a segunda camara
de representantes (a primeira tendo sido na Vil ginia)
nas colonias. (3) CL A principio todos os magistrados
(ou assessores) e representantes reuniram~se conjun
ctamente e funccionavam como um só corpo na decre
tação de todas as leis e ordens; mas por fim, em 1644,
separaram-se em dous corpos distinctós e inclepenclen-

(1) Robert. AmeI'. L. 10; 1 Hutch. Hist: 35,36, 203,; 1 Haz.
CoIl. 320.

(2) CoIl. and Province Laws (1814) cap. 35, p. 97; Hutch. CaIl.
203, etc.; 1 Hutch. Hist. 449.

(3) 1 Hutch. Hist. 35, 36, 37, 94, nota, 449; 1 Holmes's AnnaIs,
222,: 1 Haz. Cail. 320, 321; 1 Chalm. AnnaIs, 157.

(J Vide Palfrey, Hist. of New England, L 371..
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tes, tendo cada um o dil'eito de veto em relação aos
actos do outro. a) Esta pratica durou até afinai an
nulação do foral.

§ 70. A este rbspeito, convem notar, que o conse""
lho estabelecido em Plymouth, mui pouco tempo de
pois da concessão do foral do Massachus tts, elll 1635,
abria mão definitivamente da sua propria patente em
favor da corôa; tinha feito outras conces ões de ter
ritorio, que como mais tarde teremos occasião de no
tar, diminuiram immediatamente não só o valor como
a importancia do seu forai; mas a causa immediata
da renuncia foi a odiosa extensão do monopoLios 4ue
lhe farão concedidos, os quaes clispertára'n em geral
a atten.ção da nação e os compelLiram fi renllnciar o
que mal poderiam manter contra a forte COl'l'enLe d~

opinião publica. Esta renuncia, louge de proutEil' um
mal, antes trouxe vida nova ás colonias que evitál'alll
o mal, libertando-se de toda e qualquer resLricção e
inspecção da parte de um poder superior, para com o
qual talvez tivessem ficado responsaveis. 2j Immedia
tamente depois d'esta renuncia, intentál'am-se varios
processos contra os propl'ietal'ios do foral do Mas a
chusetts ; os que compareceram, foram privados de suas
fl'anquias ; mas felizmente a medida não foi levada até
final execução contra os propl'ietal'ios auzente, que
na America tinhão agido sob o me mo fOl'ai. (3)

§ 71. Depois da anriulLação da primeira carta colonial
em 1684, (4) ficou o IIassachu ett durante alguns annos
em estado de grande perturbaçãO sob o poder arbi tra
rio da corôa; afinal, em 1691, por Guilherme e Maria
foi um foral concedido á colonia e desde então tornou-se

(1) 1 Hutch. Hist. 449; 1 Chalm. Annals, 166; C 1. aml Pro
vince Laws (1814), cap. 31 p. 88; Hutch. Coll. 205; 1 Doug.
,'umm. 431.

(2) 1 Holmes's Annals, 22'7; 1 Haz. Col1. .390. 3 3; 1 Chalm.
Annals. 94. 95, 99.

(3) 1 Holmes's Annal , 227; Hutch. Coll. 101, 10,1; 2 Haz. CoI!.
423, 425; 3 Chalm. Annals. 161.

(4) 1 Holmes's Amer. 412.
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conhecida como provincia e continuou a existir sob este
foral atê depois da revolução. Este foral comprehendia
em seus limites territoriaes toda a v-e lha colonia da
Bi:I.hia do Massachusetts, a colonia da-o Nova Plymouth,
a provincia do Maine, o territorio chamado Acadia ou
Nova Escossia e todas as terras que ficão entre a No
va Escossia e o Maine e incorporava o todo em uma
só pl'ovincia, sob o nome de provincia da Bahia do Mas
sachusetts (Massachusetts Bay) na Nova Inglaterra, para
ser havida como recebida do feudo da casa real de East
Greenwich, no condado de Kent. Este foral confirma
va todas as anteriores concessões de terras feitas a par
ticulares, corporações, collegios,cidades, vilIas e esco
las; reservava para a corôa a nomeação do goveTnaclor,
:vice-governador e secretario da provincia, bem como
tOllos'os funccionarios do tribunal judiciario e almiran
tado ; dispunha que annualmente fossem nomeados vinte
e oito conselheiros, que deveriam ser escolhidos pela
Assembléa Geral e nomeava_o pt'imeiro conselho. O go
vemador e conselheiros constituiriam um conselho, ao
qual cabia a ordem e direcção dos negocios da provincia ;
ao governador incumbia, com o parecer e con:ientimento
do conselho designar e nomear « os juizes, os commissa
rios de oye1' and te1'mine1', os she1'iff's, prebostes, marecha.es,
(*) juizes de paz e outros funccionarios do conselho
e tribunaes j udiciarios.» Ao governadur tambem com
petia o com mando da milicia, podendo nomear o corn
mandante em chefe e ma.is officiaes, bem como disci
plinar, instruir, exercitar e gQvernar a milicia, dirigil-a
na guerra e fazer uso e applicação das leis marciaes em
tempo de guerra, invasão ou rebellião. Tambem lhe erão
dados poderes para con voca,r a Assemblêa Geral, adiai-a,
prorogai-a e di5s01vel-a e exercia a prerogativa do velo
com relação as leis votadas pela AS8emblêa Geral. Esta
devia reunir-se annualmente na ultima quarta-feira de

n Funccionarios que tinhão attribuiçõdS semelhantes em parte as
dos sheriffs. Vide sheriff.

N. DO T.
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Maio e compÔl'-se do governador e conselho nomeado para
o periodo e dos propríetarios que annualmente fossem
eleitos representantes, em cada uma das cidades, pelos
outros proprietarios, donos de terras no valor de quaren
ta libras ou cuja renda annual fosse de quarenta shell
ings. Cada cidade tinha direito a dous representantes;
mas á Assembléa Geral incumbia determinar de vez em
quando o numero que cada uma deveria eleger. A' As
sembléa Geral era conferida plena auctoridade para crear
tribuneas, lançar impostos e fazer todas as boa!'; leis e
ordenanças, que « não rússem contrarias ou incompativeis
com as leis da Inglaterra» e nomear annualmente todos
os funccionarios civis, cuja nomeação não fosse de outro
modo determinada. Todas as leis, entretanto, deviam
ser remettidas para a Inglaterra, para approvaçãa ou
sancção e se dentro de tres annos não fossem sancciona
das, feita a communicação sob assignatura e seLLo, de
veriam desde então cessar, ficando Se.11 eIl'eito ou, laeLa
a hypothese contraria, continuar em pleno vigor nos
termos ela promulgação primitiva. A Assembléa Geml
tambem tinha attribuição para conceder quaesquer terras
na' colonias elo Massachusetts, Nova Plymouth e pro
vincia elo .Maine, observadas certas excepções. O gover
nador e conselho tinhão juriseLicção plena para appruva
ção dos testamentos e nomeação de administração ás 11e
ranças abintestcLdo. O governador tambem era commatl
danLe em chefe da milicia com o poderes militares ol'di
narios, mas não podia applicar as leis marciae sem
o accordo do conselho; nos casos ele morte, demissão
ou auzencia, sua auctoridaeLe passava para o vice-go
vernador ou para o conselho, se o lognr de vice
g )vel'llador estivesse vago. No intuito de promover o
adiantamento da provincia, animando a funLlação de
novos estabelecimentos, dispunha-se expl'es amente
que â liberdade de cOllsciencia « seria permittida no
culto de Deus a todos os chri 'tãos, mellOS ao::; papis
ta',» e que todos os subditos re identes ua [Jl'ovincia
e seu' filhos na cidos lá ou no mar, em viagem le
ida uu volta, gosariam das mesmas liberdades e il1l-
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munidades dos subditos livres e naturaes, como seC
ti vessem nascido no reino da Inglaterra; e todas as
vezes, que o valor de uma causa excedesse de trezen
tas libras esterlinas, dar-sij-ia appelLação das senten
ças de qualquer tribunal da provincia para o Rei em:
Conselho Privado (P1'ivy Council) na Inglaterra; e final
ll1en~e, ficava reservada á corôa toda jurisdicçãO do
alm ira.n tado e a todos os s 1.1 bdi tos o direi to de pesca
nas costas. (1) Tijndo em vista o espirito d'aquelles
te1llpos, é furça convir que, em geral, esLe foral con
tem liberal concessão de auctoridade á provincia e
razoa vel reserva da prerogati va real. Foi elLe pela
colonia saudado com verdadeira alegria, depois dos pe
rigos que por tan~o tempo ameáçaram suas liberda
des e sua paz. (2)

§ 72. Passando em revista as leis votadas pela le
gisla~uL'a do Massachusetts durantt3 esse periodo co lo
nial, a primeira e mais importante consideração que
nos assal~a é o cuidado precóce com que furão de
clarados e fixados os direi ~os publicos dos habi tan tes ;
lIinguem podia ser offendldo em sua vida, pessua,
honra ou fama; ningem seria privado d,e sua mulher,
filhos ou bens, a nào ser em virtude de alguma lei ex
pressa da Asseulbléa Geral « ou, na falta de uma lei
em a.lgum caso partic ular ,_ pela Palavra de Deus; e
nos casos capitaes ou de depor~açào ou banirnellt0
de cOllformidade com aqueLla Palavra, por julgamento ela
Assembléa Geral» (3); a ninguern era permittido tornar
se cidadão ((reemn.n) sem que fosse membro da egreja es
tabelecida e todas as pessoas de yinte e um annos
de edade podiam di pôr de seus bens por testamento

(1) Encontra-se o foral na . ua integra nas Colony and P1'ovince

Law. of Massachusetts, impl'essas em 18l±. Em substancia o tra
zem bem re umido 1 H)lmes s Ann't1s, 430.

• oh o primeiro foral, a jurisdicçãO do almirantado era exerci
da pIos Tribunaes Colonia~s chamados das common laws, leis com
muns. 1 Hutch. Hi t. 45l.

'2 1 Rt t h. R·~. ll=). t "', " 1 t ]l. r 11 20 .
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ou por outro qualq uer meio proprio de transmissão. (1)
Todas as transmissões se deviam fazer por escriptu
ra reconhecida e registl'ada nos registros publicos (2);
todas as tel'l'as e heranças forão declaradas livres de
quaesqUtw multas ou de cou1isco; estabeleceram-se
tribunaes de justiça e prescreveram-se os processos 10
caes (3); o julgamento pelo jury foi garanti lo tanto
nas causas crimes como ci ve:s (4); a prome sa de ju
ramento (wage1' af hw) só el'a permittida nos termo la
lei e de accordo com o preceito do Exodo XXII.
As questões difficeis deviam ser jnlgadas afinal pelo
Tribnnal dos Assessores ou pela Assernbl6a Geral me
diante petição ou em grau de apjJellação; nas C.lusa
crimes, em que a lei não prescrevia penas, os juizes
tinhão o poder de as impÔl' l( De conformidade com a re
gra da palavra de Deus. » (5) A traição, o homicidio, o en
venenamento, o incendio voluntario, feitiçaria, sotlo
mi.a, idolatria, bla phemia, o roubo de homens, o adul
teria, perj urio, conspi ração e rebellião, a maldição II

offensl'ts physicas feitas pelos filhos em o pae ou mãe,
a rebeldia ou contumacia do filho, o roubo a noite, o
estupro (dadas certas circumstancia ) 01'ão crimes [.>11

nidos com a morte. (6) A Assembléa Geral j ustificava-'e
expl'essamente com a linguagem da escl'iptura da e
vet'idade de algllnJas cL'estas penas; mas o fudo não
era punido com a mode, porque, como diziam « outm
cousa temos na Escriptul'a» (7) e militas utros cri
mes, aliás de natureza atroz, deixavam pa sal' me
diante penas moderadas. () Hutchill on com razão

(1) Ant. Cal. and Provo Laws, cap. 4, p. 44; cap. 10* p. 20*.
(2) Ant. CoI. and Prov. Laws, cap. 1, p. 41; cap. 28, p. 85;

1 Hutch. Hist. 455.
(3) Hutch. CoIl. 203, 205.
(4) 1 Hutch. Hist. 4f0; Hutch. CoIl. 203, 20!).
(5) Huteh. CoIl. 20-.
(6) Ant. CoIl. and Provo La\ys cap. 18, pp." , 59. 60; 1 Hutch.

Hist. '*-*0. '*-*1, ±42,. 1 B.~Ik. "Xew Hamp bire. cap. 4, p. 66.
(7) Hutch. Cal. ~05. I

(J 1 Hlltcb. Hi t. -U2, ,*-*3, .J.!-1; Ant. Cal And Pro\'. Law.,
f"
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observa que « na punição. dos crimes, elIes pretendiam
ser governados pelas leis j udicial'ias de Moysés, mas
até aonde aquellas leis erão de natureza moral. (1) Du
rante o primeiro foral, os casamentos erão celebrados
exclusivamente por magistrados, posto que posterior
mente ao clero tambem tivessem dado poderes para
os celebrar. (2) Parece que os divorcias a mmsa et
thoro não estiveram em uso durante o periodo do pri
meiro foral, mas o divorcio a vinculo foi permittido
pelos mesmos fundamentos que aos tribunaes espiri
tuaes se devia ter auctorizado a concessão dos pri
meiros; o adulterio da mulher justificava a sua de
cretação; não assim o do homem. (3) Em considera
ção ao estado de casado, o homem que batesse em
sua mulhee ou a mulher que batesse em seu marido,.
era passiveI de uma multa. (4)

§ 73. No começl), os tribunaes do conda~o exer
ciam jurisdicção em materia testamentaria e a pro
priedade real era tratada como simples bõna pelo di
reito civil; uma vez estabelecida regra positiva, toda
a propriedade ficou (de alguma sorte apparentemente
conforme a lei mosaica) sujeita á divisão; a viuva ti
nha a parte da propriedade que o tribunal julgasse
equitativa e justa e o resto era dividido entre os fi
lllOS ou outros herdeiros, tendo o filho mais velho um
quinhãO duplo (5) e as filhas, quando não havia fi
lhos, herdavam como co-herdeiros, a menos que outra
cousa fosse pelo tribunal resolvida. (6) Si o indivi
duo morria insolvavel, os bens erão destribuidos en
tre todos os seus credores, sem preferencia entre
as dividas, quer quanto a especie, quer quanto a sen··
tença que as reconhecesse. (7) D'esta sorte, a lei
sobre hel'anças, como vemos, alterou desde o co-

(1) 1 Hutch Hist. 435, 439. (3) Hutch. Hist. 444.
(2) Hutch. Hist. 445. (4) 1 ~utch. Hist. 445.
(5) Hutch. Hist. 446.
(6) Aut. Colo ando Provo Laws, cap. 10i, p. 205.
(7) Hutch. Hist. 446.



meço o direito inglez ; não obstante, a Assembléa Geral,
em sua resposta de 1646, considerou de modo bem
singular, parallela á lei ingleza a sua regra de suc
cessão, expondo-a nos propl'ios termos: « o filho mais
velho é preferido (1) ao mais moço na herança do
ascendente,» quando na realidade elIe tinha apenas
um quinhão duplo, sendo O' resto partilhado entre to
dos os filhos. Possuindo a terra de accordo com o
foral, corno do feudo da casa real de East Grecwich,
em livre e commum socage, davão-lhe a qualidade gn
vellcind (*) de não ser confiscada por felonia ou trai
ção e, portanto, o condemnaclo podia dispôr d'elIa por
testamento, mesmo defJois da sentença. (2) As substi
tuições erão reconhecidas e, em taes casos, o herdeiro
recebia a herança pe?' (onnam deni, segundo a lei COI11

mum, e não todos os filhos como um só herdeiro. (3)
§ 74. Quanto aos negocios ecclesiasticos, occnpáram-se

largamante da sua propria egreja, isto é, a dos congrega
cionalistas, com exclnsão de todas as outras. Em o seu
paratLelo de 1646, citã a disposição da Magna Carta,
que preceitua que a « egreja gosará de todas as suas li
berdades, »" e passando em silencio sobre toda a discus
são que as dilterenças reaes entre a sua e a egreja da

(1) Hutch. Coll. 207; 1 Hutch. Hist. 44'1; Ant. CoI. and Provo
Laws. cap. 104 p. 205.

(2) 1 Hutch. Hist. 447. (3) 1 Hutch. Hist. 447.
n Assim chamava-se no velho direito feudal inglez certo pra

zo for<Jiro que dava logar a ordem de successãl), segundo a qllal
as terras patrimoniaes erã1 divididas igualmente entre os filhos
e, entre os irmãos, as do individuo que morresse sem descenden
cia; era um costume antigo, evidentemente correspondente em
parte a sl.\ccessão 1 gitima do nosso direit:> patrio, mas hoje só
em vigJr no condado de Kent, embóra tivesse sido geral na Inglaterra
antes da conqui. ta pIos norm 'lnuos. As terras aforadas por esta
fórma não estavam sujeitas a confisco, mesmo nos caS1S de llCCU

sacão e condemnacão infamante attai1~der; podiam ser alienadas
peio foreiro desde' que este attingisse aos 15 annos de edade ou
podiam ser leglldas em testamen to e, finalmente, erão divididas
entre todos os filhos, como no começo da notn. accentuei.

'. DO T.
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Inglaterra podiam suggerir, citão como equi valen te a
Bua peopria disposição que assim diz: « todas as pessoas
Q?,thodoXM em materia de crenças e que não tiverem vida
es~andalosa, poder.ão formar egreja de conformidade com
os pl'eceitos do evangelho.» (1) Derão às suas proprias
egrejas, quando organizadas, pleno poder e auctol'idade
para im pôr censuras ecclesiasticas e mesmo determinar
a expulsão de seus membros; reservárall1, porém, para
a auctoridade ci vil o poder de punir' os crimes e a
« faculdade de fazee respeitar a paz e obseevar os man
damentos e preceitos de Chl'isto.» (2) Cada egl'eja podia
elegee seus proprios funccional'ios e « nenhuma obriga
ção, além da lei do Senhor, seria imposta á qualquer
egreja, funccionario ou membro d'eLla, em 1l1ateeia de
doutrina, culto ou clisc:pl1na, quer na essencia quer na
fórma;» (3) mas a Assell1bléa Geral, com assistencia do
cleeo, estava no habito de julgai' com suprema auctoeida
de todos estes assumptos e condemnae os erros sem
piedade; não tinhão o menor esceupulo em punir as he
resias com multas e banimento e até, em casos de contu
macia, com a morte. (4) O clero era mantiJ.o e o culto
provido por meio de impostos lançados sobre os habitantes
de cada um dos districtos parochiaes e, sob penas e como
dever solemne, exigia-se a presença de todas as pessoas
no culto publico. (5) As leis coloniaes el'ão tão positivas
relativamen te ao conformismo I e tão poderosa a inft uen
cia dos magistrados e do clero, que Hutchinson asseveea
não ter existido « egreja episcopal alguma em qualquer
parte da colonia antes da revogação do foral.» (6)

(1) Hutch. Coll. 201; Ant. Cal. ando Prov. Laws, cap. 39.
p. 100; 1 Haz. CoIl. 488.

(2) Ant. Cal. and Provo Laws, cap. 39, pp. 100, 101.
(3) Rutch. Hist. 420 á 421, 434,. 1 Belk. New Hampshire, cap.

4, p. 70, 71.
(4) Robert. Amer. L. 10; 1 Be1k. New Hamp. cap. 4, pp. 70 li.

77; Ant. Cal. and Provo Laws, cap. 57, pp. 120 etc.,. Hutch.
CoIl. 215, 216; 1 Hutch. Ilist. 431,. 2 Hutch. Hist. 42; 1 Haz.
CoIl. 538; 1 Cha1mes's Ann. 163, 16i, 165, 167, 169, 189, 190, 191, 19i.

(5) 1 Hntch, Hjst. 421; Ant. Cal. and Prov. Laws. cap. 39,
pp, 103, 104, (6) 1 HU~(lh, Hist. 431.
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§ 75. A parte mais noiavel, porém, e a mais impor
tante da sua legislação, é a que entende com a educação.
Já em 1647, a Assembléa Geral, « com o fim,» como de
clara o preambulo do acto, (1) « de que a instrucção civil
e religiosa não seja sepultada no tumulo dos nossos
maiores» dispunha, sob penas, que cada cidade de cin
coenta proprietarios, « estabelecerá uma escola publica
para o ensino de leitura e escripta ás creanças» e que
cada cidade de cem proprietarios «organizará uma esco
la de grammatica (gmmme[,1' school), cujo mestre possa ins
truir a mocidade até ficar preparada para a universida
de.» Esta lei tem sido mantida, em substancia, até aos
nossos dias e, mais do que outra qualquer circumstancia,
contribuiu para imprimir aos habitantes e instituições do
Massachusetts o caracter peculiar, de que, em commum
com os outros Estados da Nova Inglaterra, tem honesto e
justificado orgulho.

§ 76. Depois da concessão da carta provincial, em 1691,
a legislação da colonia tomou maior amplitude e não só
tornou-se mais liberal, como mais regular. Logo na
primeira sessão, votou-se um acto declarando os direi tos
e liberdades do povo em geral, o qual comprehendia as clis
posições da Magna Carta a este respeito; entre outras
cousas, declarou-se que só a Assembléa Geral podia
lançar impostos; que o julgamento pelo jury seria ga
ran tido a todos os habitan tes e que todas as terras fica
riam izentas de escheats (*) e cúnfiscação, excepto nos casos

(1) A.nt. Cal. ando Provo Laws, cap. 88, pago 186.
(') Não conheço em nosso direito termo equivalente, que acredito

não existir, por quanto tambem não contém elle o principio; escheat
é do direito feudal de Inglaterra e significa, como se vê em Blackstone,
a rever ão das terras para o dono do feudo ou para o rei, considerado
proprietario primitivo de todas as terras do reino, por extincção da
geração, quando o foreiro fallecia sem descendencia ou s fl'ria a pena
de corl'llpção do sangue, (vide N. do T. III e IV á Constit.) nos casos
de condetnnação por crimes de leza magestade; tanto n'um como no
outro caso, findava o prazo, dissolvendo-se o laço reciproco entre o
foreiro e o senhorio. E' passiveI, que alguma cousa semelhante se
encontre no velho direito portuguez, sob o nome de - successão de ad
vena. A. legislação am }ricana emprega o mesmo termo, mas em
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de crimes de alta traição. (1) Na mesma sessão votou-se
uma lei de hetbeas-CoTpUS, mas parece que não foi sanccio
nada pela corôa. (2) Assevera Chalmers, que na historia
da jurisprudencia colonial não ha circumstancia que
tenha sido melhormen te verificada lo que o facto de só
no reinado da Rainha Anna ter-se tornado extensiva ás
colonias a lei do habeas-co1"']Jtts. (3)

§ 77. Não parece necessario entrar em minucioso exa
me quanto a subsequente legislação provincial; em seus
delineamentos geraes, não variou substancialmente da
que tinha sido antes adoptada, excepto no que era pelo fo
ral exigido ou foi indicado pelo espirito de progresso. As
terras forão declaradas sujeitas ao pagamento de divi
das; Q direito de escolher os seus ministros (clerigos)
foi, após alguma resistencia, eflectivarnente garantido
ao voto concorrente da egreja e congregação em cada
parochia, sendo até certo ponto contido, se não inteira
mente dominado, o espirito de intolerancia religiosa.
Entre os primeiros actos da leglslatura provincial, que
forão approvados, figuram o da prevenção das fraudes e
perjurios, modelado pelo acto anterior ele Cados II; um
acto para a observancia e gllar la elo Dia do Senhor; ou
tro para a celebração do casam6nto por ministro (clerigo)
ou juiz ele paz e outros para a manutenção dos ministros
e professores; para a admi,nistração das cidades e can
elados e para a transmissão e divisão dos bens elas pes
soas fallecielas abintestado. (4) Estas e muitas outras leis
de utilidade geral têm-se mantido 'ubstancialmente em
vigor até aos nossos elias. De accordo com a lei, que re-

(1) 2 Hutch. Hist. 6-1; Ant. Cal. and Provo Laws, cap. 2, p. 214.
(2) 2 Hutch. Hist.64. (3) 1 Chalm. Ann. 56, 74.
(4) Hutch. Hist. 65, 66.

accepção di:fferente, isto é, no sentido do principio do nosso direito,
que regula a ordem .dn. sucressã abintestado, para exprimir o caso,
em que, na falta de descendJnte", ascendentes etc., defere-se a suc
cessão ao Estado. ão é esta, com cert .za a accepção que se deve dar
ao texto, que claramente se refere á epocha, em que estava em pleno
vigor o direito feudal.

N. DO T.
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g:ulava a divisão dos bens, os consanguineos ou uterinos
herdavam igualmente com os irmãos germanos. (1) As
substituições forão mantidas e transmittiam-se, segundo
a ordem da successão, de conformidade com a lei com
,mum ; mas a politica geral do Estado limitou á propor-
ções comparativamente reduzidas a constituição effectiva
de semelhante propriedade.

(1) Hutch. Hist. 66.





CAPITULO V

NEW HAMPSHIRE.

§ 78. Tendo feito o exame completo da origem e or
ganização politica das colonias primiti vas do sul e norte,
resta apenas passar em revista rapidámente aquellas
que forão fundadas subsequentemente em ambas as re
giões. Para este fim, pa,rece que se não poderia encon
trar methodo mais conveniente do que a ordem his_
torica.

§ 79. Em Novembro de 1629, o capitão John Mason
obteve do Conselho de Plymouth a concessão de toda
essa parte do continente da Nova Inglaterra, que « exten
dendo-se pela costa, á começar do meio do Rio Menimack
e seguindo d.'ahi para os lados do norte, no rumo da
costa, vae ter ao Rio Piscataqua e depois por este rio
acima até encontra'r suas mais distantes nascentes; e
d'ahi, seguindo em rumo do noroeste, até prefazer sessenta
milhas, a contar da primeira entrada no Rio Piscataqua ;
e da mesma sorte, a partir do Merrimack e seguindo por
este rio acima até as suas mais distantes nascentes e
sempre acompanhando as terras que ficão a oéste até
completar sessenta milhas; e d'aqui, atravessando as
terras de permeio até ao fim das sessenta milhas conta
das do Rio Piscataqua, e bem assim todas .as ilhas e
ilhotas comprehendidas na distancia de cinco leguas, a
contar da terra.» (1) Este territorio foi depois chamado
New Hampshire. As terras assim concedidas erão ex
pressamente sujeitas ás condições e limitações da paton
te primitiva, obrigando-se Mason, além (!'isto, a es~abele

ceI' n'ellas e manter o governo « que mais de accordo
estivesse com as leis e costumes do reino da Inglaterra;»

(1) 1 Haz. Coll. 289; 1 Holmes's Ann. 199 1; Belk. New Hamp. cap.
1, p. 13.
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a reformaI-o de conformidade com a vontade do presi
dente e conselho, quando accusado de negligenci"a, sendo,
na falta, permiLtido aos habitantes ou colonos prejudica
dos, rendeiros das túras, appeilar para o superior tri
bunal de justiça composto do presidente e conselho. O
Conselho de Plymouth fez a, Iaso.n outra concessão ao
tempo mais ou menos da revogação do foeal, 22 de Abril
de 1635, « principiando do meio do Rio Naumkeag (Salem)
e d'ahi seguindo a rumo de léste pela costa até ao Cabo
Ann e contornando-o até ao porto do Piscataq ua,» c0IT!
prehendendo muitas das terras da concessão anterior e
dando ao todo o nome de New Hampshire. (1) N'esta
conce~são incluia-se o poder jndiciario em todas as que~

tões civis e criminaes « para que fosse exercido e ex~

cutado tanto quanto possivel, de accoedo com as leis da
Inglaterra» com 9 recurso de appellação. para o conse
lho. Parece que a corôa não baixou acto algun: con
firmando esta concessão depois de avocada a patente de
Plymouth. (2)

§ 80. Varios e esparsos estabelecimentos se levantá
ram n'e8te territorio, mas tão mal definidos erão os
seus limites, que dentro em pouco entre o Mason e Mas
sachusetts surgiram duvidas quanto ao direito de sobera
nia sobre e11e. (3) O Massachusetts sustentava que,
nos termos do seu foral, os limites comprehendiam todo
o territorio do New Hampshire e, sendo n'aquelle tempo
comparativamente forte e energico, conseguio estabele
cer alli a suajurisdicção, mantendo-a com activa vigilan
cia duraqte quarenta annos. (4) Esta controversia foi
por fim submettida ao rei em conselho e, em 1679, foi
solemnemente decidida contra as pretenções do Massa
chusetts ; mas passando em julgado que Mason, nos ter-

(1) Haz. Coll. 383,384, 385,. Chalro. Ann.472, 473, 477; 1 Belk.
N. Hamp. cap, 1, p.27.

(2) 1 Hutch. Hist. 313, 314,. Marsh. Colono cap. 3, p. 9'7.
(3) 1 Hutch. Hist. 101, 108, 109, 311, 312, a 318.
(4) 1 Chalro. Ann. 477, 484. 485, 504, 505; Marsh. Colono cap. 4,

p.109, cap. 6, pp. 16'7, 168; Hutch. Coll. 422; 1 Belk. N. Hamp.
cap. 2, pp. 49, 50.
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mos 'de sua concessão, não tinha direrto de exercer pode
res governamentaes, baixou a corôa no mesmo anno
um alvará dando govemo ao Tew Hampshire. (1) Pela
fórma de governo estatuida n'e tel:\.lvtlrá, o poder exe
cutivo era conferido inteiramente a um pl'esidente e con
selho nomeados pela corôa, sendo-lhes igualmente con
fiado o poder judiciaria, com appellação para a Ingla
terra. No tocante á administração da justiça., di punha
que «( a. fórma de processo em taes cas s e os re pectivos
j ulgamen tos, fossem consoan tes e de accordo co LU as leis
e estatutos do nosso reino da Inglat :,rra, tanto quanto
permittissem o estado e pre ente condição dos nos os
subditos residentes nos limites supramellcionaclos e as
circumstancias elo logar. li (2) O poder legislativo era
confiado ao pr..Jsidente, conselho f) a burguezia ou repre
sentantes escolhidos pelas cidades e tinha autoridade
para lançar impostos e fazer leis no interesse da provin
cia, as quaes, sendo approvadas pelo presidente e conse
lho, deviam manter-se em vigor, até que fosse conhecida
a vontade do rei, quando es as leis sof1reL'iam modifica
ções, isto é, seriam confirmadas ou inteiramente reprova
das e rejeitadas,devendo o presidente e conselho tl'ansmi t
til' e enviar as mesmas leis pelo primeiro navio, que d'alli
partisse para a Inglaterra depois de feitas. A liberda
de de consciencia era a toJos os protestantes permittida,
devendo ser especialmente respeitados os que pertence 
sem á egreja da Inglaterra. Além d'isto, continha mais
o alvará garantias para a continuação do privilegio de
uma assembléa em os mesmos termos e fórma, a menos
que, por inconvenientes que d'ella resultassem, o rei
visse motivo para alteraI-a. (3) No primeiro anno da le-

(1) 1 Chalm. Ann. 489,490; But h. Hist. 319; 1 Bolm. Ann. 395;
Msr h. Colono cap. 6, p. 168; Robert. AmeI'. L. 10; 1 B lk. . Hamp.
cap. 6, pp. 137, 138; 1 Doug. Summ. 28; N. Hamp. Provo Laws (edie.
de 1771) p. I, etc.

(2) N. Hamp. Provo Laws (edic. de 1771) pp. 1, 3.
(3) Chalm. Ann. 489, 490; ] Holm. Ann. 395; 1 Belk. . Hamp. cap.

6, pp. 138, 139; 2 Belk. N. Hamp. Preface; N. Ham. Provo Laws.
(edie. de 1771) p. 5.
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gislatura, foi promulgado um corpo de leis que, remettido
para a Inglaterra, foi rejeitado pela corôa. (1) O New
Hampshire, até a data da revolução, continuou a ser go
vernado por alvará, como provincia real, e gosou do pri
vilegio de fazer sua~ proprias leis por intermedio de uma
assembléa geral, pela fôrma prescripta no primeil'O al
vará. (2) Algumas alterações se introduziram nos alva
rás subsequentes, mas nenhuma fez mudança essencial
na organização da provincia. O poder j udiciario do go
vernador e conselho fo', .por l~ ~.ubsequentemente limi
tado ao exercicio da' j.lH"lsdicçao-- 'êÚ1"' "áu de a ppellação
dos tribunaes infúi:õres, contendo os ultimos alvarás a
clausula de que:ds estatutos c'oionia:es « não fossem con
trarios, mas se 'a.Ppl>Q4~l'l1;assem t~~to.qtianto fosse con
veniente das leis e estatil~osA . _~n .á Inglaterra.» (3)

§ 81 As leis do New Hampshire, durante seu periodo
provincial, participáram em grande parte do caracter das
leis da visinha provincia do Massachusetts. (4) As que
diziam respeito a successão e divisão das heranças, ao
regis tI'O das transmissões, á tomada dos depoimen tos que
deviam ser admittidos nos tribunaes civis, á manutenção
do clero, á responsabilidade das terras e prazos quanto
ao pagamento de dividas, ao estabelecimento e n'lanuten
ção das escolas publicas, á tepressão das fraudes e per
jurios {j á qualificação dos votantes, não differem sob
aspecto algum importante e evidentemente farão calcadas
no mesmo modelo commum. De outro lado, parece tam
bem que o New Hampshire teve maior facilidade do que
algumas das outras colonias em introduzir no seu cocligo
domestico algumas das clausulas de caracter geral e mais
beneficios dos actos do Parlamento e que podiam ser ap-

(1) ChllIm. Ann. 489, 490,; 1 HoIm. Ann. 395; 1 BeIle. . Hllmp. cap.
6, pp. 138, 139; 2 BeIle. N. Hamp. Prefaee; N. Hamp. Prov: Laws
(edie. de 1771) p. 5.

(2) Chalm. Anil. 491, 492, 493, 508.
(3) . Hamp. Provo Laws (edie. de 1'711) p. 61 e idem.
(4) . Hamp. Prov. Laws (edie de 1171) 19, 22, 55, 90, lO!, 105, 137,

U<;J, 157, 163 166.
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plicadas á sua jurisprudencia local. (1) Tambem encon
tra-se em o seu cocligo dõ leis, st:LtLLte boolc, sem commen
tarío ou objecção, o celebre Plantation Act or 7 and 8 William
3, cap. 22, bem como os actos relativos ás letras ele ter
ra (9 e 10 William 3, cap. 17) e notas pl'ornissorías (4
Anne, cap. 9) e outros de menoi' importancia.

(I) N. Hamp. Provo Laws (edie. de 1171) p. 209; Gov. Wentworth'
Commission em 1766.





CAPITULO VI.

o MAINE.

§ 82. Em Agosto de 1622, o conselho de Plymouth (que
parêce tee sido extremamente proclígo e inconsideeado em
suas concessões) (1) deu a Sir Fel'dinanüo Goeges e ao
capitão John Mason todo o telTitorio compeehendido
entre os rios MelTill1ack e Sagadahock e que se exten
de até aos geancles lagos e r:os do Canada, sob a deno
mi~ação de Laconia. (2) Em Abril de 163J, ie Ferdi
nando obteve da corôa uma concessão confirmatol'ia
de todas as terras desde o Piscataqua até aos rios [t

gadahock e Kennebec e na lar'gura de 120 milhas
ela costa para o interior na direcção do norte, a qual fui
denominada P1'ovincia do jJ-faine. (3) Foi e11e nomeado
Lord Palatino d'esta provincia com todos os poderes,
jurisdicção e peerogati·vas reaes pertencentes ao bispo
elo Condado Palatino de Durham, devendo as terra::; see.
possuidas como dependencias do feudo de East Green
wich. O foeal contém a claus~la de fidelidade à corôa,
como depositaeia do supeelllo poder e accentua a Slla

vont de de que fosse na provincia peoressada a reli
gião da egeeja da Inglaterra e estabelecido o seu governo
ecclesiastico; tall1bem da ao Palatino auctorisação para,
com o consentimento da maioria dos propl'ietarios, fa
zee leis para o bem estar da provincia, as. quaes não
fossem discordantes ou contraeias as leis da Inglater
ra, mas aproxil1Jadas d'ellas o quanto possi vel, e bem

(1) 1 Hutch. Hist. 6, la!; Rob I't. AmeI'. L. 10; 1 Doug. Summ.
366, 380, 386.

(2) 1 Hutch. Hist. 316'; 1 Holm. Ano. 180; 1 Belk. ". Hamp.
cap. 1, p. 14.

(~) 1 Holm. Ann. 2.'H; 1 Challll. Ann. 472, 4'73, 174; 1 Doug.. umm·
386, etc.
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assim estabelecer tribunaes j udiciarios para o julga
mento das causas civeis e criminaes, com appellação
para a Palatino; mas todos os poderes governamentaes,
assim concedidos, ficavam subordinados á auctoridade e
1'egimen dos lords comm issarios das coJonias extrangei
raso O Palatino tambem podia,. com certas re~tricções,

baixar ordenanças para o governo da provincia e bem
assim exercer todos os poderes do almiran tado, su
jeitos comtudo aos do L01'd High Aúmi1'CLl (*) da .In
glaterra. Os habitantes, como subditos que erão da
corôa, gosariam de todos os direitos e privilegios dos
subditos naturaes da Inglaterra. (1)

§ 83. Com estas amplas disposições, dentro em pou
co havia Gorges estabelecido um governo ci vil na
provincia e promulgado ordenanças. Este govel'l1o, como
fMa organizado, limitava-se apenas ao exerci cio do poder
executivo, sem poder algum ele legislação. A provincia,
enü'aquecida, definhava sob os cuidados de Gorges e só
principiou a animar-se depois que elle deixou d~ agir como
proprietario e legislador. (2) Pouco tempo depois, o Mas
sachusetts estabeléceu direito e jurisdicção exclusiva so
bre o seu territorio, como inclui do nos limites do seu
foral, conseguindo impôr-lhe obediencia e submissão á
sua auctoridade. (3) Permaneceo assim sob a juris
dicção do Massachusetts até 1665, quando os commissa
rios da corôa a sepal'áram por algum tempo, mas a
auctoridade do Massachusetts foi pouco depois restabele
cida. (4) A controversia entre o Massachusetts e o
Palatino, quanto a jurisdicçãO da provincia, foi submet
tida à decisão do Conselho Privado, P1'ivy Council, ao

(1) 1 Baz. Coll. 4-12, 44:).
(2) 1 Chalm. Ann. 474, 4'79; 1 Bolm. Ann. 2:)4, 258, 296.
(3) 1 Chalm. Ann. 480, 481, 483; 1 Butch. Hist. 175, 177, 256;

1 Bolm. Ann. 296; 2 Winthrop's Journn.l 38, 42.
(4) 1 Chalm. Ann. 4.8:3, 48-1; 1 Balm. Ann. 3-13, 3t8; Butch.

CoIl, 422.
n Em lnglatarra o Lord high admiraI, lord grnnde almirante, é

a alta dignidade que preside o tribunal do almirantado.
N. no T.
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mesmo tempo que a ele Mason relativamente ao Novo
Hampshire, sendo' julgada improcedente a pretenção do
Massachusetts. (1) Entretanto, antes de pronunciada
a decisão final, teve o Massachusetts, em 1677, a pru
dencia e sagacidade ele, por somma insignificante, C0111

pear a Gorges o seu direito e assim, com grande
desapontamento ela corôa (então em negociações para
o mesmo fim), a substituio n'este direito, conservando
o governo do Maine, como dependencia provinc~al, até

•a reyogação do seu proprio foral, sendo depois, corno
vimos, incorporado com o tIassachusotts na carta pro
vincial de 1691. (2)

(1) 1 Chalm. Ann. 485, 50!, 505; 1 Bolm. Ann. 388,
(2) 1 Chalm. Ann. 486, 487; 1 Bolm. Ann. 388; 1 Hutch. Bi t. 326.





CAPITULO VII.

o CONNECTICUT.

§ 84. O Connecticut foi originariamente fundado sob
a protecção do Massachusetts, mas seus habitantes, pou
co tempo depois, 1638, julgáram-se no direito, seguin
do o exemplo do Massachusetts, de organizarem go
verno e leis para si proprios. (1) Em 1630, o Con
de de Warwick obteve do Conselho de Plymouth
uma patente ou concessão das terras perto da costa,
separadas por uma linha recta tirada na direcção do
sudoéste ou a quarenta leguas a oéste do Rio Nar
raganset na direcção da Virginia e no sentido da cos
ta, cornprehendendo todas as terras n'aqueJla largura,
até o Mar do Sul. Em Março de 1631 o Conde de
Warwick transferio estas terras a Lord ay e Seale
e a outros; em Abril de 1635 (2) o mesmo conselho
concedeo este mesmo territorio ao marquez de Halllilton.
A posBe em nome de LOl'd Say e eale e outros foi
tomada na embocadura do Connecticllt em 1635; (3) mas,
ós colonos não forão alli perturbados e, finalmente,
em 1644, supprimil'am o titulo dos prol rietal'ios ou
lords e continuáram sob a fórma de governo que ha
'iam organizado em 1638. Conforme aquelle governo,
que fôra organizado pelos habitan tes das tl'es cid~lCle

(1) 1 Hutch. Hist. 98, 9J; 2 Hutch. Hist. 202,. 1 Haz. Coll. 321 ;
1. Holm. Ann. 220, 228, 231, 232, 251, 269; 1 Chalm. Ann. 286, 287,
289 .. 2 Doug. umm. 1. 8 etc. 1 Hutch. Hist. 100. Encontra-i"e ~Rtn [)T

ma de governo em substancia em 1 Bolm. Ann.251 e na integm,
em 1 Haz. Coll. 431, 44I.

(2) 2 Hutcb. Ri. t. 203 ; 1 Haz. Coll. 318; 1 Holrn. Ann. 20 ;
1 Chalm. Ann. 299.

(3) 1 Chalm. Anu. 28 ,289, 290, 300; 2 Rut h. Hist. 203, 1 ]faz.
con. 395, 396; 1 Bolro. Ann. 22ft; 1 Hut b. Hi. t. 47; 1 Win
throp' Jour. 170, 397; Hutcb, CoII. 4]2, 413.
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de Windsor, Hartford e Weathersfield, deviam reunir
se annualmente duas assembléas geraes e ser eleitos
pelos homens li vres; na assembléa de Abril, um go
vernador e seis assessores, qur:: « administrariam jus
tiça segundo as l'3is aqui estabelecidas e, na falta de
lei, de accordo com as regras da Palavra de Deus; »
se escolheriam outros tantos funccionarios, quantos se
julgassem necessarios. (1) Cada uma das supra men
cionadas cidades tinha o direito de enviar quatro de
putados á Assembléa Geral; as outras cidades que se
fossem creando posteriormente, enviariam tantos quan
tos a Assembléa. Geral julgasse conveniente, de accúr
do com a propol'(,ão dos seus homens livres. Todas
as pessoas que fossem habitantes e homens livres e
tivessem prestado o juramento de fidelidade, tinhão o
direito de votar nas eleições. Ao contrario do Massa
chusetts, não era requisito indispensavel fazer parte
da communidade da egreja. Os supremos poderes le
gislativo, executivo e judiciario erão conferidos á As
sembléa Geral. (2)

§ 85. A colonia de New Haven teve origem dis
tincta e foi fundada por immigrantes vindos directa
mente da Inglaterra, sem titulo derivado de conces
sionarios. Principiáram seu estabelecimento, em 1638,
comprando a terra aos naturaes e firmando pacto so-.:

'lemne para o governo. (3)/ Por este pacto, ninguem
era admittido ás funcções ou teria voto nas eleições,
se não fosse membro de uma das egrejas reconhecidas
no dominio. Havia uma eleição annual, feita pelos
homens livres, para o governador, vice-governador, os
magistrados e outros funccionarios. A Assemblé Geral
compunha-se do governador, vice-governador, magis
trados e de dous deputados de cada colonia (4) e era
classificada como « o supremo poder, depois de Deus,

(1) 1 Haz. Coll. 431 ; 1 Holm. Ann. 251.
(2) Idem.
(3) 1 Hutch. Hist. 82 83; 1 Holm. Ann. 2M, 2-15; 1 Chalm. Ann.

290 .. Robert. Amer. L. 10; 3 American Museum. 52::3.
(4) American fuseum, 523.
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d'este independente domirdo, tendo àuctoridade para
definir, publicar e estabelecer as leis de Deus, Supre
mo Legislador e para dar e revogar ordens quanto aos
assumptos de menos .importancia, que não estejam es
pecialmente determinados na Escriptura, segundo as
regl'as geraes da justiça; pal'a dirigir todos os nego
cios da guerra e paz e os relativos á defeza e fortifi
cação do paiz ; para receber e decidir todas as appel
lações civis ou criminaes de quaesquer tribunaes
inferiores, procedendo em tudo de accordo com a dou
trina das Sagradas Escripturas, leis e preceitos re 
pectivos.» (1) Outros tribullaes tambem forão creados
e Hutchinson observa, que suas leis e processos em
mui poucos casos variavam das do Massachu -ett ,excep
to quanto ao jury que não tinhão, quer em materia civil,
quer criminal. Tadas as questões de facto erRo resol
vidas pelo tribunal. (2)

§ 86. Pouco tempo depois da restauração de C"r
los II, a colonia do Connecticut, sciente da natureza
duvidosa do seu direito ao exercicio da soberania, so
licitou e, em Abril ele 1662, obteve do monarcha um
foral concedendo-lhe a prer0gativa de governo e garan
tindo-lhe o territorio. (3) O foral abrangia em seus
limites a colonia de N w Haven e como isto deu-se
sem o consentimento el'esta, resistio elta a incorporação
até 1665, quando ambas forM unidas indessuluv 1
mente e assim ficáram desde então sob um só gover
no. (4)

§ 87. O foral do Connecticut, que Chalmers nota só
ter estabelecido « uma simples democracia ou governo
popular) contém, etrectivamente, larga conces ão de
privilegios: incorporava os habitantes sob a denomina
ção de - Governo e Companhia da Colollia do 011-

(1) 1 Hutch. Hist. 83, nota.
(2) 1 Hutch. Ri t. 81; 1 Chalm. Ann. 290.
(3) 1 Haz. Coll. 586; 1 Chalm. Ann. 292, 293; 1 Holm. Arm.

320; 2 Doug. Summ. 164.
(.t) 1 Holm. Ann. 338; 1 Chalm. Ann. 296; Marsh. Cal n. 13,1;

1 Chalm. Ann. 291; 2 Doug. Summ. 164, 167.
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necticnt da Nova Inglaterra na America; determina
va que se reunissem duas assembléas geL'aes an
nualmente e qne a assembléa se compusesse de um
govarnador, vice-governador, doze assessores e de dous
deputados de cada uma das cidades, eleitos pelos res
pectivos homens livres, tendo o foral nomeado logo o .
pL'imeiro governador e assessores. A auctoridade da
assembléa compL'ehondida a nomeação de tribunaes de
justiça, a concessão dos direitos de cidadão, a eleição
de funccionaL'ios, a decretação de leis e ordenanças
c( não contrarias as leis d'este reino da Inglaterra,» a
punição de crimes « de conformidade com a pratica
de outras corporaçõAs cl'este nosso reino da Inglater
ra,» a. chamada dos habitantes ás armas para a cle
feza commum e a applicação das leis marciaes nos
casos de necessidade. As terr<ts deviam ser tidas como
dependencia clo fuudo de East Greenwich, em livre e
commum socage. Os habitantes e seus filhos alE nas
oidos, possuiriam e gosariam de todas as liberdades e
immunidades de subditos livres, do mesmo moelo que
se tivessem nascido no reino. O direito de pescaria
nas costas era em geral garantido a todos os subdi
tos, sendo, finalmente, concedido e confirmado á co
lonia no tet'l'itol'io limitado, a léste, pelo Rio NaL'ra
ganset aonde desagua no mar, ao norte, pelo Massa
chusetts, ao sul, pelo mar e, no sentido do comprimento
do mesmo moelo que a linha elo Massachusetts, correndo
do ol'iente paL'a o occidente, o comprehendido pela Ba
hia do Narraganset até ao Mar do SuL (1) O foral
passou em silencio sobre tuelo quanto entendia com
direitos e privilegias religiosos.

§ 88. Em 1685 o Rei James decretou uma ordem de
qtW wa1'1YLnto contra a colonia jJara a revogação do fo
ral. Parece que este pl'ocesso não chegou a ser jul
gado, mas a colonia submetteu-se á vontade da corôa
e Sir Edmund Anclros, em 1687, dirigindo-se a Hart-

(1) 2 Haz. Coll.597 á 605; 1 Holm. Ann. 320.; 1 Chalro. Ann.
293, 294; Ml1rsh. Colono cap. 5, p. 134.
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ford, declal'ou o governo dissolvido em nomc? ela co
rôa. (1) Entretan to, os colonos n 'to haviam restituido
o foral, mas o tinham occultado em um cal'vaLho, que
ainda hoje é venet'aclo e immeeliatamente depois da
revolução ele 1688, reassumiram o exercicio de todos
os seus poderes. (*) Os succeSSOl'es elos Stllarts taci
tamente consentiram, qne elles os mantivtissem sem
luctas ou resistenüia até a revolução americana. (2)
Assim, até o anno de 1818 foi o foral man t:do como
a lei fundamentaL do Estado, quando entíí,o o povo or
ganizou e adpton nova forma ele constituição.

§ 89. As leis do ConnecLi.cut erão a mnitos respei
tos simiLares as elo Massachusetts. (3) Mui pouco teLl1
po ainda depois do foral, ",'otáram uma lei que pode
ser considerada como uma declaração de di rei tos; es
tabelecia eLla que « a ninguem será tiraLLa a yida ou ill
famada a honl'a e boa fama; ninguem será pl'ezo,
constrangielo 0111 sua liberdade, banido, mutilado ou
ele qualquer fó nn a, punido; nillguem será pl'i "ado de
sua mulher e filhos; a ninguem e tomarão seus bens
ou propriedade, nem serão elLes prejudicados sob pre
texto de lei ou apparencia de auctol'idade, a me-

(1) Holm. Ann. 415, 421, 429, 4:12; 1 Chalm. Ann. 297, 298, 301,
304,306 .. 1 Hutch. Hist. 339 406, nota.

(2) Idem.
(3) 2 Doug.. umm. 171 á 176 .. 193 á 202.
n Ha evidente equivoco dv pu'te do erudito Pllblicista arg~nti

no, o ,r. N. Calvo, quando verta esta parte d) texto, attri
buindo a Sir Andros a não destruição do foral e a sua orcnlt1
cão em um cofre de cedro, ainda h )je venHado, ou o il1m;tre
~scriptor fez a sua traducção de obra que não 'é o original do eminen te
jurisconsulto americano.

O texto de Story (edic. de 18;n, de Little, Brown e C-., de
Boston) é do s g'uinte teor: They (os colonos) did not, however,
sUl'render the charter.. bnt secreted it in an oal., which is stitl vene
raled, cuja traducção litteral é: elles, comtudo, não entrvgáram a
carta, mns a esconderam em um cnn'alho, que ainda é venerado.

Mantmho, pois, a minha. traducção que deve ser mais fiel a
11i~tori:t e, rertam 'nt, o ri :lJ tpxto jnglez.

N. DO T.



-109--

nos que o seja por força e em virtude de lei ex
pressa d'esta colonia, que assim disponha, promulga
da pela Assembléa Geral e convenientemente publi
cada; e nos casos de falta de lei em qualquer hypo
these especial, por alguma regra clara .e sim pIes da
Palavra de Deus, com approviJ.ção de todo o tribunal. » (1)
O julgamento pelo juey tambem era garantido tanto
nas quegtões criminaes como civis e se o tribunal
não se conformava com a decisão, podia fazer voltar
o j ury segunda e até terceira vez para reconsiderar. (2)
O governador devia ser eleito, conforme dispunha o
foral, pelos homens livres. Todas as cidades deviam
enviar um ou dous deputados ou representantes á As
sembléa Geral; mas todos os homens livres votavam
na eleição dos assessores e outros funccionarios pu
blicos. (3) Ninguem podia ser declarado homem livre,
a menos que possuisse terras, cuja renda annual fos
se de quarenta shiUiligs ou bens moveis no valor de
40 libras. (4)

§ 90. Em materia de delicto, seu codigo criminal ba
sea va-se nos mesmos principios geraes que o do ::vIassa
chusett , declarando capitaes'os crimes que as Sagradas
Escripturas assim clas~ificavall1 e citando estas como
auctoridaLle para.este effeito. Entre os crimes capitaes
contavam-se a idolatria, a blasphemia, contra o Padre,
Filho ou Espirito Santo, feitiçaria, assassinato, homicidio
pOl' envenenamento e outras praticas deabolicas, bestia
lidade, sodomia, estupro, roubo, perj urio, conspiração
contra a colonia, incendio voluntario, a maldição ou
oITe nsa physica do pae ou mãe pelos filhos, a rebeldia do
filho e a traição. (5)-

§ 91. No tocante á materia religiosa, suas leis dispu-'

(1) Colony Laws ofConnecticut, edition by Greene, 1715-1718, folio
ew London), p. L
(~) Colony Laws of Connecticut, edition by Gre3ne, 1715-1718,

folio, (New L)ndon), p. 2. Esta pratica durou até ao estabeleci-
mentI ,la. nova constituição em 1818. (4) Idem, p. 41.

(3) Idem, p. ',(,7, 30. (5) Idem, p. 12.
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nham, que todas as pessoas assistissem ao culto publico
e que as cidades mantivessem e pagassem os ministros
da religião. E no começo, a escolha do ministro era con
fiada á maioria dos proprietarios da cidade, não tendo a
egreja, como tal, que intervir n'ella; mas em 1708 pro
mulgáram um acto, (sem duvida por influencia do clero)
pelo qual a escolha dos ministros foi conferida aos habi
tantes da cidade, que fossem membros da egreja; e no
mesmo anno foi approvada a celebre plataforma de Say
brook que, até nossos dias, tem continuado a regular,
tanto em materia de disciplina como de doutrina, os ne
gocios ecclesiasticos do Estado. (1)

§ 92. O espirita de tolerancia não era mais liberal
aqui elo que na maior parte das outras colonias. A niLl
guem era permittido incorporal'-se ao patrimonio da egl'e
ja, sem o consentimento da Assembléa Geral e appl'ova
ção das egrE;jas visinhas ; e nenhum ministerio ou admi
nistração de egreja era mantida ou auctorizada separada
mente ou em opposição a que fos e fr anca e publicamente
seguida e permittida pelo ministro reconhecido do logar,
excepto com o consentimento e approvação já referidas.
(2) Os qu lke?'s, mnters, (*) adamitas e outros notorios ho
l:eges (como erão chamados) deveriam ser prezos ou ex
pulos da colonia por ordem do governador e assessore .
(3) O zelo de perseguição parece não ter dimin uido, senão
q!lando, em consequencia dos estatuto do 1° Guilherme e
l\tlnria, aos dessi lentes foi permittida a Liberdade ele cons
ciencia, sem que fossem por isso encolllmodados. (4)

§ 93. Quanto a propriedade immovel, a successão e di
visão das heranças dar-se-ia entre todos os illhos, tendo o

(1) Colony Laws of Connecticut, p. 29,84,85, no, 141. A constitui
ção de 1818 fez grande alteração nos direitos e poderes dos ministro
e parochiaes em negocios ecclesiasticos.

(2) Colony Laws of Conn. edition .by Gl'eene, 1715-1'718, folio, ( 'ew
London), p. 29.

(3) Idem, p. 49. (4) Idem, p. 13-1,.
(') Seitas religiosas; aquello, a dos amigos, esta, uma das dos

methodistas.
N. DO T.
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filho mais velho um duplo quinhão; as tt'ansfel'encias fei-'
tas em fraude de credores erão declaradas nullas ; as ter
ras seríam entregues em execução aos credores mediante
a avaliação de tres louvados. (1)

Os processos perante os tribunaes de justiça seriam fei
tos em nome do soberano reinante; (2) as pessoas que lJ.ão
possuissem bens, podiam ser alliviadas da prisão por dous
asseSSOl'es; mas, se o credor o requeresse, teriam de satis
fazer a divida por meio de prestação de serviços. (3) O de
poimento de testemunhas era admitLido como meio de pro
va nas acções civeis. (4) A ninguem era perrnittido defen
der outra pessoa submettida a julgamento por crimes, ex
cepto directamente com relação a materia de direito, (5)
disposição de alguma sode singular nos nossos annaes,
mas de inteiro accordo com a lei ingleza s8bre felonias ca
pitaes. A assignação de letras e obrigações. foi pennittida
e bem assim as acções em nome dos procnradores. (6) Os
magistrados, juizes de paz e clerigos podiam celebrar ca
samentos, sendo permitticlo o di \ ofcio CL v'inc'l.tlo nos casos
de adulterio, contracto fraudulento ou abandono por tres
anno . Os homens ou mulheres, que tivessem esposas ou
maridos no extrangeiro, não podiam residir na eolonia
assim separados mais de dous annos, sem o consentimen
to da Assembléa Geral. As cidades erão obl'igadas a
manter as escolas publicas de accordo com regulamentos
similares, na maior parte, aos do Massachusetts. (7) Um
codigo maritimo especial foi decretado regulando os direi
tos, deveres e regalias dos donos dos navios, marujos e
outras pessoas interessadas na navegação. (8)

Taes são as disposições principaes da legislação coloni
al do Connecticut.

(1) Colony Laws of Connecticut, edition by Greene pp. ::33,61, 164.
(2) Idem, p. 41. (5) Idem, p. 26.
(3) Idem, p. 6. (6) Idem, p. 7.

(,I,) Idem, p. 116. (7) Ielem, p. 84.
IR) Idem, p. 70. ~-o :Jfas;;arhl1RC t" .nistin. cnrligo similar, d cretado

em 16138.



CAPITULO VIU.

RHODE ISLAND.

§ 94. Rhode Island foi primitivamente povoada por
emigrantes do Massachusetts, que d'alli fugiam para es
caparem á perseguição religiosa e ainda boje repete o no
me ele Roger ,VilIiams como do seu fundador e do primei
ro defensor da liberdade religiosa e dos direitos de cons
ciencia. Um grupo d'esses emigrantes comprou dos in
dias a ilha que deo nome ao Estado e outl'O grupo O terri
torio das colonias da Providencia, e pl'Íncipiáram sous
estabelecimentos quasi ao mesmo tempo, isto é, em 1636 e
1638. (1) Formáram separadamente associações volun
tarias para os effeitos do governo; mas vendo que suas
associações não erão sufficientes para pl'otegel-os con
tra as usurpações do fassachusetts, e não tendo titulo
oriundo de alguma das cartas regias, enviáram Roger
Williams á Inglaterra, em 1643, no intuito de consegui
rem maiores garantias, já para o seu direito ao solo, já pa
ra seu governo. Em 1643, Rúger conseguio elo Conde de .
,Varwick uma carta de incorporação das Colonias da
Providencia (2) e bem assim, em 16-1-1, das duas casas do
Parlamento (Carlos I tinha sido expulso ela sua capital)
outra carta para a incorporação das cidades de Pl'oviden
cia, Newport e Portsmoutb, com o absoluto governo de
si mesmas, porém segundo as leis ela Inglaterra. (3) a

(1) 1 Hutch. Bist. 72; 1 Bolm. Ann. 225, 233, 246; 1 Chalm. Ann.
269, 270; Hutch CoIl. 413, ..1,14, 415; lar h. Colono cap. 3, pp. 99, 100 ;
Robert. AmeI'. L. 10; 2 Doug. ·umm. 76 a 90; 1 Pitkin's Hi. t. 46. Mr.
Cho.l mers diz que a Providencia foi fundada no começo de 1635, e o
Dr. Bo1mes em 16:36. (1 Cha1ro. Ann. 270; 1 Holro. Ann. 233).

(2) 1 Hutcb. Hist. 39 Dota; Walsb A.ppeaI, 42:.1; 1 Pitk. Hist. 4.6,
47. 48 ; 2 D:lUg. umm. BO.

(3} 1 Chalm. 271, 212; Hutch. Coll. 415, 416.
a I R. r. Hist. Rec. 143; A.rnold, Hist. of Rhode I land, 1. 1l4, 200.
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§ 95. Sob esta carta, em 1647, con vocou-se uma assem
bléa.comp05ta dos homens livres das varias colonias. (1)
O poder legislativo foi confiado a um tribunal de com
missarios, oomposto de seis pessoas esoolhidas pelas
quatro oidades que então existiam. Todo o poder exe
cutivo pareoe ter sido conferido a um presidente e qua
tro assessores que erão esoolhidos d'entre os homens li
vres e oonstituiam o tribunal supremo para a administra
ção da justiça. Todas as oidadeR, que por si sós
constituiam uma oorporação, elegiam um oonselho de
seis membros para direoção de seus negooios peouliares e
decisão das questões menores. (2) O oonselho de estado
da Commonwealth pouco depois interveio, suspendendo
seu governo, mas as oooupaç6es da metropoLe evitáram
que o Parlamento interviesse seriamente na administra
ção dos seus negooios e assim continuáram a agir sob
seu governo primitivo até a restauração de Carlos II. (3)
Aquelle aoonteoimento parece ter oausado grande sa
tisfacção â. estas oolonias; proolarnáram o rei immedia
tamente e en viáram um agente á Inglaterra e, em Julho
de 1663, oonseguiram, depois de alguma opposição, um
foral da oorôa. (4) Cb

§ 96. Este fOI'al inoorporava os hábitantes sob o nome
. de Governo e Companhia Ingleza de Rhode Island e das Co

lonias da Providencia da Nova Inglaterra n'America, oon
feríndo-lhes os poderes comII1uns ás oorporações. O poder
executivo era conferido a um governador, vice-governa
dor e dez assessores esoolhidos pelos homens li vres. (5) A
suprema auotoridade legislativa era dada á uma As
sembléa Geral oomposta de um governador, vice-governa
dor, dez assessores e de deputados das respeotivas cicla-

(1) 1 Chalm. Ann. 273,. 1 Holm. A.nn. 283; Walsh's Appeal, 429; 2
Doug. Summ. 80,

(2) 1 Chalm. Ann. 273; 1 Holm. 283.
(3) Chalm. Ann. 274; 1 Holm. Ann. 297 ; Marsh. Colono cap. 5 p. 133.
)4) 1 Chalm. Ann. 27-1,. 1 Holm. Ann. 329-
(5) 2 Haz Coll. 612 á 623; 2 Doug. Summ. 8I.
(a) A.rnold. Hist. of Rhode Island, r. ~90; Palfrey, Ri. t. of New 'Eng

land, II. 565,
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eles, escolhidos pelos homens livres, (seis para Newport,
quatro para a Providencia, Portsmouth e vVarwick e dous
para as outras cida des) de ve ndo es tal' sem pI'e pI'e cn te.: o
governador ou vice-governador e seis asse sores. COlU
petia á Assembléa Geral a admi:ss;lo de homens livres na
colonia e a escolha dos funccionurios; fazer leis e ar le,
nanças comtanto que nELO fossem « contrarias, mas appl'o
ximadas quanto con, euiente as leis d'este 110SSO reino
ela Inglaterra, tendo cm vista a IHltu:'eza e constituiçãu do
logar e povo; crear e orga11izar tribunae e punir o", cri
mes de accorclo com a pratiua ele outl'êlS corpuraçõo' lIa
Inglaterra; » reunir e orgalJizar a força militar da colo
nia para a defesa COll1lUUm, applicar as le's Il,êlrciacs e
exercer outro poderes c prero,6'ativas importante'. Dis
punha, além d'jsto, que a pesca seria livre na' co ta:,; e que
todos os habitantes e seus filhos alli nasuiJ.os gosarialll de
todas as liberdades e il11l11unidades do' sub.lito' livres e
naturaes, nascidos no reino üa Inglaterra. Depois gar<ll1
tia e lhes confirmaya toüa e::;sa partI,) üos tlO Ili11iu' du rui
na Nova Inglaterea, comprehendenda a Bahia de Jill'l'a
ganset, paizes e teeras adjaceo,tes, limitadas, a oé't , pelo
centro do Rio Pawcatnck e POI' este rio acima, no rUllló
do, norte, até suas nascentes e d'ahi pOl' uma linha rectn,
exactamente norte até encontrar a linha sul do lIIas::;a
chusetts e, extendendo-se tl'es milbasino-lezas para ló,t
aos extl'emos éste e nordóste da Bahia de Narraganset 111

na direcção pal'a. o sul, até a fóz elo rio que corre pam a
Providencia; d'ahi seguindo pelo la.do o lmargem oriental
elo dito rio, até as cachoeiras chamadas Palack,ol FaUs; e
(l'ahi em linha recta, exactamente norte, até de nuvu CIl
contraI' a linha do Massachusetts. (1) O territorio devia
ser havido, como do ftludo de East Greenwich, em li rl'O e
commum sOCCLge; finalmente, o [oral garantia a liberdade
de cOlumer"io com todas as outras colonia',

§ 97. A particularidade mais notavol do foral, porém, e

(1) ,ão estes em substancia, m, is não nas palavras textuaes. os li
mites conforme o foral, os quae encontram-se na iDt~g'l'aem 2 Haz.
Coll. 612 á 623, e em Rhode Island LalOs, edição de 1780 e 1822.
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que attesta o forte espirito e sentimento da colonia, é a
disposição concernen te á li berdade religiosa. O foral, de
pois de l'epl'ocluzir a snpplica dos habitantes « que sobretu
do tinham eUl mente (se lhes fosse pel'mitticlo) fazer a ex
periencia sincera ela organização de um estado civil flores
cente, que podesse ~er pel'feita1l1ente mantido e que Bntl'e
os nossos subclitos ing.ezes, com inlei?'a libe?'d(~de em nwteri'~

religiosa e essa verdadeira piedade devidamente modelada
pelos principias do evangelho, dal'ia á soberania as maio
res e mais seguras garantias » - passa a declarar: (1)
« Nós desejando, animar a esperançosa empreza dos nos
sos ditos leaes e amantes subditos e garanti l-os no exerci
cio e livre goso de todos os seus direitos civis e religiosos,
que lhes pel'tencem como nossos amantes sllbditos, e man
ter-lhes essa liberdade na verdadeira fé christan e adora
ção de Deus, que com tanto trabalho, espirito de paz e leal
submissão a nossos reaes progenitores e a nós mesmos,
tem procurado gosar ; e porque pal'te do povo e habitantes
da mesma colonia não pode, em sna opinião individual,
conformar-se com o exercicio publico da religião de accor
do com a li turgia, fÓl'ma e ceremonias da Egreja da Ingla
terra, nem prestar ou subscrever os j uramentos e artigos
para tal fim estabc.:lecidos ; e como isso, em razão da griln
de distancia d'esses logares não servirá, como esperamos,
ele rompimento da unidade e uniformidade estabelecidas
n'esta nação, julgamos justo e, portanto, publicamos,
concedemos, ordenamos e declaramos, que nossa real
vontade é que ninguem na ?'eferida colonia, em qualquer tem
po d'aq ui em clian te sej(~ de modo algum, molnstado, punido, en
commodado ou querellado PO?' diff'e?'enças de opin'ião em mçhte?'i(~ de
religião,. mas que tod(~s e ql.~aesque?' pessoas possam, de tem pos
em tempos e sempee d'aqui em diante, ter e gos(~?'liV're e com
plet~~m!Jnte de sua opinião e conscienci(~ em negocios, ?'eligiosos em
tàda a extensão do territol'io ac1iante nom~aclo, comtanto
que pl'ocedam quieta e pacificamente e não fação uso
(L'esta liberdade para profanações e licença, nem para

(1) 2 Haz, Coll. 613.
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damno e desassocego dos outros. » (1) a Eis uma nobre
declal'ação, digna de qualquel' príncipe que reine sobre
um povo livre; é porém, lamentavel reflectir quão pouco
ella condiz com as perseguições domesticas auctorizadas
pelo mesmo monal'cha 'dul'ante seu dissoluto reinado, e
mais lamentavel ainda é reflectir quão pouco estes exem
plos ou prec'3itos servil'am de incenti vo para o deseuvol
vimento do mesmo espieito de tolel'ancia em qualquer
das outras colonias da Nova Inglaterra,

§ 98. Rhode lsland gosa da honra de ter sido, se
não a primeira, pelo menos uma das primeiras colo
nias, e eITectivamonte, dos model'l1os Estados, em que
a liberdade de con "ciencia e culto foi francamell te pl'O
clamada entre suas leis fUlldal1lentae:;. (2) e alguma
vez depois o Estado a 'astou-se dos principias amplos
e racionaes assim estabelecidos, não pas ou isso de mo
mentaneo desvio na direcção dada á sua politica. (3)
Ainda hoje, regendo-se pelo mesmo foral, continua a
manter a liberdade religiosa com toda a sincel'idade,
isenção e zelo do seu fundador. Tem-se pensado, que
nas' leiS votadas pela pdmeira A sembléa Gel'al como
çada em virtude cl'este foral, 1614, os catholicos ro
manos farão excluidos dos pl'i vilegios de homens li
vres; isto, porém, foi posto em duvida com muita ra
zão; e, realmente, se verdadeiro fosse, o acto mereceria
todas as censuras que lhe ten: sido feitas. (4) As primei
ras leis, além cl'isto, declaravam, que nenhum homem
li vre seria preso ou privado ele sua I ropriedade, a não
ser em virtude de julgamento por seus lJáres ou pc'.'
elfeito da leis da colonia e que nenhum imposto seria lau-

(1) 2 Haz. Coil. 613.
(2) Wa1sh's Appeal, 429.

(3) Hutch. CJll. 413, 415,; 1 Chalm. Ann. 276, 284,; 1 Holm.

Ann. 336.
(4) Sobre este assumpto vide 1 Chalm. Ann. 276, 281 e as va-

liosas notas do Dr. H lmes aos seu Annaes. vaI. r, pp. 336 e 3H ;
Hutch. CoIl.413, 415; Walsh's AppeaJ. 429 Il. 435.

(a) Arnold, Hist. of Rhode rsland. L 292.
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çado ou exigido dos colonos, senão por acto da As
sembléa Ger'al. (1)

§ 99. Diz-se que, em geeal, a conducta de Rhocle Island
par'ece ter' satisfeito completamente a Cados II duran
te o resto do seu reinado. (2) Por occasião da ascen
são de James, os seus habitantes forão os peimeiros a lhe
apresentarem as congratulações e ped.iren:-Ihe a pro
Lcção pam os direitos outor'gados em seu foral; aquel
le monal'cha, porém, despl'ezou-lhes a supplica. Forelo
accusados de "' iolação do foral e, consequentemente,
contes. eUes movida uma acção de qtLO wal'l'cmto. Resol
veeam immediatamente, e sem geande hesitação, não
contender com a corôa, m.as restituir o foral, lavran
do para este fim um acto que mais tarde foi cassa
do. (3) Em 1686,' Sir Edmund Anclros, de conformi
dade com as ordens do rei, dissolveo o governo da
colonia e assumio a sua administração. A revolução de
1688 poz termo ao seu poder e a colonia immediata~

mente depois reassumio o seu foral e, embóra não
sem algumas interrupções, continuou a mantel-o e a
exercer os seus podeees até ao peeiodo da revolução
americana. (-1) Continua a reger-se, ainda hoje, pelo mes
mo foral, como lei fundamental, sendo o unico Esta_
do da União que não deo nova organização a seu go
vemo. Parece que até ao anno de 1696 o governa
dor, assessores e deputados, das cidades funccionavam
como um só corpo; mas, conforme uma lei então vo
tada, foeão sepaeados, funccionando os deputados como
camar'a inferior e o governador e assessores como su
perior'. (5)

§ 100. Examinando-se a legislação colonial de Rhode
Island, no tão-se algumas particularidades, embóra seu

(1) 1 Chalm. Anil. 276; 1 Holm. Ann. 3~6. R. Island Colony
Laws (1744), p. 3.

:2) 1 Chalro. Ann. 278.
(3) 1 Chalm. Ann. 280, 281; 2 Doug. Summ. 85.
(,1) 1 Chalm. Ann. 278, 219; 1 Holm. Ann. 4]5, 420, 428, 442;

2 Doug. Summ. 85, 3TI; Dunmer's Defence, 1 American Tracts, 7.
(5) R. Island Colorny Laws (1744:, 24.
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systema geral seja semelhante ao das outras partes da
Nova Inglaterra. (1) Ninguem, a não serem as pes
soas declaradas homens livres, podia votar nas elei
ções, mas essas o podiam fazer pessoalmente ou por
procurador; da mesma sorte, só os homens livres
podiam ser e19itos para as funcções publicas. Os tes
tamentos de bens immoveis deviam ter tres testemu
nhas; a approvação dos testamentos e a nomeação de
administl'ação as heranças ab inlestrLto era da compe
tencia dos conselhos da cidade (municipalidade) xis
tentes em cada uma das que a colonia possuia, com
appellação para o governador e conselho como supre
mo ordinario; (2) (*) cada cidade constituia uma
cJrporação com o direito de escolher seus respectivos
funccionarios e conceder os fóros de homens livres; (3)
os di vertilllen tos e o trabalho nos domingos erão pro
lJibidos «1) e tambem o el'ão as compl'as de terras aos
indios. (5) Por urn decreto de 1700, foi fOl'malmente
declarado que em todas e qnaesquer acções, negocios,
causas e cousas, cuja decisão não e tivesse pl'evista
por lei particular da calonia, em todos estes casos
então as leis da Inglaterra seriam validas para deter
minar, resolver e decidil', não obstante algum uso, co 
tume ou lei em contrario. (6) N'esse mesmo tempo
mais ou menos, por um acto da leg:slatura colonia ,
mandou-se que as leis inglezas sobre navegaç20 fos
sem executadas; (7) duclarou-se que a posse pacifica
de tel'ras, em feudo simples ou absoluto, durante vin
te annos, constituiria justo titulo de dominio (8) e as
sim .i usta e liberal applicação foi dada á lei das limi
tações, não como restl'icção anteposta a este recurso,

(1) R. Island CoI. Laws, (1744), pp. 1, 147.
(2) Idem, pp. 1, 4,
(3) Idem, p. 9. (6) Idem, 28.
(4) Idem, 18. (7) Idem, 28.
(5) Idem. 4. (8) Idem, 46.
n Assim chama-se entre os inglezes o funccionario que tem ju

risdic )io propria e, porta.n to, a não exerce por delegaçãO.
}I. DO. T.
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mas sim ao direito; creáram registros publicos nas
cidades para o reconhecimento e registro das trans
missões de terra;;; a manutenção do clero passou a
ser feita por meio de coutribuições espontaneas ; deo
se appellação para o rei em conselho, nas causas cujo
valor excedia de 300 libras; (1) estabeleceo-se um i3Ys
tema de reparações, nos casos de abuso da propl'ie
dade consagrada a fins pios; (2) as multas e 1'ecove1'ies
communs forão reguladas e estabelecido o julgamento
pelo jury. O codigo criminal não era sanguinario em
suas disposições e nem pretendia acom panhar a Es
criptura Sagrada na punição de crimes particulares; (3)
a feitiçal'ia, comtudo, era punida com a morte, con
forme o direito commum. Mais tarde as terras das
pessoas que morassem fóra ela colonia ou que fóra
d'ella se refugiassem, farão declaradas sujeitas ao
pagamento de suas dividas. (4) Relativamente a suc
cessão dos immoveis, foi adoptada a l'egm do direito
commum, pertencendo toda a hel'ança ao filho mais
velho pelo direito de primogenitura. Este systema
foi, depois de curto periodo, revogado por um acto (4 e
5 George 1, 1718) que di vidia os bens entre todos os
filhos, dando um quinhã.o duplo ao mais velho; (1))
mas a lei commum, pouco tempo depois, em 1728, fui
restabelecida com approvação do publico e assim con
tinuou a regular as successões até pouco antes (1770) da
revolução. Os contractos de valor superior a dez li
bras esterlinas deviam ser feitos por escripto e as
transferencias em fraude de credores farão declaradas
uuHas. Tambem encontram-se traços em sua legisla
ção de disposições relativas ao clamor publico nos
casos de roubo, bem como á confiscação por meio de deo
demd (dado a Deus) (*) nos casos de morte accidental. (6)

(1) R. Island Colo Laws, 1744, pp. 87, 133. (3) Idem. 115.
(2) Idem, 108. (4) Idem, p. 192.
(5) Co1ony Lnws of Rhode Island (edic. de 1719, impressa em

Boston) pp. 95, 96. (6) R. Island Co1ony Laws (1719), pp, 5, 8.
(") Vide Vocabulario dos nomes inglezes.

N. DO T.
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§"101, Terminamos aqui a nossa revista das colo
nias que successivamente se estabeleceram na Nova
Inglaterra. A observação de Chalmers é em geral
bem fundada: cc povoadas primitivamente, » diz elle, (1)
« pe:a mesma qualidade de gente, naturalmente politica
similar foi iniciada em todas as colonias da Nova 1n
glateL'l'a. Suas fórmas de governo, suas leis, seus
tribunaes judiciarios, seus costumes e seus dogmas re
ligiosos que farão a origem de todas essas cousas,
erão quasi cs mesmos.» A observação, comtudo, está
subordinada a muitas restricções locaes; em Rbode
Island, por exemplo, o espiri to rigido do puritanismo
abL'andou-se, como vimos, dando espaço á geral tole
rancia. Por outro lado, as regras do direito commUll1
em materia de successão forão, com zelo singular, sc
guidas por sua politica até o anno de 1770, como uma
necessidade papa evitar a destruição dos patL'imonios
de família, emquanto êJS colonias vizinhas adoptavam
o principio que divide a herança entre todos os fi
lhos. (2)

§ 102. Um dos factos mais notaveis da historia da
Nova Inglaterra é a pL'ecóce formação e estabeleci
mento de uma confedeL'ação das colonias para amiza
de, al1iança offensiva e deffensiva e mutuo conse
lho e pl'Otecção. O projecto foi lembrado ainda em
1637 ; mas tendo-se levantado difficuldades, só em 1648
fOl'ão aSnal adoptados os al'tigos de união. (3) a
Elll Maio d'aquelle anno, as colonias do 1assachu
setts, Connecticut, New Haven e Plymouth formá
ram uma confederação sob o nome de Colonias Uni
das da ova Inglaterra e entl'áram em liga perpetua de
amizade, para alliança ofi'ensiva e deITcnsiva e mu
tuo conselho e protecção. Os encargos de toda~ as
guerras, offensivas on deffeusivas, deviam ser manti-

(1) 1 CbaIm. Ann. 2.6.
(2) Gilrdn~r v Collins. 2 PetJr's Sup. Ct. Rep. 58.
(3) 1 BoIro. Ann. 2ô9, 210; 1 Winthrop's Joul'n. 237, 28!.

(a) Pa1fray, Hist. oI New EngIand, 1, 630.
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dos em commum, de accordo com a proporção prevista
nos artigos e no caso de in vasão de qualquer das colo
nias, as outras tinhão de fornecer certa quantidade de
homens armados para sua defesa; (1) commissarios
nomeados por cada uma das colonias, deviam reunir
se e regular todos os negocios de guerra e paz, ligas,
auxilios, encargos, etc. e organizar e firmal' combi
nações e ordens em pról ele outros interesses geraes.
Esta união, tão importante e necessaria para defe a
e mutuo auxilio durante as perturbações que então
agitavam a patria mãe, não foi impugnada pelo Rei
Carlos II por occasião ele sua restauração e, com pou
cas alterações, subsistio até 1686, quando todos os fo
raes farão revogados por ordem do Rei James. (2) Rhode
Island procurou ser admittida n'esta união, mas isso
lhe foi recusado, sob o pretexto de que o seu territorio
estava comprehendido nos limites da colonia d Ply
mouth; parece que mesmo posteriormente não chegou
a fazer parto d'ella. (3) b (*)

(1) 1 Haz. CoU. 1 á 6; 2 Winthrop's Jour. 101 á 106,. 1 Hutch.
Hist. 12,1" 126.

(2) 1 Holm. A.nn. 270 e nota; 1 Hutch. Hist. 126 e nota,. 2 Haz.
CoU. 7 e seguintes.

(3) 1 Holm. A.nn. 287 e nota,. 1 Hutch. Hist. 124,. 2 Haz. CoU.
99, 100.

(b) A solicitação de Rhode Islan~ e sua rej eição são referidas por
Hntch. Coll. 226, 227.

n Por vezes tenho trauuzid litteralmente a phra e {I'ee 1)~an, ho
mem livre. e embóra em outra nota tivesse dado a razão que me fez
adoptar semelhante traclucç1í.O, devo acerescental', que assim só erão
chamados os proprietario de tvrras; a expressão, pois, deve er
n'este sentido comprehendida.

N. DO T.
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CAPITULO IX.

MARYLANO.

§ '103. A provincia de rvlaryland fMa primitivamente
incluida no foral da Virginia ou Companhia Mel'idio
nal e l'evel'teo para a corôa pOlo occasião da dissolu
ção d'aquella companhia. O Rei Carlos I, em 20 de
Junho de 1632, a concedeo por uma patente a eci
lio Calvel't, Lord Baltimore, filho de Gvorge Calvert,
LOl'd Baltimore, a quem devia ser dada, e não ti ves
se fallecido antes de 'er ella passada. (1) Elevou-a
o rei pelo foral á categoria ele provincia e lho deo o
nome de Maryland em honra da sua rainha, Henri
queta Maria, filha de Henrique IV de Fl'n.nça, para sel'
ha vida como dependencia da corôa· de InglaLel'ra, de
vendo o concessionaria dar annualmente e .para sempre
duas sétas inelias, como symbolo de depenelencia. O
tenitorio limitava-se, de um lado, por uma linha recLa
tirada de Watkin's Point, na Bahia de Chesapeake,
ao oceano a lés te, d'alli áq ueUa parte do estual'io
do Delaware, ao norte, que fica sob o 40°, aonde
termina a Nova Inglaterra; e d'ahi em linha reli
ta, seguindo no rumo do mesmo gran, ao meridiallO
da nascente do Patomac e, acompanhando o seu
cur&o pela mal'gem mais afascalla, até a sua con
fl uencia com o Chesapeake, fechando fi nalmente em
Watkin's Point. (2)

§ 104. Este territorio, assim separado da Virginia,
foi declarado como directamente sujeito á corôa e COIl
cedido a Lord Baltimore e a seus herdeiros em ple-

(1) 1 Bolm. Ann. 213 .. 1 Chalm. Ann. 201, 202; Bacon s Laws
of Maryland (1765); 2 Doug. uITIm. 353, etc.

(2) 1 Haz. Coll. 327 a 337; I Ç,halm. ~n. 2~2; C?~!~e~s of ,~.

A. Provinces, Londres, 1766.
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na e absoluta propriedade, salva a obediencia e do
minio suberano da cor6<:1, e com todos os direitos, re
galias e prerogatiyas qUJ o bispo de Durham gosava
n'aquelte palatinado, dévelldo , .. seI' considerado ha
vido da corôa como dependencia do Castello de
\Vindsor, no condado de. Berks, em livre e commum
socage e não in capite ou por serviços de cavallaria ou
armas. O foeal dispunha mais, que o pl'opeietario, com o
consen timeo to dos homens livres ou de seus delegados
reunidos propositalmente em assernbléa, gosaeia tam
bem de auctoriclade para fazer todas as leis. da pro
Yincia, « com tanto que essas leis sejão COnSl)antes á
razão e não sejão contrarias, mas quanto possivel este
jão de accordo com as leis, estatutos, costumes e di
reitos d"este nosso reino da Inglaterra. » (1) Ao peo
prietario tambem foi concedido pleno poder executivo,
dispondo-se alem d'isto a respeito do estabelecimento
de tei bunaes de justiça; da mesma sorte, auctorisava
se o [1eoprietario a lançar impostos com o consentimen
to do povo em assembléa. Os habitantes e seus fi
lhos gosariam de todos os clirei tos, imm unidad es e pri
vilegios dos subclitos nascielos na Inglaterra. Ao pl'O
prietal"io era ainda expl'e' amente concedido o direito
doo paclroa los das egrejas de accordo com o estabele
cido na Inglaterra, o de crear feudos e tribunaes ter
ri tOl'iaes, c0nferir titulos I de dignidades, abrir por
tos e outras regalias. Convencionou-se expressamen
te, que os colonos ficariam par-a sempre isentos de
tributos lançados pela corôa sobre os seus bens e
propriedade, isenção que foi concedida á outras colo
ni~s sómeote pOl' alguns annos; (2) deo-se licença a
todos os subdi tos para se tl'ansportarem para a pro
vincia; os 1 roductos d'esta seriam importados na In
glaterra e Irlanda media.nte direitos iguaes aos pagos
por onteos subditos; do mesmo modo, ao proprieta-

.
(l) 1 Haz. CJIl. 327 ; I Chalm. Ann. 202; MUl'sh. Colono cap. 2

p.69..
(~) 1 Chalm. Ann. 203, 204, 205.
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fio se conferiam os poderes communs aos outros fo
raes para repellir invasões, s'uJ-rocar rebelliões, etc.

§ 105. Tal é em substancia o foral e Chalmers, com'
certo desvanecimento, affil'lna que « a Maryland sem
pre gosou da honra sem rival de seI' a primeira co
lonia que foi elevada a provincia do Imperio inglez e
governada regulal'mente por leis decretadas por urna
legislatura provinciaL» (1) E' notavel tamboll1, que
no foral nenhuma clausula se encontro exigindo a re
messa das leis da provincia ao rei ou que tonte pl'ovi
dencias relativas ao seu consentimonto ou appl'ova 'ào.
Sob este foral foi a lVlaryland governada, com peCJue
nas interrupções, pelos successores do pl'Opl'ictario
originario até a épocha da revolução ameri ana. (2)

§ 106. A primeira immigração feita sob os auspi
cios de Lord Baltimore foi em Novembro de 163:.. e
compunha-se de cel'ca de duzentas pessoas gl'adas, le
geande fortuna e posição, acom panhadas de sous adhv
reutes e na maior parte catholicos romano. « Lançou
elie os fundamentos d'esta provincia,» diz Chalmers, (3)
« sobre a larga base da seguI'ança da pl'opriedade e da
liberdade de religião, dando incondicionalmente a cada
immigrante cincoenta geiras de terl'as; estabelecendo
o christianismo de accordo com o velho direito cOJlI
mum, de que faz parte, sem daI' [Jreeminencia á qllal
quer seita em particular. A sabedol'ia da sua escolha
den tI'O em breve transformou um lleserto medonho em
colonia prospera.» E' muito honroso, sem duvida, para
a liberalidade e civismo elo propL'ietario, que ell tiv0' 'e
adoptado em sua politica fUlldumental a dOutl'illU (la
toleraucia em glJl'al e da igu::tldado entre as s~ita~

r!.I'ist 'ns (pois parvce que nã,) foi alólU cl'isto), Jaudo
as illl o pL'iml}Íl'o exemplo lo um legi.'laduI· (Jue cha
11 a seus subditos á line pL'ofi~ão de Cl'enças religio
sas. (.1) Isto foi anterior ao estabelecimento de Rhode
Jslancl e, portanto, merece a invejavel posição de ter sido

(1) Chnlm, Ann. 200,
(2) Id m, 203.

(3) Idem, 207, 208,
(4) I Idem, 213, ",18. 210. 3G3.
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o primeiro reconhecimento, entre 'as colonias, do.s irr.
pres'cri'ptiveis e gloriosqs direitos da consciencia. Pa
rece que Rhode Island, sem consciencia 'apparente de
cooperação, foi além e protegeo a liberdade 'univer
sál de religião, fosse ella judaica ou idolatra, christan
ou pagan, sem que distincção alguma se possa encon
trar em sua legislação. (1)

§ 107. A pdmeira assembléa legislativà de Mary
land, celebrada entre todos os homens livres em ge
ral, foi de 1634 a 1635; mas pouco se sabe dos seus
trabalbos. Antes' de 1638 a 1639 nenhuma lei foi
adoptada, segundo parece, (a) quando, em virtude de
um augmento de colonos, providenciou-se para a reu
nião de uma assembléa representativa, chamada a Casa
da Assembléa, que devia ser eleita pelos homens li
Vl'es e cujas leis, uma vez approvadas pelo proprie
tario ou seu substituto, deviam ter inteiro vigor. A
assembléa foi dividida posteriormente em alta e casa
baixa. Nesta m0sma sessão votou-se uma lei que pode
ser considerada de alguma sorte como uma especie de
Magoa Carta, a qual, entre outras cousas, dispunha
q ue a «Santa Egreja n'esta provincia gosará de todos
os seus direitos e prerogativas;» « os habitantes go
s[lrão de todos os seus direitos e liberdades de accor
do com a grande cada da Inglaterra,») que os bens
dos devedores, no caso de insufficiencia para pagamento
d8.s suas dividas, fossem vendidos e di tL'ibuidos pro
T"bta, salvas as dividas para com o propL'ietario. (2)

(1) Walsh's Appcal, 429, noh B.
(2) Bac n's Laws of"Maryl:l.nd. cap. 2, de 1638; 1650, cap. 1;

1 Marsh. C1lon, etc, cap. 2, p. 73; 1 Chalm. Ann. 213,219,220, 225,

(a) Isto é, não h'l\lve accordo
com relação a nenhuma d ellas
entre o proprietario e a assem
bIéa; mas parece que fi as em
bIéa votou leis que forão rejei
tadas pelo proprietario e este pro
p Z outeas que a assembIéa não
quiz adoptar. Vide_ Bosman, His-

tor)' of "Maryland 29:i, 300 a
318. Este auctor suppõe,embóra
a chronicns guardem silencio
sobre o assumpto, que a diffi
cuIdade entre o proprietario e
a assembléa provinha do facto
de cada um pretender o direi

to de iniciativa das leis.



- 126-

Em 1649 passou um acto que punia com morte e con
fisco de bens e de terras, a blasphemia e a negação
da Santissima Trindade (1) e, mui singularmente no
mesmo acto, depois de semelhante disposição e' de um
preambulo que reconhecia ter sido a restricção da
consviencia em materia de rc:ligião causa frequente de
funestas consequencias, decretou-se que ningllem, ]J1'Q

tessando C1'e1' em Jesus Chl'isto, fosse molestado por causa
ou em razão de sua religião ou do li vre exercicio d'ella,
nem sob fórma alguma fosse obrigado á crença ou ex
ercicio de qualquer outra religião. (2) Parece que nem
mesmo se imaginou, que a fé na missão divina de
Jesus Chris to, aos olhos de qualquer se ita de chris
tãos, pudesse ser inteiramente compativel com a nega
ção da Trindade. Este acto foi confirmado entre as
leis perpetuas em 1676.

§ 108. Effectivamente, não é certo que a legislação da
Maryland tenha proporcionado á religião a protecção
uniforme que a politica pl'imitiva do fl1ndaclor parecia
lndicar. Sob o protectorado de Cromwell, aos caLho
licos romanos foi expressamente recu ada qualquer
llrotecção na provincia, mas a todos os outros « que
peofessão fé em Deus por Jesus Christo, emb' ra di
vergindo em consciencia da doutrina, culto ou di ci
pLina publicamente mentidas,» se não devia constran
ger no exercicio da sua religião. (3) Em 1G96 foi es
tabelecida na provincia a egreja da InglaLel'l'a e, em
1702, mandou-se que fossem ob ervadas em todas as
egrejas a liturgia, ritos e ceremonias da egreja da In
glai0rt'a, guardando-se, com tudo, para com os dessi
dentes a tolerancia permittida pelo acto do 1· Gui
lherme e Maria; (4) e, em 1716, a adopção dos test

(1) 1 Chalm. A.nn. 223, ~65; Bacon's Laws Df MaJ'j'Iand, 1619.
(2) Bacon's Laws Df Marj'Iand. 16-19, cap, 1; 1 halm. Ann. 218,

219, 23:').
(3) Bó.con Laws onraryland, 165-1 cap, 4; Marsb. Colono cap.

2, p. 75; Chalm. A.nn. 21 , 235.
(4) Bacon's Laws Df _IaJ'yland, 1702, cap. L
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and abjumtion acts (*) excluia do funccionalismo todos
os catholicos romanos. (1)

§ 109. Parece tambem, que foi politica adoptada, an
tes de decorrido largo espaço de tempo após o esta
belecimento da colonia, o registro publico das teans
ferencias de bens immoveis. (2) No silencio do codi
go ou registeo das leis (statute" book) é de presumir que
o systema de successão das heranças ab inlestalo fos
se o mesmo que o da mãe patria; n'aquelle anno foi
promulgado um acto (3) que tornava os bens divisi
veis entre os filhos e o systema aSSllTI introduzido
foi em substancia sempre conservado. A Marylanel,
como as out"eas colonias, tambem comprehendl3o bem
cedo a importancia de por si só exercer o direito de
tributação interna e, consequentemente, em 1650, (4)
declarou-se que nenhum imposto seria lançado sem o
consentimento da assembléa geràl.

§ 110. Poe occasião da revúlução de 1688, o gover
no da Maryland passou para as mãos da corôa e não
foi restituido ao proprietario antes ele 1716; desde
então nenhuma interrupção se deo até a revoluçãO ame
ricana. (5)

(]) Bacon's Laws of Mary1and, 1716, cap. 5; Wa1sh's Appea1,
49.50; 1 Ho1m. Ann. 476, 489.

(2) Bacon s Laws of Mary1and. 167-1.
(3) Idem, '1715, cap. 39.
() Idem. 16. O, cap. 25; 1 Chá1m. Ann. 220.
(5) Idem, 1692, 1716.
(") Actos ou lei. do Parlamento inglez ,atadas em prej uizo prin

cipalmente dos catholicos romanos, as quaes prescreviam o jura
mento que renuncia,a a auctoridade uprema do papa e o dog
ma da trallsubstanciação e que tod'Js os funccionarios pu111icos, ciYis
ou militares, erão obrigados a prestar dentro de seis meze" ela sua
nomoaçiio, elevondo t )dos tomhom receber o sacramento le accor
do com o USCl ela egl'eja da InO'latelTa

N. DO 'l'.



CAPITULO X.

NOVA YORK.

§ 111. Nova York foi povoada originariamente por ím
migrantes da Hollanda, pelo menos até o anno de 1614' (1)
pelo auno lie 1621 eltes estabeleceram casas de commer
cio na ilha ele Manhattan sob os auspicios da Companhia
Hollandeza das Indias Occidentaes ; (2) entl'etanto, parece
que nenhum estabelecimento permanente de colonisação
holl andeza alli fixou-se an tes do anno de 1629, quando to
mou o nome de Novos Paizes Baixos. (3) O governo in
glez, porém, aos bollandezes disputou sempre, como se
presume, o direito de fllndal'em qualq ller estabelecimen
to n'America, estando o territorio occupado por elles sem
duvida alguma compl'ehendido dentl'ü dos limites da No
va Inglaterra, conforme a carta regia concedida ao con
selho de Plymoutb. (4) Carlos II, pouco depois da sua res
tauração, não só instigado por antipathia pessoal, como
tendo em attenção os interesses da cOl'ôa, resolveo man
ter o seu direito e, em Março de 1664, concedeo um foral a
seu irmão, o Duque de York e Albany, pelo qual lhe trans
feria a região que se extende da margem occidental do
Conne'cticut até a n:argem oriental do Delaware, inclusi
ve a LOl1g lsland, conferindo-lhe poderes de governo, tan
to civil como militar. (5) Entre outras cousas, derão-se
lhe at.,tl'i"buiçães para corrigir, punir, perdoar, governar
e administrar todos os subditos que habitassem o territo-

(1) 1 Chalm. Ann. 557, 56 .
(2) ruem. 570.
(3) Idem.
(4) 1 Chalm. Ann. 568, 561), 570, ffr2; Marsh. Colono cap. 5, p. 143 ;

2 Doug. Summ. 220, etc.
(5) Smith's New Jersey 35,59; Chalm. Ann. 573; Smith's New York,

p. 31 (10; ; Smith's New Jersey. pp. 210 a2lõ.
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rio, de accordo com as leis, ordenanças etc., que o duque
estabelecesse, com tanto que « nunca fossem contrarias,
mas quanto con veniente approximadas das leis, estatutos
e governo do reino da Inglaterra, ) ficando salvo a corôa
o direito de receber e decidir todas as appellações. Tam
bem forão concedidos poderes ordinarios para uso e ap
plicação das leis marciaes nos casos de rebellião, insur
reição, sedição e invasão. (1) Uma parte d'este tcrritorio
foi transferida posteriormente pelo duque, por escriptura
de l-ase and 7'elease, (*) em 'Junho do mesmo anno, a Lord Ber
keley e Sir George Carteret. Por esta cf:ssão, ficáram eltes
com direito á região adjacente a Nova Inglaterra e que
demóra a oéste de Long Island e é limitada, a léste, pelo
mar e em parte pelo Rio Hudson, extendendo-se para o
oceano na direcção do sul até o Cabo May na entrada da
BallÍa do Delaware e, na direcção do norte, até o braço
mais septentrional da Bahia ou Rio Delaware, que fica a
41° e ·10' ele lattitude norte; esta região devia chamar-se
Nova Cesarea ou New Jersey. (2) D'esta arte, o teeritorio
então disputaclo pelos hollandezes sob o nome de Novos
Paizes Baixos, foi dividido nas duas colonias de ova
York e de New Jersey.

§ 112. Em Setembro de 1664, a colonia holtandeza foi
surprehenclida por forças navaes inglezas que apparece
ram na cbsta e foi obrigada a render-se à sua auctoridade.
Pelos termos da capitulaçãO, .os habitantes continuariam
como cidaclãos natural izaclos e no gozo de sua proprieda
de ; os de brigem hoUancleza gosariam tambem de liber
dade de consciencia em materia de culto divino e disci
plina da egreja e bem assim se regulariam por >;eus pro
prios costumes no tocante às suas heranças, (3) O gover-

(1) Copio da nnrração que se encontra em 'mith's History ofNew
Jer ey, sobre a entrega em 1702 das provincias das Jerseys Oriental e
Occiclental.

(2) mith s New York 31, 32; (lO, 11),; 1 Chalm. Ann: 613.
(3) mith's ew York 44, 45, (19, 20); 1 Chalm. Ann. 574; Smith's
ew Jersey, 36, 43, 44 .. 2 Doug. Summ.. 223.
n Vid/J Vocllbulario. '. . ;,. '.~' o',

N. DO T.
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no foi assumido immediatamente pelo direito de con
quista, em nome do Duque de Yúl'k, proprieta
rio e o territorio foi denominado Nova York. Li
berdade de consciencia foi concedida a todos os colo
nos; nenhuma lei contraria as da Inglaterra era per
mittida, e os impostos seriam lançados por delibera
ção de uma assembléa geral. (1) A paz de Breda,
em 1667, confirmou o direito dos conquistadores pelo
principio do uti possicletis. (2) Na subsequente guerra
hollandeza, a colonia foi conquistada, mas foi de no
vo resti tuida ao Üuque de YOl'k com a paz que se
seguio em 1674. (3)

§ 113. Como a validade da concessão original do
Duque de York, em quanto os hollandezes se mantiveram
na posse pacifica do paiz, se reputava contestavel, julgou
elIe prudente pedir e, effectivamente, obteve da cor,ja
nova concessão em Junho de 1674. (4) Esta confirmava
a concessão anterior e o auctorizava a governar os habi
tantes por meio das ordenanças que elle ou seus subLli tos
estabelecessem; auctorizava-o igualmente a administrae
justiça de accordo com as leis da Inglaterl'a, cabendo ap
pellação para o rei em conselho; (5) prohibia o commer
cio para lá sem sua auctorização e permittia que os colo
nos importassem mercadorias mediante o pagêlmento do
direitos de conformidade com as leis do reino. Com este
foral, governou o duque a provincia até sua assenção ao
throno. (6) Durante varios annos nenhuma assemblõa
geral se reunio e principiando o povo a reclamar os pei
vilegios gosados pelos Outl'OS colonos, em 1682 foi o .go
vernador auctoriza lo a reunir uma assembléa, que rece
beo poderes para fazer leis para a administração geral do
estado, as quaes, comtudo, não deveriam ter força sem a

(1) 1 Chalm. Ann. 575, 577,579,597'; Smith's New Jersey, 440, 48.
(2) 1 Chalra. Ann. 578; 2 Doug. Summ. 22a.
(3) 1 Chalm. Ann. 579; 1 Holm. Ann. 364. 366.
(4) Smith's New York, 61, {32); 1 Chalm. Ann. 579.
(5) I Chalm. Ann. 579, 580.
(6) 1 Chalm. Ano.581, 583; • mith s ~ew York, 123,125126, (72,75).
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ratificação ,do' proprietario. (1) Púr occaSlao da r'evolu
ção de 1688, o povo de Nova Yoek tomou immediatamen
te o partido do principe de Orange (2) e d'esta data em
diante foi considerado com direito a todos os pl"ivilegios
de subclitos britannicos, habitando uma provincia depen
dente elo estado. Nenhum outro foral lhes foi concedido
posterioemente pela corôa, de modo ql1e nenhum pei vil13
gio peculiar podiam deri vaI' d'essa fonte. (3)

§ 114. D'aq ui em diante foi o govemo exeecido por go
verLlador0s nomeados pela corôa; nenhum esforço, po
rém, se empregou para dirigir a administração sem o au
xilio dos representantes do povo em assembléa geral.
Pelo contrario, logo que o primeiro governador regio che
gou, em 1691, uma assembléa foi con vocada, a qual votou
muitos actos importantes. Entee outeos, encontra-se
um que declarava virtualmente o seu dieeito de represen
tação e ele goso das liberdades e privilegios dos ingIezes
concedidos pela 'lagna Carta. (4) Dispunha mais que o
SllpeJmO poder legislativo r0sidil'ia para sempre no go
ver nador e conselho nomeados pela corôa e no povo por
seus representantes (escolhidos pelo modo indica.do no
mesmo auto) reunidos em assembIéa geral; declar'ava
ainda que todas as terras fossem possuidas em lívee e
commum socage como dependencia elo feudo de East Green
wich na Inglaterra; que todas as causas crimes seriam
julgadas pelo j ury ; que os b~ns das mulheres casadas
só seriam teansfeeidos por meio de esceiptura mediante
exame secreto (pl'ivy eJ)cLmin:.tti?n) ; que os testamentos es
criptas, provados por tees testemunhas idoneas, sel'iam
yalidos para as deixas de terras,. que ge não imporiam
multas por alienações, nem se dariam escheats e confiscos
de terras, excepto nos casos de traição; que ninguem po-

(1) 1 Chulm. Ann. 584, 585 .. Smith's New York, 12'7 (75) ; 1 Holm.
Ann. 409. No anno de 1683 farão votados pela legislatura alguns regu
lamento fundamentaes que se encontram no Appendice do 20 volu
me da velha edicção das Leis de Nova York.

(2) 1 Holm. Ann. 429 .. Smith's ew, York 59.
(3) 1 Chalm. Ann. 585,590,591,592.
(4) Holm. Ann. 435 .. Smith's New York, 127 (75, 76) Actos de 16~n.
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deria occupar emprego publico, sem que por occasii'l.o
da nomeação prestasse os juramentos da supremacia
fl cumprisse as condições prescriptas pelo acto do Par
lamento; (1) que nenhum imposto ou direito seria lan
çado, a não ser pelo consentimento da assembléa ge
rai e que ninguem, professando fé em Jesu,; Christo,
seria incommodado ou teria de dar contas por dif
ferenças de opinião em materia de religião, exce~to os
catholicos romanos. Este acto, comtudo foi rejei
tado pelo Rei Gui lherme em 1697. (2) Outt'o acto auc
tOl'izava as pessoas que tivessem escl'Upulos em pre 
tal' juramentos, a fazel'em promesstl. solemne em lagar
do juramento, quando fossem qnalificadas como testemu
nhas, jurados ou funccionarios. No al1no de 1693 votál'am
um acto prescrevendo a manutenção dos ministros
e egl'ejas da religião protestante. Nova York, como o
Massachusetts, sempre pareceo disposta em todos os
tempos a suprimir a egreja romana; em um acto vo
tado no começo do ultimo seculo, ordenava-se que to
dos os jesuitas e padres papistas, que permanecessem
na colonia depois de determinado dia, fossem condem
na.dos á prisão perpetua e aquelle que a.rrombasse a
prisão ou fugisse e fosse novamente pre o, fosse punido
com a mOl'te. Tão mal comprehendidos erão o espiri to de
toleeancia e os direitos da consciencia, gue, mesmo
em periodo muito mais recente, 11m dos seus histo
riadores, (3) meio seculo mais tarde, fazia á esta ex
clusão o enthusiastico elogio de ser digna de perpe
tua duração e a constituição de Nova York, de 1777, (1)
exigia que todas as pessoas natuealizadas pelo Estad
peestassem juralllento, abjurando toda a fir.le1.idaclc e
obedienda exteangeiea em todas as materias, tanto
eccle iasticas como civis. Sem duvida tinha isso por

(1) 1 Bolm. Ann. 43.'); Smith's ew York, 127 (75, 76); Prov.
La'WR de 169l.

(2) 1 Bolm. Ann. 434; Provo Lnws de 1691; Smith's New York,
127 (76); 2 Kent's Comm. Lect. 25, pp. 62,63.

(3) :Mr.• mith. (4) Art. 42.
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fim excluir dos beneficios da naturalização todos os
cathol~cos que reconhec3ssem a supremacia espiritual
d,o Papa. (1) Passando em revista a subsequente legis
lação da provincia, parece que não ·ha grande diver
gencia das leis da Inglaterra, estando fóra de questão,
que o direito commum foi a base da sua jurispruden
cia. A pratica do direito commum em materia de suc
cessão parece ter sido tacita, mas exclusivamente se
guida (2) e talvez Nova York, mais do que qualquer
qas outras colonias, se tivesse adiantado antes da re
volução na adopção da politica e legislação da mãe
patria.

(1) 2 Kent's Comm. Lect. 25, p. 62, 63.
(2) Não encontro no codigo ou registro das leis (stalute book) act1

algum concernente á successão e divisão dos bens ab intestato, ex
cepto o de 169'7, que parece se ter cingido em substancia á ordem
de divisão preceituada pelos estatutos de Carlos II.



CAPITULO XI.

NEW JERSEY.

§ 115. New Jersey, como já vimos, fazia parte do
tel'ritorio concedido ao Duque de York, sendo, em Ju
nho de 1664, por elle a seu turno concedida a Lord
Berkeley e Sir George Carteret com todos os direitos ,
regalias e poderes de goverào por elte mesmo po 
suidos. (1) Os proprietarios, no intuito de melhor povoa
rem o sóLo, combináram no mez de Fevereiro (1664-166-)
em uma constituição de governo aliás tão apreciada,
que a parte oriental da provincia dentro em pouco
contava consideravel popula.ção. Esta constituição dis
punha, que o poder executivo fosse exercido por um
governo e conselho, aos quaes competia a nomeação
dos funccionarios e que haveria uma assembléa ge
ralou legislativa composta do governador e conselho
e de deputados escolhidos pelo povo. 1\'s assembléas
geraes foi confiado o poder de fazerem todas as leis
para o governo da provincia, de maneira que (C sejão
consoantes á razão e approximadas o quanto mais con
veniente fnr das leis e costumes do reino de S. Majesta
de em Inglaterra; » de crearem teibunaes, lançarem im
postos, constituirem feudos, abrirem portos e auctoriza
rem incorporações. (2) Prescrevia-se o registro dos titulos
das terras e das suas concessões, como beneficio em bem
dos colonos. A liberdade de consciencia era permittida e
bem assim garantidas tambem as immunidades contra ve
xa"mes por causa de opiniões ou praticas religiosas, de
modo que a paz civil nunca fosse perturbada; a assembléa

(1) 1 Chalm. Ann. 613; Smith's New York, p. 31 (11); Smitlt's
New Jersey, 60; Marsh. Colono 1'77 a ISO; 2 Voug. Summ. 220, etc.,
231, 267, etc.

(2) Smith's ~ew J~r8ey, 6 Appx. 512; 1 Chalm. Ann. 614.
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geral, porém, poderia nomear clerigos e prover para a sua
manutenção, dando, comtudo, liberdade aos outros pal'a
manterem os que preferissem. Todos os habitantes
erão obrigados a jurar ou affirmar obediencia ao rei,
podendo a assembléa geral, além cl'isto, conceder na
turalizações. (1)

§ 116. Esta constituição perdurou até a provincia
ser dividida entre os dous proprietarios. Por essa di
,;isão, a Carteret ficou pel'tencendo a New Jersey Orien
tal e a New Jersey Occidental a Guilherme Penn e
outros, que a tinhão comprado a Lord Berkeley. (2)
Carteret então explicou e confirmou as concessões an
teriores, as quaes manteve no territorio que agora lhe
ficava pertencendo excl usi val1len te. Os proprietarios
da Jersey Occidental tambem redigiram uma serie de
concessões para os colonos do seu territorio; conti
nham estas mui amplos privilegios em favor elo po' o ;
declaravam que a lei commum ou os direitos e pr i
vilegil)s fundamentaes ela New Jersey Occidental illi
prMcriptos, seriam a base do governo, base que a le
gislatura não poderia alterar. Entre esses preceitos
fundamentaes, di punha-se « que nenhum homem ou nu
mero de homens sobre a terra tem poder ou aucto
riclade para governar a consciencia humana em ma
teria de religiãO;) (3) que niDguem seria de modo
algum molestado ou punido, por causa ele suas opi
niões, juizo, fé ou adoração de Deus em materia re
ligiosa; que ha, eria julgamento pelo jury tanto Das
causas cíveis como crimes e que l,lavel'ia tambem l}ma
assembléa geral. de representantes do povo, com poder
de decretar as medidas mais convenientes á boa admi
nistração do goyerno e fazer leis que, com tudo, « es
téjam de accordo, tanto quanto fOI' conveniente, corn
as leis primitivas, antigas e funclamentaes da Ingla
terra.» (4)

(1) Smith's J. Jersey 512, ~14.

(2) Smith' J. Jer ey, 61,79, SIl, 87; Chalm. Ann. 617.
(3) Smi.th s ~. Jer ey 80, App. 1521, etc. (4) Idem.
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§ 117. Não está bem averiguado se essas éonces
sões se converteram em lei geral da provincia. Muitas
difficuldades e conflictos de jurisdicção se levantáram
entre os governadores do Duque de York e os pro
prietarios das Jerseys, não sendo resolvidos senão de
pois que o duque, em 1680, (1) renunciou finalmente
todos ·os seus direitos em favor de ambos, por car
tas patentes concedidas aos respectivos proprietarios. (2)
Em 16 1, o governador dos propl'ietarios da Jersey
Occidental organizou, com o consentimento da as
sembléa geral, novo governo, comprehendendo alguns
dos principios fundamentaes das concessões anterio
res. (3) Haveria um governador e conselho e uma
assembléa geral de representantes do povo. A assem
bléa geral teria poderes para fazer leis, lançar im
postos e nomear funccionarios; era permittida a liber
dade religiosa e ninguem era declarado inhabi I para
as funcções publicas por motivo de crença e culto re
ligioso. A Jersey Occidental continuou a ser governada
cl'este modo até a revogação do governo do proprie
tario em 1702. (4)

§ 118. Oartel'et morreo em' 1679, e sendo o unico
proprietario da Jersey Oriental, ordenou em seu tes
tamento, que fosse vendida para pagamento de suas divi
das e conseguintemente, foi vendida a Guilherme Penn
e a mais onze, que forão clJamados os doze Proprieta
rios. Posteriormente adrnittiram outros doze na socieda
de e aos vinte e quatro assim organizados o Duque de
York, em Março de 1682, fez sua terceira e ultima con
ces ão da Jersey Oriental. (5) Graves dissensões den
tro em pouco rebentáram entre essas duas pl'ovincias,
bem como entre ellas e Nova York, as quaes baniram

(1) Chalmers diz que em 1680, p. 619 ,. Smith diz que em 1678,
p. lH.

(2) mith's N. Jersey, no, ln; 1 Chlllm. Ann. 619, 626.
(3) mith's N. Jersey, 126,
(4) Smith's N. Jersey, 1M.
(i)) Smith's N. Jersey 157 ; 1 Chalm. ,Ann. 620, 621 ; Marsh.

Colono ISO.



..- 137 ~

. a moderação de seus conselhos e ameaçáram as.maiol·es
calamidades. Em 1686 a corôa· baixou uma ordem de
quo wa'P1'anto contra ambas as provincias. -A Jersey

.Oriental propoz imn'lediatamente ser annexada á Occi
dental e submetter-se a um governador nomeado pela
corôa. Pouco tempo depois, a corôa ordenou· que as
.duas Jerseys fossem annexadas á Nova Inglaterf'a e os
proprietarios da de léste renunciáram formalmente
suas patentes, pedindo apenas uma nova concessão que
lhes assegurasse seu direito ao sólo. Antes de deferi
da esta pretenção, rebentou a revolução de 1688 e am
bas passáram para o dominio do novo soberano. (1)

§ 119. D sde entãÇ> ficáram ambas as provincias em es
tado de grande confusão e perturbação e assim permane
ceram até que os proprietarios de ambas entregáram for
malmente todos os seus poderes governamentaes, mas não
os rela ti vos as terras, á Rainha Anna em Abril de 1702. A
rainha reunia immediatamente as duas provincias em uma.
só e baixou alvará nomeando um governador para ella.
Conforme aquelle aI vará, devia elle governar com assis
tencía de um conse11ho e convocar assembléas geraes de
representantes do povo escolhidos pelos proprietarios de
terrenos, que erão obrigados a prestae os juramentos da
supremacia e fidelidade e as provas exigidas pelos actos do
parlamento. A assembléa geral era auctorisada a fazer,
.com o consentimento do governador e conselho, leis e or
denanças para o bem estar·do povo, porém que não fossem
« contrarias, mas tanto quanto conveniente, approximadas
das leis e estatutos d'este nosso reino de Inglaterra,» leis
que comtudo, ficaeiam sujeitas a approvaçãÇ> e rejeição da
corôa. (2) O governador, com o consentimento do conse
lho, organizaria tribunaes de justiça, nomearia juizes e
outros funccionarios, coUaria em egrejas e beneficios e
commandaria a força militar. Liberdade religiosa era.
concedida a todo Jl1 undo, menos aos papistas.

§ 120. Desde este tempo até a revolução americana, a

·(1) 1 Cha1m. Ann. 621. 622; Smith's N. Jersey, 209, 210,211, etc.
(2) Smith's New Jer ey. 220 á 230, 231 á 261.
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provincia foi governada, sem foral, pOl' aI varás do rei e
substancialmente pela mesrr:.a fôrma indicada no primeiro
d'esses alvarás. O povo nunca deixou de luctar vigo
rosamente pelos direitos e privilegios que lhe foram
garantidos pelas concessões anteriores e por e ta cau 'a,
muitos conflictos occasionalmente se levantáram eutre
os seus representantes e os governadores do rei. (1)

(1) Smith's New Jersey ca.p. 14, e particularmente p. 265 etc., pp.
269 etc. 275, 292, 304. Vide Arnold v-I Halsted's Rap. 1. quanto aos
direitos dos proprietarios ao sólo depois da entrega do governo á coroa.





CAPITULO XII.

PENNSYLVANIA.

§ 121. A Pennsyl vania foi povoada originariamente por
di1Iel'entes troços de colonos, sob val'Ías auctoridades
hollandezas, suécas e outras, as quaes em differentes
epochas occupáram porções de terreno no Rio do Sul
ou Delaware. (1) Os governadores de Nova York,
agindo sob o foral concedido ao Duque de York em
1664, poderam afinal firmar ascendencia sobre e,:,
ses estabelecimentos. Comtudo, Chalmers nã.o duvida
avançar que « ê circum tancia ingular na historia d'essa
(então) insignificante colonia, ter sido, segundo parece,em
todos os tempos governada por usurpadores, visto como
seu titulos erão viciosos.» (2) Assim manteve-se ella
em estado precario a tê qu~ o celebre Guilherme Penn,
em Mal'ço de 1681, obteve de Carlos II uma paten te,
pela qual tornou-se propl'ietario do va to territorio que,
em honra de seu pae, foi denominado Pennsy1vania.
Os limites descriptos no foral se extendiam, a léste~

pelo Rio Delaware, a doze milhas de distancia ao nor
te da cidade de New Castle, até ao 43° de lattitude no!'-

- te, caso o dito rio tanto se extendesse n'essa di
. recção ; se, porém, esse rio não atti~gisse tal exten

são, então pelo meS..110 rio até aonde eUe chegasse e,
partindo da sua nascente, as fronteil'as de lés te se
riam detel'luinadas por uma linha de meridiaQo, que
se traçaria da nascellte do dito rio ao mencionado
quadmgesimo tel'C,:eiro gf'au de lattitude norte. As ditas
tel'l'a extender-se-ião cin00 gl'aus no st1lltido da lon
gitude para o lado do occidente, sendo computadas

(1) 1 Chalm. Ann. 630 a 634; Smith's New York (~l) 49; 1 Proud,
Peno. 110, Ill, 112, 113, 116, 118, lI9. 122; 2 Doug. Summ. ít\Yf, etc.

'('&j 1: Chalm. Ann. 634, 635. . J
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desde as referidas fronteiras de léste e limitadas, ao
norte, pelo começo do 43° d'esta lattitude; do lado do
sul, se limitavam por um circulo traçado a doze mi
lhas de distancia de New Castle, em direcção ao nor
te e occidente, até o começo do 40° de lattitude norte
e d'ahi por uma linha recta até aos limites da longi
tude supra mencionada. (1)

§ 122. O foral constituia Penn o verdadeiro e absolu
to proprietario do territorio assim descripto, ficando
sal vas á corôa a soberania sobre o paiz e' a fidelidade
do proprietario e habitantes; devia ser elle considerado
como recebido da corôa e pertencente ao castello de
Windsol', em Bsrks, em livre e commum socage e não
in c·(.pite ou 1301' sel'viços de cavallat'Ía, elevando-o o
fOl'al á categoria de provincia e senhorio sob o nome
de Pennsyl vania. Auctodzava mais o pl'opl'ietario, seus
he~'deil'Os e successores a fazerem todas as leis para
levantamento de dinheil'o e outros mi~teres, com o
consentimento dos homens livres do paiz ou de seus
deputados para este 'fim reuliidos; (2) mas « deviam
as mesmas leis ser confol'me á razão e não discordar
nem ser contl'arias, mas tanto 'quanto conveniehte,
harmonicas com a lei, estatutos e dil'eitos d'este nosso
reino da Inglaterra.» (3) As leis concernentes a des
cendencia e sl1ccessão, já em relação á posse e goso
das terras, já a outros b,ens e as relativas as felo
nias (penas capitaes) deviam ser mantidas de accordo
com a 13l'at ica da Inglaterra, até que fossem pelo con
selbo altel'adas. Todas as leis deveriam ser ren:etti
das para a Inglaterra dentl'O de cinco annos depois
de feitas e, se dentro de sete mezes fossem desappro
vadas pela corôa, tornar-se-ião nulJas e sem effeito. (4)
Tambem auctorizava o proprietario a nomear juizes e

(1) 1 Proud. Penn. 172.
(2) 1 Proud, Penn. 176; Laws of Pennsylvania, edc. de Francklin,

1'742, Apf·
(~) 1 l?rourl., Pmn. 175, 176. 1'71.
{.() 1 Proud, PeDD. 177, 17.
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outros funccionarios; a perdoar e indultar crimino
sos; a estabelecer tribunaes de ~ustiça, com appella
ção de todas as sentenças para a corôa; a crear ci
dades e outras corporações; construir portos, estabe
lecer feudos e tl'ibunaes senhoreaes em taes feudos.
Aos subdi tos inglezes deo-se toda a liberdade para que
podessem transportar-se com seus bens para a provincia
e importar os seus productos na Inglaterra, podendo os
habitantes da provincia exportaI-os d'alli dentro de
um anno, observados os actos sobre a navegação e
todas as leis relativas ao assumpto. Estipulára-se mais
que a corôa não .lançaria tributo~, direitos ou impos
tos sobre os habitantes ou seus bens, a não ser com
o consentimento do peopl'ietario ou da assembléa ou
« por acto do Parlamento na Inglaterra.» Taes são
as clausulas mais importantes d'este foral que passa
por ter sido um dos melhormente organizados entre
as cartas coloniaes, sendo revisto não só pelos func
cionarios legistas da corôa, mas por Lord N01'tb, então
Chiefe Ju~tice da Inglatel'ra. (1) Notou-se, entretanto,
como omissão singular, que eLLe não contivesse dispo
sição declal'ando que os habitantes e seus filhos se
riam considerados subditos britannicos e com direito á
todas as respectivas liberdades e immunidades, clau
s111a aliás encontrada em todos os outros fOl'aes. (2)
Cbalmers (3) observa, que a clausula era inteiramente
desnecessarla, vista a reserva feita de fidelidade á
corôa, de onde se conclue, de accordo com o direito
commum," que todos os habitantes erão subditos e,
como taes, necessal'iamente tinhão direito a todos os
privilegias de cidadãos inglezes.

§ 1"23. Dca-se pressa Penn em attrahir a immigra
ção para a sua provincia, fazendo concessões de na
tllreza;;a mais liberal a todos os colonos; (4) sou a sua

(1) "1 Chalro. Ann. 636, 637.
(2) 1 Graharo's Hist. of Colon, 41, nota .. 1 Chalro,. Ann. 639, 658.
(3) 1 Chalro. "Ann. 639, 658.
(4) 1 Proud, Penn. 192; 2 Proud, Penn. App. 1; 2 Doug. Summ.

300, 331.
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politica franca e esclarecida, forão logo lançadas as
bases para o estabelecimento de um governo e leis
que, com justiça, se tornáram celebres pela modera
ção sabedoria e protecção aos direitos e liberdades
do povo. (1) No preambulo do seu primeieo projecto
de governo, elte firma a seguinte proposição que mui
to se distancia do espirito geral ela sua epocha, isto
é, « que é livre para o -povo que o tem, todo go
vuno, não. importa a sua fórma, em que as leis go
Vel'nall1 e o povo torna parte n'etlas ; tudo mais é tyran
nia, oliga!'chia ou confu 'ão,» (2) 'aql1elle pl'ojecto,
depoi' de prover pal'a a ol'ganização do govel'11o sob
um governado!', conselho e a.'sembléa geral escolhi
da pelo povo, se declarava que todas as pe soas que
reconhecessem 11m Deus Omnipotellte e vivessem em
paz, não sedam de modo algum molestadas por suas
crenças religiosas 011 praticas em materia de fé e cul
to, nem compellidas a frequentar ou manter qualquer
culto, logar ou ministerio religioso, (3) Tambem con
tinha outras disposições que garantiam o direito do
julgamento pelo jury e o de clisp0r elos bens por tes
tamento provado com cluas testemunhas; que sujeita
vam as terra , em cedos casos, ao pagamento de di
vidas; davam a po 'se pacifica de sete annos a effica
cia de titulo incontestavel; exigiam o registro das con
cessões e transmissões e dyclilravam que não se lan
ça.I'iam impostos senão por lei ~speciál. (4) Entre ou
tras cousas verdadeiramente héll1rosas para a memo
ria d'este grande homem, é digno de menção o espi
rito e solicitude que em todas as occasiões man.i
fe:stou p0los eLil'eitos dos índios e os deveres dos co
lonos pal'a com eltes. Estes s.mt.iulelltos constão do
sell plano original ele concessões, belll COlOU de varius
clo(;i..lmentos publicos e for[lo depoi:s exemplificadlls pur

(1) 1 Chnlm. A.nn. 638. 612; M'l.I', h. Colou. Cll.p. 6. p. 182, 183.
(:t) 1 PI·olld. Pwn. ]97. 198; :! Prourl. Penn. App. 7.
r:=l 1 Pronrl. Penn. 200 .. 2 Prollrl, Penn. App. 19. ;
(-l) 2 Proud, Penn. App. 1;'). 20; 1 Chlllm. Ann. MI, 6.4:2.

.:. • .:;<-
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sua conducta subsequente. (1) Em A'.~osto de 16 2,
no intuito de garantir seu titulo contra I retenções
oppostas, procurou obter uma patente elo Duque de
York, abrindo mão de todos os direitos deri vado de
quaesquer patentes obtidas da corôa. (2)

§ 124. Dentro em pouco yel'ificou-se, que a primi
tiva fórma de govel'l1o, organizada antes da fun lação
de qualquer estabelecimeuto, adaptava-se mal ao s
tado de cousas em uma colonia ainda na ic1'ancia.;
consequentemente, foi elIa posta de lado e n va 1'6:
ma estabelecida, com o consentimento da as emblóa
geral, em 1683. (3) Em 169.;!, foi Penn pri vado do g 
verno da Pennsyl vania por Guilherme e Mal'ia; I:çat;
foi-lhe de novo restituido no. ~nno seguinte. <4.) Uma
terceira organiza.ç:jo governamental foi estauelociLla
em 1696 (5) e esta ainda 1'0i sUl pl'jmida, sendo final
mente estabelecido o ultimo governo, em Ontubro ele
1701, de accol'do com a assembléa gel'al, governo ob
o qual a provincia continuou a ser administrada até
ao periodo da revolução americana. Consagl'a va lle
o principio da inteil'a Itberdade de consciencia e culto
e reconhecia em todos que cre 'cojm em Jesus Chri to,
o direito de servirem o governo em qualquer capaci
dadA. (6) Escolher- e-ia annualmente uma as -embl' a
de deputados de cada condado, a qual ~xel'cel'ia os po
deres communs ás outl'as assombléas coloniae, bem
como o de nomear certos fUllccional'iosjullto ao "0

,emador; as leis elev riam ser ujoi ta' á [I pprovaçã
do governador, que tinha um conselho de E.,taeLo para
anxi Iial-o no governo. (7) Nes t~ ol'gallização 'e esta-

(1) 1 Chn:lm. Ann. 64,1; 1 Proud, Penn. 191,195,212,1.29; 2Proud,

Penn. App. 4.
(2) I Proud, Penn. 200.
(3) 1 Proud, Penn. 239; 2 Proud. Penn. App. 21; 2 Doug. Summ. 302.
(4) 1 Proud, P.mn. 377, 403.
(5) 1 PrlUd. Penn. U5; 2 Prou1, P.mn. App. 30; Marsh. Colon.

CRp. 6, p. 183.
(6) 1 Proud, Penn. 413 II t50; Doug. Summ. 303.
(7) I Proud, Penn. 4.50.
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belecera taml)em uma disposição determinando q\1e,
se os representantes da provincia e terr'itorios (com
prehendidos por territorios os t\'es condados do De
laware) . não concordassem em se reunirem para o~

eifeitos da legislação, se fal'ião representar eni assem,
bléas distinctas. (1)

§ 125. Na legislação da Pennsylvania, mui cedo
ainda, em 1683. forão introduzidas disposições regu
lando a successão e di visão dos bens nb intestMo, segun
do as quaes seriam élles divididos en tre todos os fi
lhos, tocanélo ao filho mais velho um duplo quinhão,
principio que nunca foi abandonado. (2) Não obstante
a l.iberdade de consciencia reconhecida pelos foraes,
parece lque a législatura julgou-se com direito de
enfraquecer a,' sua protecção ás pessoas que crião na
Trindade e- na ins1píração divina da Escriptura. (3)

/

(I), 1 ~roud. 'Penn. 454, 455; 1 Holm. Ann. 485.,
(2) LIlo~S.,of Pep-p.. ed. of Franklin, 174;2, App.5; Idem p. 60.

1,Chalm. Ann. 649. . t

(3) Laws of I Penn. ed. of Franklin, 1742, p. 4 (1'705).

,r 1 l'

.fi :).l' 11' "•. e .("ol:. .1"11 (

.lf)8 .r cri ...... ('



CAPITULO XIII.

DELAWARE.

§ 126. Depois que Penn tornou-' e proprietario da
Pennsyl vania, comprou ao Duque de York, em 16 2,
todo o seu direito e interesse no territorio po~teriol'

mente chamado os Th1'ee LaW31' Catmties af Delaware e
que, partindo da fronteira sul da provincia, está si
tuado ao lado occidental elo rio e bahia do Delaware até o
Cabo Henlopen, além ou ao sul de Lewiston, toman
do'os tres condados os nomes de New Castle, Kent e
Sussex. (1) N'esse tempo erão elles habitados princi
palmente por hollandezes e suécos e parece terem feito
parte do governo de Nova York. (2) Parece tambem
que o primeiro estabelecimento feito pelos suécos teve
logar antes de 1638, (3) não sendo tentados pelos hollan
dezes estabeleciment os permanen tes antes de 1651. (4)

§ 127. No mesmo anno com o conseutimento do
povo, firmou-se um acto de união com a provincia da
Pen nsylvania e bem assim um outro, estabelecendo
a fórma de governo, em assembléa geral composta de
deputados dos condados do Delaware e Pennsylvania. (5)
Por este acto os tres condados, sob o nome de territo
rios, erão annexados á provincia, devendo ser repre
sentados na assembléa geral, governados pelas mes-

(1) 1 Proutl, Penn. 201, 202; 1 Chalro. Ano. 6,13 ; 2 D JUg.. urom .
. 297, etc.

(2) 1 Chrlro. Ann. 631, 632, 633, 634, 643; 1 Holro. Ann. 295. 404 ;
1 Pitk. Bist. 24, 2G, Z1; 2 Doug.. uroro. 221. Vide 1 Chalro. Ann.
571, 572, 630, 631.

(3) 1 Chalro. Ann. 631.
(4) Idem. 63'2, 633, 6340.
(5) 1 Proud, Penn. 206; 1 Bolro. Ann. 40,1; 1 Chalm. Ann.

645, 646.
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mas leis e gosar dos mesmos privilegioB que os habi
tantes da Pennsyl vania. (1) Dentro em poucô surgi
ram difficuldades entre os deputados da provincia e os
dos territorios e, depois de val'ios arranjos sem im
portancia, deo-se afinal separação entre elles, em
1703, com o conselJtimento do proprietario. Desde en
tão até a revolução americana, os territorios farão
governados por uma legislatura sua e independente, de
accordo com a liberdade que lhes fôra reservada por
uma clausula ela carta ou fôrma de governo origi
naL (2)

(1) 1 Chalm. Ann. 646; 1 DalI. Penn. Laws, App. 24, 26;
2 Colden's Five Nations App.

(2) Pl'oud, Penn. 358, 454; 1 Holm. Ann. 404, nota; 2 Doug.
Summ. 297, 298.



CAPITULO XIV.

CAROLINAS DO NORTE E SUL

§ 128. Chegamos agora ao estudo da historia da
organização politica elas Carolinas. AquelLa região
plana, que se extende do 33° de lattitude norte ao Cabo
Florida, foi o vasto theatro das primeiras luctas das
tres grandes potencias européas, a Hespanha, a Fl'an
ça e a Inglaterra, no intui to de lhe coriservarem ou
adquirirem a exclusiva soberania. Varios estabeleci
mentos se fizeram sob os auspicios de cada um dos
poderes rivaes e fado igual por algum tempo pareceo
a todos aguardar. (1) Em Março de 1662 ou Abril de
1663, Carlos II concedeo a Lord Clarendon e a outros
o territoI'io banhado pelo Atlantico e que se extende da
extremidade septentrional da ilha chamada Hope Island,
nos Mares do Sul na Virginia, dentro do 36° de latti
tude norte e na direcção do occiclente até aos Nla
res do Sul e assim respectivamente atê ao rio Mathias
na costa da Florida e dentro do 31° de lattitude norte,
e para o oêsLe em linha recta aos Mares do Sul, e
o elevou á categoria de provincia sob o nome de Ca
rolina, para ser havido como do feudo de East Green
wich, em Kent, em livre e commum socage e não i 11,

wpite ou por serviços de cavallaria, ficando para sem
pre sujeito immediatamente á carôa como sua dependen
cia. (2)

§ 129. Os concessionarios forão declarados lords
proprietarios absolutos, salva.s a fidelidade, obedien_
eia e supremo dominio da corôa, e iuvestidos de am-

(1) 1 Ch111m. Ann. 513. 5H, 515.
(2) 1 Cha1m. Ann. 519 .. 1 Holm. Ann. 327, 328 .. Marsh. Colono

cap. 5, p. 152; 1 Wi1iamson's North Carol. 87, 230; CaroliI\.3.
Charters, Londres, 4to,
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pia jUl'isdicção e direitos iguaes aos do Bispo de Du
rhal1l em sua diocése palatina. O foral parece ter sido
copiado do de Maryland e "com eUe se assemelha
em muitas das suas disposições; "auctorisava os pro
pl'ietal'ios a decretaI' leis com o consentimento dos
homeus livres ela colonia ou de seL1S delegados, a cons
tituir tribunaes judiciarios, a nomear funccionarios ci
vis, a conceder titulos de honras, a constituir forta
lezas, fazer a guert'a e, nos casos de necessidade, fazer
uso das leis marciaes; a abeir e construil' portos, cons
tituir feudos e perceber direitos e tributos lançados com
o consentimento dos homens livres. (1) Auctorizava mais
os proprietarios a concedeI' indulgencias e dispensas
em 111::1 teria de religi ão, de modo que ninguem fosse
molestado por differenças de opinião religiosa, mani
festamente no intuito de tolel'ancia em favor dos que
se não conformassem com a egreja da Inglaterra. (2)
Pl'escrevia mais, que todas as leis cc fossem consoan
tes com a razão e tanto quanto conveniente se corJÍor
rnaSSCl11 com a~ leis e costumes cl'este nosso reino da
Inglaterra» (3) e declarava, que os habitantes e seus
filhos nasciclos na provincia, seriam cidadãos natura
lizados da Inglaterra e com dil'eito á tocios os privi
legios e immuniLlades dos subclitos britannicos alli nas
cidos.

§ 130. Os proprietarios tomár,am medidas immediatas
para o povoamento Ja provincia e, de accordo com o dese
jo elos colonos da Nova Inglaterra que alli se achavam, (a
tendencia cl'esta gente para a emigração é para Chalmers
U"nl motivo de constante censul'a) publicáram propostas,
0rganizando as bases de um governo. (4) Declarava-se
ahi, que havel'ia um gnvernador escolhido pelos proprie-

(1) 1 Holm. Ann' 32'7, 3~8. E. ta e a segunda cal'h, constitui
cão fundamental fei ta pelos proprietarios, en-:on tram-se em um pe
queno livro em quartJ impress em LondreH sam data e que está
na hilliotheca do Collegio de Harvard.

(2) 1 Holm. Ann., 328; 1 Hewatt's ,'outh Cal'. 42 a 47.
(3) Carolinn Charter, -lto, Londres.
(4) 1 Chalm. Ann. 515.
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tariDs d!enLre treze pesso'a's indicadas pelos colonos e uma
assembléa geral compost'a do governador, conselho e de
representantes do povo, a qual teria ,poder para fazer
leis que não fossem contrarias as da Inglaterra, as quaes
vigorariam em quanto não fosserri pelos propeíetario& des
appro\ adas. (1) Promettia-se tambem liberdade religio
sa e cem geiras de terra, a razão de meio penny por gei
ra, a cada colono dentro de cinco annos.

§ 131. Em 1665 os proprietarios obtiveram de Carlos II
um segundo foral que lhes ampliava as fronteiras;
transcrevia este a concessão do foral antel'Íor 8 declarava
que os limite se extendiam para o norte e para lé te
á extremidade septentrional do Rio Currituck ou Inlet em
lillha recta na direcção do occidente para Wyonoak
Cl'eek,que fica mais ou menos aos 36° e 30' de lattitude nor
te e, ainda na mesma direcção, em linha recta até aos Ma
res do Sul e depois, mas seguindo o rumo de sudoeste, aLé
29° de latLitude norte inclusive e, finalmente, d'ahi na
direcção do occidente em linha recta até aos Mares do
Sul. (2) Depois passava a declarar os proprietaeíos donos
e Jords absolutos da prov.incia, salvas a fidelidade, obe
diencia e dominio soberano da corôa, devencio possuir a
mesma provincia, como dependencia do feudo de East
Greenwich, em Kent, em liyre e commum socage e não in
cnpite ou pOl' serviços de armas ou cavallaria e gosando
mais de todas as regalias, jUl'isLlicção e privilegios do Bis
po de Durllrlm em sua diocése. Conferi&-lhes tambem'este
fOl'al poJe r para fazer leis, com o consentimento dos ho
mens livl'es d,a provincia ou seus delegados, comtanto
que taes leis fossem consoantes com a razão e tanto quan
to eon \ eniente analogas as leis e costumes do reino da
Inglaterra. (3) Dispunha, alem d'isto, que os habiLalltes e
sens filhos sel'iam cidadãos naturalir.ados e vassaLlos do
rJino da Inglaterra, tidos e consideL'ados como subclitos

(1) 1 Ch1lm. Ann.5W, 553; Mar, h. Colono cap, 5, p. 152.
(2) 1 Chalm. Ann. 521; 1 William s )lo Cal'. 230, 231; 1 Holm.

Ann, ~40; Carolina Charters, 4to, Londres.
(3) 1 William' X. Cal'. 230,237.
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nascidos no reino, podendo herdar e comprar terras, ven
deI-as e testaI-as e gosar de todos os privilegios e immu
nidades dos subditos naturaes do reino. Muitas outras
disposições el'ào accrescidas, semelhantes em substancia
as do foral anteriol'. (1) Diversos estabelecimentos fo
ram se[Jaradamente fundados na Carolina, os quaes a
principio foram collocados sob governos temporarios e
distinctos; um cl'eLles foi em Albemad, outro ao sul do
Cabo Fear ; (2) assim varias colonias independentes e se
paradas foram estabelecicla&, cada uma das quaes tinha
sua assembléa, seus costumes e suas proprias leis, poli
tica de que mais tarde os proprietarios tiveram occasião
de se arrepender por sua tr1ndencia para o enfraqueci
mento e divisão da provincia. (3)

§ 132. Em o anno de 1669, os proprietarios, discon
tentes com os systemas já estabelecidos na provincia,
firmára111 ou tras bases fundamentaes para seu go
verno, cujo objectivo era assim annunciado, « para.
que possamos estabelecer um governo agradavel á mo
narchia, de que a Carolina faz parte, e possamos evi
tar a organização de urna democracia demasiadamente
nlln1erosa.» (4) Esta constituição foi redigida pelo ce
lebre John Locke e sua memoria ha sido frequentemente
exprúbrada pelo caracter anti-liberal de ·alguns dos ar
tigos, pela servidão oppressora de outros e o geral des
re peito de algumas d'essas maximas de liberdade po
litica e religiosa, pelas quaes I em seus tratados so
bre governos e outros escriptos bateo-se elle com tanta
habilidade e exito. E' provavel que muitas circumstan
cias, hoje desconhecidas, tivessem rodeado esse acon
tecimento, as quaes talvez moderassem a severidade
da censura e fornecessem, se não a justificação, pelo

(1) 1 Holm. A.nn. 340 ; 1 Cbalm. A.nn. ~21, 522; 1 William's . Cal'.
'230 a 254; Iredell' Laws ofN. Cal'. Chal'ter, pp. 1 a7.

(2) 1 Chalm. Ann. 519, -20.524. 525; William's . Caro 88, 91. ~2,

'93, 96, 97, 103. 114.
(il) 1 Cbalm. Ann. 521.
(40) I Chalm. Anri. 526. 52'1; 1 Holm.· Ann. 350, 351 e nota; Ca

rolina Charters, 4to, Londres, p. 33.
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menos alguma excusa por este extL'aorclinario caso de
legislação visionaria e inconsiderada.
. § 133. Dispunha esse acto fundamental, que o proprie
tario mais velho seria o palatino e o seu successor o
que se lhe seguisse em edade e cada um dos outL'OS
proprietarios occuparia uma alta funcção; as regl'as
de precedencia erão estabelecidas corn a maior exac
tidão. Instituiam-se duas ordens de nobreza hel'edital'ia
com os competentes bens, que seriam tran mittidos
juntamente com a dignidade. A legislatura provin
cial, decorada Cl)m o nome de parlamento, seria bien
nal e compor-se-ia dos proprietarios ou seus deputa
dos, da nobreza e dos representantes dos senhorios
escolhidos por districtos. Deviam reunir-se todos em
um recinto (semelhante ao antigo parlamento escocez)
tendo voto igual; comtudo, negocio algum podia ser
proposto antes de ter sido discutido no grande con
selho (compunha-se dos proprietarios e de quarenta
e dous conselheiros), cujo dever era preparar as leis.
Nenhum acto vigoraria além da proxima reunião bien:
nal do parlamento, a menos que fosse ratificado pelo
palati no e um qU01'1,(,m dos proprietal'ios. Todas as
leis caducariam no fim de um seculo independente
mente de revogação formal. A egreja da Inglaterra
(que se declarava a unica verdadeira religião ortho
doxa) era a unica que o parlamento podia manter
publicamente; cada egreja, porém, poderia taxar seus
proprios membros para a manutenção de seus respec
ti vos nlÍnistros. Todos os homens de dezesete annos
tinhão de declarar-se de alguma egreja ou confissão
religiosa e, como tal, ser registrados, sob pena de não
partici parem dos beneficias da lei; a ninguem seria per
mittido tornar-se homem livre da Carolina ou possuir
immoveis ou habi tação, sem reconhecer um Deus e
que Deus deve ser publicamente adorado; em tudo
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mais garantida era a liberdade religiosa. (1) Havia um
registro publico de todas as escrípturas e transmissões
de terras, bem assim dos casamentos e nascimentos.
Todos os homens livres teriam « poder e auctoridade
absoluta sobre seus escravos negros, qualquer que fos
se él sua crença religiosa.» As causas ci veis e cl'Í
mes seriam julgadas sómente por um jury composto
de páres das partes, mas a deGisão da maioria era
obrigatoria. o i ntento de evitar litigios desnecessa
rios, dispunha-se (com uri1a simplicidade, que em os nos
sos dias excita o riso) que c( será cousa baixa e vil
litigar por dinheiro ou recompensa» e que « como
a multiplicidade de commentos, bem como a de leis,
tem graJldes inconvenientes e serve sómente para
obscurecer e confundir, toda sorte de commentos e
explicações sobre qualquer parte d'estas constituições
fundamentaes, da lei commum ou estatutos da Caro
lina, é absolutamente prohibida. » (2)
. § 134. Tal foi em substancia esta celebre constitui

ção. E' facil perceber que ella adaptava-se mal aos
sentimentos, necessidades e opiniões dos colonos; o
povo, portanto, resistio-lhe a execução tanto quanto
lhe foi possi vel 'e, na verdade, era ella a certos res
peitos impraticavel. (3) O discontentamento publico cres
cia diariamente e após alguns annos de experien
cia do seu mechanismo e de suas tendencias dele
terias, os proprietarios, mediante solicitação do povo,
em 1693, abrogáram a constituição e restauráram a
antiga fórma de go, erno, Assim pereceo a obra de
MI'. Locke e liquidou-s~ um systema, sob cuja admi-

(1) Hewatt's outh Cal'. 42 a 47, 321, et .,. Carolina C!tarters, 4to,
Londres, p. 33, etc., I Chalm. Ann. fi~6; 1 flolm. Ann. 350, 351;
1 Williams's N. Car, lO! a 111,. Mnr8h. Colono cap. 5, p, ]55,. 1
Ramsay's South Cal'. 31, 32.
- (2) Carolina Charters, 4to, p. 45, ~ 70, p. 47, ~ 80; 1 Hewatt's
South Cal'. 321, etc.

(3) 1 Ramsay's South Cal'. 39, 4:3, 88; 1 Hiwatt's South Cal'.
45,. i (,'hal~, Ann. 5Zi, .28. 529, 5~O, 532, 550; Mai·!t. Colon, cap.
5,' pp. 156, 157, 159; 1 Williams's '. Cal'. 12'2, 143.' .
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nistração, como já foi notado, os carolinienses não
tiveram um só dia de contentamento real, mas que
trollxe males e desordens que só termináram com a
dissolução do governo dos proprietarios. (1) Tal vez não
se encontre nos annaes do mundo lição mais profi
cua da completa loucura de quaesquer esforços ten
dentes ao estabelecimento de fórmas de governo ba
seadas em méras theorias e dos perigos de uma legis
lação que não consulta os habitos, costumes, sentimen
tos e opiniões do povo, entre o qual vae ser executada.

§ 135. Depois que James II subio ao throno, se
guio a mesma pratica geral consistente na expedição
de uma ordem de quo wa?'?'anto contra os proprietario ,
visto o exito já obtido em relação ·as outras çolonias.
Os 'proprietarios, no intUito de cunjurarem a tormen
ta, propuseram prudentemente abrir mão do foral e,
cl'esta arte, ganháram tempo. (2) Antes de realizada
qualquer cousa definitiva, rebentou a revolução de
1688, que poz termo aos actos de hostilidade. Em
Abril de 1698, os proprietarios organizáram outro sys
tema de bases fu.ndamentaes, que comprehendia mui
tas disposições já aceitas na primeira constituição e
ql1e evidentemente não passava de simples emenda
d'aquellas.

§ 136. Essas bases (parece que a experiencia não
augmen tou a sabedoria dos proprietarios sobre o as
sUlnpto) continham as disposições mais condemnaveis
do systema de governo e nobreza hereditaria das
constituições anteriores e tiveram sorte igual. Em ge
ral, nunca farão recebidas pelo povo da colonia ou
por seus representantes, corr.o corpo de leis funda
mentaes. Diz Hewatt, (3) que nenhum cresses sy Le
más chegou a ter « a força de leis fundamentaes e inal
teraveis na calonia. O povo adoptava, a pedido de
seus governadores, as disposições que lhe pareciam

(1) 1 Chalm. Ann. 552.
(2) 1 Chalm. Ann. 5J9; 1 Holm. Ann. 416.
(3) Hewatt's SJuth Carol. 45.
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aceitav.eis; ma:s :as obsel'vava antes ·por ca:.Isa de seus
bens e necessida,les, .d.o q 11e COlllú systema de leis
im posto por legisladore~ bri tannicos.» (1)
. § 137. Havia n'aquelle tempo um espaço de tl'ezen
tas milllas entre os estabelecimentos norte e SL1\ da
Carolina (2) e, embóra toda a provincia fORse possui da
pelos mesmos proprietarios, a legislação dos dous gran
des estabelecimentos tinha sido até então ol'ganizada
por assembléas separadas e distinctas, algumas vezes
sob o megmo governador e outras vezes sob govel'na
dOl'es ditferentes. As leóislatul'as conservaram-se dis
tinctas até quando, em 1729, teve lagar a entl'ega final
á COl'ôa da cal'ta constitutiva da pl'opl'iedade. (3) Os
respecti vos territorios fOl'ão designados pelos nomes de
Carolilla do Norte e Carolina do Sul, sendo assim igual
mente chamadas as leis de cada um. Parece que nas
nomeAções dos governadores, se tomou commumment[~

o Cabo Fear como limite entl'e as duas colonias. (4)
§ 138. Com a renuncia do foral, passou pal'a a co

rôa totlo o govel'l1o do terl'itorio (já tinha sido de
facto por elia exel'cido desde a queda do govel'l1o dos
pl'opl'ieterios em 1720); desde então tornou-se provin
cia rea.l e fui governada por aI \'ará sob uma fÓl'lna
de govel'no em substancia semelhante ao estabelecido
nas outl'as provincias reaes. (5) Esta rnudança de go
veruo foi milito bem aceita pelo povo e teouxe novo
impulso á sua industria e emprezas. Mais tal'de, 173.2,
paI' conveniencia dos habitantes, foi a pl'ovincia divi
dida, differençando-se as duas divisões pelas mesmas

(1) O Dr. Ramsny clnsidera essas successiv8s constituições como
não tendo tido auct H'idade alguma na provincia como lei ou regra
de governo,. esta asseveração, porém. sob o ponto de vista do direito,
é mui questionave!. 2 Ram ay's South Carol. 12'1 a 12<t.

(2) 1 W illiams's N. Cal'. 155.
(3) Marsh. Colono cap. 9, pp. 246, 2407; 1 Hewatt's South Carol.

212, 318.
(4) 1 Williams's N. Cal'. 161,162; 1 Ramsay'sSouth Carol. 56, etc.,

88, 1):5,. 1 Hewatt's South Cal'. 212, 318; 1 Holm. Ann. 523, 525,.
Marsh. Colono cap. 9, p. 246. (5) Marsh, Colono cap. 9, p. 2<17,
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denominações_ de Carolina do Node e Cal'olina do
Sul. (1)

§ 139. A fôrma de govemo dada á CaroÜna, quan
do tornou-se provincia real, foi em substancia a se
guinte; compunha-se de um governador e conselho
nomeados pela corôa e uma assembléa escolhida pelo
povo e estes tl'es ramos constituiam a legislatura. O go
vernador convocava, prorogava e dessolvia a legisla
tura, tinha o direito de veto em relação ás leis e ex
ercia o poder executivo. (2) Exercia tambem os pode
res do tribu nal da chancellaria e do almirantado, de
supremo ordinario e de nomeação dos magistrados e
dos officiaes da milícia. Todas as leis erão submet
tidas a approvação ou rejeição do rei, ficando. no illterval
lo em inteiro vigor.

§ 140. Examinando-se os estatutos da Carolina do
Sul, nota-se fa,cilmente es trei ta relação com a politica
geral das leis inglezas. Cedo ainda, no anno de 1712,
foi adoptada, por lei expressa, uma grande parte dos
estatutos illglezes, como pal~te do seu proprio codigo e
todos os estatutos inglezes relativos a fidelidade e obe
diencia, to los os test cmd sU]J1'emacy acts (*) e todos os
actos declaratorios ou garantidores dos direitos e liber
dades dos subditos tambem forão declarados em pleno
vigor na pl'ovincia; foi io-ualmente adoptada como
parte da sua jurisprudencia, toda e qualquer disposi
ção do direito commum, que não estivesse aItl3racla
por esses actos e não fosse contraria as constituições,
costumes e leis da provincia; exceptuaram-se os ant:
gús pl'azos ja abolidos e a materia ecclesiastica in
compativel com a egl'eja então estabelecida na pro
vincia. Nota-se tambem certa. garantia em bem da li
beedacle de consciencia, que a carta regia e as leis da

(I) Marsh. Colono cap. 9, po 23'7; 1 Bolmo Ann. 544.
(2) 2 Hewatt's South Cal'. cap. 7, po 1 etseq; 1 Ramsay'sSoutb.o

Cal'. cap. 4. p. 95'
(') Vide nota ao Si 10 o

N. DO T.
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provincia permittiam gosar; (1) esta liberdade, porém,
não ia até ao direito de' negar-se a Trindade. (2) A
egreja da Ingla.terra fôra previamente estabelecida na pro
vincia, em 1704, e todos os membros da assembléa deviam
pl'üfessar aquelle credo. (3) Felizmente a Rainha Anna
revogou essas leis odiosas e, embóra a egreja da Ingla
terra fosse es tabelecida, to lerancia obti veram os des
si dentes, sendo a lei relativa aos requisitos para mem
bro da assembléa pouco depois tambem revogada.

§ 141. As leis inglezas concernentes á successão dos
immo' eis ab intestctto, aos testamentos, aos usos e costumes,
parRcem ter-se plantado permanentemente na colonia,
aonde ~e conserváram sem alteração até depois do perio
do ela revolução americana. (4) A semelhança clàs ou
tras colonias, o registro das transmissões de terras foi
logo creado, para evitar as concessões fraudulentas.

§ 142. Pelo que respeita a Carolina do Norte, a le
gi latura de conformidade com o foral, já em 1715, de
clal'ava o direito commum em vigor na colonia e, como
este, tambem forão declaradas em vigor na provincia
as le:s ordinarias ou estatutos que mantinham a prer9ga
tiva real e sl1Ccessão da corôa, as que se referiam
ao estabelecimento da egreja, as que preceituavam a
tolerancia para com os dessidentes protestantes, as
que regulavam os privilegios do povo e garantias do
commercio, as que estabeleciam os limites das acçõljs
e preveniam os processos vexatorios, a immoralidade,
a fl'aude e, finalmente, as confirmatorias das heran
ças e titulos das terras. (5) A politica assim reco
nhecida jamais foi abandonada até a epocha da revo
lução americana sendo as leis sobre a successão e o
registro das transmissões em ambas as Carolinas o
tacHo effeito da sua origem e governos communs.

(1) Grimk.e's South Canlioa Laws (171:!) pp. SI,9S, 99, 100.
(2) Idem, Acto of 1703. p. 4.
(3) 1 Bolm. Ann. 4S9, 490. -191; 1 Hewatt's outh. Carol. 166 a 177.
(4) 2 Ramsay's ':>uth Cal'. 130. O systema de successão dos immoveis

ni10 foi alterado antes de 17iH. •
(5) lredall's orth Cal'. Laws, 1715, pp. IS, 19.



CAPITULO XV.

GEORGIA.

§ 143. No mesmo anno em que a Carolina era di'.'idida
(1732), formara-se um projecto para o Clstabelecimento de
uma coLoni-a no terreno desoccupado entre os rios Savan
nah e ALtamaha. (1) Era pensamento de seus autores dar
maior força á provincia da Carolina, prover para a manu
tenção da pobreza necessitada da mãe patria e crear um
asylo para os protestantes peL'seguidos da 'Europa e, em
commum com todas as outras colonias, tentar a conversão
e ci viLisação dos indios. (2) Sendo solicitado, George II
concedeo um foraL á companhia (composta de Lord Perci
vaI e de vinte outros, entre os quaes achava-se o celebre
OgLethorpe) e a incorporou sob a denominação de - Com
missarios para o estabeLecimento da Colonia da Georgia
na America. (3) O foral conferia os poderós commW1S ás
corporações na Inglaterra e auctorisava os commissal'ios
a possuir qua3squer territorios, j urisdicções etc. na Ame
rica, para o conveniente estabelecimento de uma colonia
alii. Os negocios da corporação de viam ser dirigidos por
elIa e por um conselho commum de quinze pessoas, no
meadas ela primeira vez pela corôa e depois, á proporção
que se .dessem vagas, preenchidas pela corporação. O
numero dos conselheiros communs poderia, com o aug
mento da corporação, ser elevado a vinte e quatro. ALém
d'i to, o foral concedia mais a corporação sete partes não
demarcadas de todos os terrenos d'aquelIa região da Caro
lina do Sul, que se extende da corrente norte de unl rio,
alli chamado Savailnah, pela costa do mar no rumo do sul,

(1) 1 Holm. Ann. 552; Marsh. Colono cap. 9, p. 247; Hewatt's
South Cal'. 15, 16; ~tokes's Hist. Colonies, 113.

(2) I Holm. Ann. 552; 2 Hewatt's outh Car,. 15. 16, 17.
(3) Charters of N. A. Provinces, 4to, Londres, ).766.



-158 -

até a corrente mais meridional de outro certo grande rio
chamado Altamaha e, no rumo do occiden te, a pal'tir das
nascentes dos ditos rios respectivamente, em linhas rectas
até aos Mares do Sul, devendo ser possuidos como
dependencia do feudo de Hampton Court, no Middlesex,
em livre e commum socc~ge e não in cetpite. Depois eei
gia todo o tereitorio em pl'ovincia indepenJente, sob o
nome de Geoegia. Auctorizava os commissarios duran
te o termo de vinte e um annos a fazeI' leis paea a
provincia, « não contrarias as leis e estatuto da In
glaterra, sujeitas a appeovação ou l'ejeição.da cOl'ôa e
sendo validas depois de tal approvação.» Os nego
cios da coeporaçüo seriam dirigidos orJi nal'iamente
pelo conselho commum. Declarava mais que todas as
pessoas nascidas na provincia gosariam. de todos os
privilegios e immunidades dos subclitos naturaes da
Gran-Bretanha. A todos eea permittida a liberdade de
consciencia no culto de Deus, sendo-lhes livee a pea
tica ou exercicio da religião, excepto aos papistas. A
corporação tambem era auctol'izada, durante o prazo
de vinte e um annos, a creal' teibunaes judiciarios pal'a
as questões civis e criminaes e a nomear um gover
nador, .i uizes e outros magistrados. Tam bem foi crea
do o registro de todas as teansmissões da corporação.
O governador era obrigado a prestar juramento de
que observaria todos os actos do Parlarnen to relativ s
ao commercio e navegação e' obedecel'ia todas as or
dens regias expedidas de conformidade com elLes. O
governadoe da Carolina do SuL teria o comll1ando em
chefe da. milícia da peovincia e as rr:ercadorias seriam
importadas e exportadas sem tocar nos portos da Ca
rolina do Sul. No fim de vinte e um annos, a corôa
estabeleceria na provincia a fórma de govemo e o
systema ele leis, que lhe parecessem 1llais convenien
tes e todos os funccionarios seriam então nomeados
pela corôa.

§ 144. Tal é em substancia o foral, que eviden
temente desLina va-se sómente á duração temporaeía, e
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as primeiras medidas tomadas pelos commissarios, con
cedendo terras em tcâl 'fIwle, para serem possuicl~s a
titulo de certa especie de serviço militar e introdu
zindo outras restricções, não serviam para auxi
lial' o designio primitivú, nem favorecer o crescimen
to da colonia, (1) Continuou ella, d'esta arte, a defi
nhar, até que os commissarios, cançados de seus pro
prios trabalhos e das queixas do povo, em Junho de
1751, ren unciáram o foral nas mãos ela corÔrl. (2)
D'ahi em diante foi a colonia governada como pro
vincia real, gosando elas mesmas liberdades e immu
niclades das outras provincias reaes e, no correr do
tempo principiou a florescer, já tendo conquistado na
epocha da revolução americana consideravel impor
tancia entre as colonias. (3)

§ 145. Poucas observações bastarão para dar ideia
da sua jurisprudencia antes da revolução. O direito
commum e estatuto britannico formávam a base. (4)
Prevalecia o mesmo systema geral que nas Carolinas,
das quaes fôra tirada. Os bens ab intestato transmittiam-se
de accol'do COIn o principio da lei ingleza. O regis
tro das transmissões foi logo creaelo, já para gal'an
til' os titulas, já para evitar as fraudes, e os intures
ses geraes ela religião, os direitos de representação,
a li berdade individual, ajustiça pub lica farão pro
tegidas por am pIos regulamentos coloniaes.

(l) 1 Marsh. Colono cap. 9, pp. 248, 249, 250,- 1 Holmes's. Ann.
4-4-5,- 2 Hewatt's South Cal'. 41, 42, 4.3,

(2) 2 Holm. Ann. 45.
(3) tokes's Hist. of Co1onies, 115, 119 ,. 2 Hewatt's South Cal'. 145;

2 H.>lm. Ann. 45, 117.
(4) Stokes's Hist. of Colono 119, 136.



CAPITULO XVI.

REVISTA GERAL DAS COLONIAS.

§ 146. Chegamos ao termo do nosso exame da ori
gem e historia poli tica das colonias e cabe aq ui de
morarmo-nos um pouco no pensamento de algumas
reflexões geraes sobre o assumpto.

§ 147. Por estabelecimentos ou coloDias em paizes
distantes comprehendem-se as acq uisições feitas pela
occupação ou povoamento de regiões desertas e incul
tas por meio de immigrantes da mãe patria (1) ou, es
tando já cultivadas e organizadas, quando são adqui
ridas por conquista ou cessão mediante tratados. Ha,
comtudo, differença entre essas duas especies de colo
nias conforme as leis pelas quaes são govel'l1adas, pelo
menos segundo a jurispruc1encia do direito commum.
Se um paiz inhabitaclo é descoberto e occupado por
subditos britannicos, subentende-se que as leis in
glezas entrão alli em vigor immediatamente, porque a
lei é a origem de todas as cousas. Assim, para aonde
quer. que vão, comsigo levão suas leis e o paiz desco
berto é por ellas governado. (2)

§ 148. Esta proposição, comtudo, embóra avançada
n'estes tel'mos geraes pOI' mui notaveis auctoridades,
depende de muitas limitações e deve ser entendida com
muitas restricções. E' assim que esses colonos não levã,o
comsigo o corpo inteiro de leis inglezas, como então
existem, pois muitas d'ellas, conforme a natUl'eza do
caso, devem ser inapplicaveis á sua situação e incom
pativeis com o seu bem estar e prosperidade. Assim,

(1) 1 Bl. Comm. 107.
(2') 2 P. Will. 7::; 1 Bl. Comm. 107; 2 Salk. 411; Com. Dig. Ley.

C. ; Re'x v Vaughan, 4 BUlT. R. 2500; Chitty on Prerog. cap. 3, p.
29, etc.

,
.'
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portanto, deve ser subentendida esta necessaria li
mitação, isto é, que levão comsigo todas as leis appli
caveis á sua situação e que não forem contrarias as
circumstallcias locaes e politicas em que se acharem.

§ 149. Mesmo assim estàbelecida, a proposição é
cheia de incerteza e ambiguidade, porquanto ainda resta
como questão de difficuldade intrínseca, determinar
-quaes as leis que são ou não applicaveis á sua situação
e se, por acaso, são obl'igados pelo actual estado de
cousas a fazer applicação immediata das lei::. ou lhes

.é permittido ad.optal-as futuramente, conforme recla
marem o crescimento e interesses da colonia. (1) As
leis inglezas sobre heranças e as de protecção contra
as offensas pessoaes, os direi tos garantidos pela Magna
Carta e os recursos permittidos na administração
da justiça, são exemplos tão evidentes talvez quanto pos
si vel do q ue pode ser presumptivamente considerado
como adoptado ou como sendo applicavel ; e ainda assim,
na ín fancia de uma colonia algumas dessas mesmas leis,
direitos, pl'i vilegios e recursos podem ser de facto inap
plica veis ou inconvenientes e impoliticos. (2) Talvez
não seja faci! determinar que partes das leis inglezas
vigol'àram ou não em qualquer d'essas colonias, antes
de, polo uso ou por decreto judicial terem sido reconheci-
das como em pleno vigor. .

§ 150. Com relação a paizes conquistados ou cedi
dos, que já tinhão leis proprias, procede regra differel1te.
Em taes casus, a corôa tinha o direito de revogar as
leis anteriores e instituir novas; mas até que as novas
leis fossem promulgadas, as velhas e os costumes do
paiz ficavam em inteiro vigor, menos no que fossem con
trarios a nossa religião ou quando determinassem qual
quer cousa que constituísse malum in se; pois, em todos
estes caso, deviam prevalecer as leis do paiz

(1) Bl. Comm. 101; 2 M rivale. R. 143, 159.
(2) Bl. Comm. 107; 1 Tucker's Black. nota E. 3'18, 381, et seq;

4 Burr. R. 2500; 2 Merivale. R. 143, 15'1, 158; 2 Wilson's Law
Lect. 49 a 51.

•
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adq uirente ou vencedor. Esta intel'pretação da regl'a
deriva-se da pl'esumpção de que a corôa nunca sanc
cionaria leis contrarias a religião ou a moral. (1) En
tretanto, emból'a o rei tenha o poder de assim alt3
rar as leis' de paize cedidos ou conquistados, este po
der não é iltimitado; seu dil'eito de legislação está
subol'dinado a auctoridade do Parlamento; não pode
fazel' mudança contl'aria aos principios fundamentaes;
não pode exemptar o colono da auctoridade espe
cial, por exemplo, das leis do commercio ou do pacIer
do Parlamento e nem pode dar-lhe pri vilegios excl u
si vos elos ou tros s ubdi tos. (2)

§ 1-1. O Sr. Juiz Blackstone, em os seus Commen
tarios, insiste em que as colonias americanas devem
ser re putadas princi palmente co mo paizes co nq uista
dos ou cedidos. Eis a linguagem de que se serve:
« as no 'sas colonias amel'icanas são principalmente el'es
ta ultima especie, isto é, paizes cedidos ou conqui-·ta
dos, tendo sido adquiridas no ultimo seculo pelo di
reito de conquista, eX1 ulsanelo os naturaes (não tl'a
tarei de averiguar agora com que direito) ou por meio
ele tl'atados. E, portanto, comQ taes, o c!ireito com
mum da Inglatena alli não tem força ou auctoriclade,
não fazendo ellas parte da mãe patria, mas sendo estados
distinctos, embóra dependentes.» (3)

§ 152. Ha muita razão para duvidar-se da exactidão
c1'0sta affil'lnaçãO sob o ponto de 'Vista juridico. Já vimos
que as nações ellropéas, pelas quaes foi a America co
lonizada, tratáram o assumpto muito difIerente
mente; (4) pretenderam dominio ab oJuto sobl'e todos os
tenitorios por eltas posteriormente occllpados, não em

(1) Blakard v. Galy, 4 ilIod. 222; s. c. 2 Sale. 4,11, 412; 2 Peere
WilI. 75; 1 Blnck. C mm. 107; Compbell v. Hall, Cowp. R. 20.1,
209. Calvin s Case, 7 Co. 1, 17 b; CJffi. Dig. I avigation. G. 1, 3;
ld. Ley. C.; 4 BUIT. R. ~500; 2 M l'ivale, R. 14a, 157, 158.

(2) Compbell v. Hall, Cowp. R. 204, 209; Chitty on Prerog. cap. 3,
p. 29. et~.

(3) 1 Black. Comm. 107; Chittv on Prerog. cap, 3, p. 29.
(-\,) Vide~" 1 a 45; 1 Chalm. Ãnn: 676; 3 ,Vilsan's Works, 234.
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virtude de qualquel' conquista ou cessão de parte dos
naturaes mas cO.no direito aLlquiL'ido pela desco
berta. (1) Algumas d'vLlas, é verdade, obtiveram da
auctorielade papal uma especie ele concessão conflrma
túria; mas entre si mesmas aceitáram o direito e do
minio do territorio como resultantes da prioridade da
descoberta; (2) assim, o poder europeu qUI:: primeiro
tivesse descoberto o paiz e n'elle impresso signaes da
sua posse,era reputado como a elle tenlo adquirido o Llirei
to, embóra ainda alli não tivesse formado colonia regu
lar. (3) Vimos tambem que o direi to dos indios nüo
em tratado como direito de peoprieelacle e domínio,
mas como méro clil'eito de posse; (4) como infieis, he
reges e seIvagens, não se lhes reconheciam as [leer 
gati vas pertencentes as nações absolutas, soberana:; e
independentes. (5) O territol'io em que vagavam e Lle
q ue usavam paea suas neces 3iLlades fugazes e telr.po
rarias, era considerado pelos christãos como babi tado
sómente pOI' aLlimaes bravios. Desde os primeiros
tempos de Izabel até aos ultimos dias ele Geoege II,
não se encontra uma só concessão da corôa britan
ui a, que pretenda [undar- e em outro direito que
não seja o da deSvobel'ta; não aliudem, uma só vez
se quer, á conquista ou cessão. E é impossi vel que
o tivessem feito; porque ao tempo em que se fizeram
as p1'incjpaes concessões, nenhuma conquista ou ces
são 'e havia realizado, de pade los natul'aes, do ter
r;to1'io comprehendido n'e:;sas concessões. Mesmo com

(1) Vattel, L. 1, cap. 18, S;S; 205 a 209.
(2) Johnson v. McIntosh, 8 Wheat. R. 5<13, 576, 5~5,

(3) Penn. v Lord Baltimore, 1 Ves. H4, 451.
(4) 3 Kent's Comm. 308 a 313; 1 Chalm. Ann. 676, 677; 4Jeiferson's

COl'resp.478 ; Worcester V. Georgia, 6 Peters s R. 515.
(5) Pam. fazermo ju:tiça aq uelles tempos, convem dizer que essa

pretenção não encontrou gemI approvação. Pelo contrario, foi com
batida por alguns dos mais esclarecidos philosophos e ecclesiasticos
d aquelles dias, como inj u$ta e absurda, e especialmente por dous es
criptn'es hespanhoes de elevado merecimento, Soto e Victoria. Vide o
beIlo tratado sobre o progresso do Ethical Philosophy de Sil' Ja~es
Mclntosh, Philadelphia, edi(:. de 183~, pp. 49, 50,
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relação aos propríos territorios de Nova York e New
Jersey, que unicos pel'mittem a pretenção de um di
rei to firmado em conq !lista, forão elles conquistados
aos hollandezes e não aos indigenas, sendo cedidos á
Inglaterra pelo tratado de Breda em 1667 e esta re
clamou este mesmo territorio, não pelo direito de con
quista, mas fundada no antel'io[' direito de descober
ta. (1) A concessão primitiva foi feita ao Duque de
York, em 1664~ fundada n'este direito e a confirmação
subsequen te do seu titulo não divergio do primitivo
fundamento.

§ 1:::3. Os indí'os não podiam ser considerado's, no
ju to sentido da palavra, povos conquistados que tives
sem sido des~ojados da sua posse tel'l'itorial por força
superior; erão considerados povos sem leis regula.res
ou governo organizado, como méras tribus errantes. (2)

unca forão redu,zidos a obediencia effecti va, como
communidades dependentes e jamais se tentou' um pla
no geral de legislação sobre elles; para muitos fins,
forão tratados como communidades ind,ependentes, com
liberdade de se governarem a .si mesmas, senll:re, po
rém, que não interviessem com os direitos ~uperiores

dos descobridores europeus. (3) a
§ 154. Durante' a maior parte do tempo das pri

meiras concessões de cartas coloniaes não se veri
ficou a posse ou occupação. do territorio por immi
grantes britannicos. O fim principal d'essas cartas, corno
se especificava nos preambuLos, era con vidar immigra
ções para povoarem o paiz, fundarem colonias e chris
tianisarem os indigenas. Mesmo no caso de um paiz
conquistado, aonde não ha leis de especíe alguma ou
que possão de alguma fórma adaptar-se a uma communi-

(1) 4 Wheuton, 575, 576, 588. Vide tambem 1 Tuck. Black. Appx.
332; 1 Chalm. Ann. 676.

(2) Vattel, L. 1, cap. 18, S)§ 208, 209; 3 Kent's COIDID. 312, 313.'
(3) 4 WheatJn R.590, 591,596; 1 Grahame's Hist. of America, 440;

2 Kent's COIDID. 311; "Vorcester v tate of G<lorgia,6 Petel's's Sup. Ct:
Rep. 515. ,

(a) Mackey v. Coxe; 18 ffow. 101; Wheat. Int. Law pt. 1, êàp.'2, S) 14.
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dade civilizada ou aonde as leis· são deficientes ou re
jeitarIas e não substituidas, o territorio deve ser go
vernado de accordo com os principios de equidade e
do direito natural e deve-se presumir que os inglezes,
que pa'ea alli se transportam, levão comsigo os direitos
e privilegios que lhes pertencem em a sua terra natal. (1)

§ 155. As mesmas razões, portanto, que a Inglater
ra allega para fundamento do seu direito á America
e o convite a: seus pl'oprios subdiLos para povoai-a,
implicam necessariamente, que as colonias, formadas
subsequentemente, deviam ser consideradas como par
te dos antigos dominios e os subditos, que as habi
tassem, como pertencentes a um paiz commum, con
servando ~eus direitos e privilegios anteriores. O go
verno, em sua politica geral e providencias, bem como
nps seus foraes, proclamava que as colonias erão
fundadas com o fim de extender e ampliar as frontei
ras do imperio. As colonias, quando assim constitui
das, tornavam-se parte do estado, da mesma forma
que as suas antigas possessões. (2) Não é, portallto,
sem muita razão, que se disse, que « os colonos, con
tinuando sllbditos no novo estabelecimento, aonde li
vremente vieram collocar-se, (com o consentimento
da cOl'ôa), tanto quanto o erão no velho estabeleci
mento, leváram comsigo seus direitos patrimoniaes
as lei::"> do seu paiz - porque os costumes de um povo
livre fazem parte da sua liberdade;» e que « a juris
prudencia da Inglaterra tornou-se' a das colonias tam
bem, até aonde fosse applicavel á situação que tives
sem de novo attingido, porque seus habitantes erão ingle
zes residentes n'uma parte distante do territorio do impe
rio.» (3) E, pode-se accrescentar, que como não ha-

(1) 2 Salk. 411. 412. Vide tambem Hall v. Campbell, Cowp. R. 204"
211,212; 1 Chalm. A.nn. 14, 15, 678, 6i9, 689, 690; 1 Chalm. Opinions,
202; Chitty on Pl'erog. cap. 2 .. 2 Wilson's Law Lect. 48,49.

(2) Vattcl, L. I, cap. 18, § 209; 1 Chalm. A.nn. 676 a 679; 8 Wheat.
R. 595; Grotius, L. 2, cap. 9, ~ 10.

(3) 1 Chalm. Ann. 6'1'1 ; Idem, 14, lfí, 658; 2 Wilson's Law Lect.
48,49; 3 Wilson's Law Lect. 234, 235.
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via outras leis para governal-os, o territorio foi tra
tado necessariamente como paiz deserto e não occu
pado e annexado pela descoberta ao velho imperio,
do qual passou a fazer parte. (1) Alem cl'isto, quan
do mesmo fosse possivel considerar o caso corno de
conquista dos indios, não se segi..Le, se os naturaes lá
não ficáram, mas abandonáram .-0 territorio, deixan
do-o vago, que as regras da conquista contiuuas
sem a ser-lhe applicadas ; - pelo contrario, immediata
mente que a corôa se resolvess'e a fundar uma colo
nia ingleza em territorio assim vago, el'a o pl'incipio
gel'al do estabelecimento em paizes desertos, que a
governaria; deixaya de ser uma conquista e tornar
se-ia uma colonia e, como tal, ficaria sob a sancção
das leis inglezas. Esta doutl'ina é sustentada com gran
de lucidez e vigor por Lord lVlansfield, em a sua ce
lebre sentença entre partes Hall v. Campbell. (2) Em
caso ainda mais recente, foi estabelecido por Lord
Ellenborough, que a lei da Inglaterra pode ser com
razão reconhecida por subditos inglezes em logar occn
pado temporariamente por tropas britannicas, que im
plicitamente levão comsigo essa lei. (3)

§ 156. A doutrina do Sr. Juiz Blackstone, por
tanto, pode dar lagar á serias duvidas em face dos
principias geraes; mas é manifestamente erronea, app"ti
cada á colonias e estabelecimentos que compõem a
nossa União. os foraes conl que todas essas colo
nias forão fundadas, com uma só excepção, (4) ha,
como já se vio, expl'essa declaração de que todos os
subditas e seus filhos n'cllas moradores seriam re
lutados subditos naturaes e gosarial1l 'dos respectivos
privilegias e iml11unidades. Ha tambem em todos el-

(1) Roberdeau v. Rous,'1 Atk. R. 5!3. 51,4; Vaughan R. 300, 400;
Sh0W. ParI. Caso 31,. 8 Wheat. R. 595,. 1 Tuck. Black. Comm.
'App. 382,' 383; Dummer s Defence, 1 American Tracts, 18.

(2) Cowp. ,R. 204, 211, 212.
(3) Rex. v. Brampton, 10 E t, R. 282, 288, 289.
(4) A da Penns)"lvania, 1 Grahame's Hist. 41, nota; 1 Chalro.

Ann. 14, 15, 639, 640, 658 .. 2 Wilson's Law Lect. 48, 49.
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les expressa restricção prohibindo, que se fizessem leis
contrariaS as da Inglateera, mas que fossern, tanto
quanto conveniente, semelhantes a estas leis; e ex
peessamente ou por necessaria deducção se dispunha
que as leis da Inglaterra, até aonde fossem applica
veis, alli vigorassem. Ora, esta declaração, mesmo
quando a corôa tivesse anteriormente o direito de es
tabelecer no territorio as leis que quizesse, conside
rando-o como uma conquista feita aos indigenas, sen
do regra fundamental da fundação primitiva das colo
nias e antes do estabelecimento da'> immigl'ações, alli
era decisiva e não podia ser revogada posteriormente
pela corôa. Era uma annexação irrevoga vel da co
lonias a mãe patria, como dependencias governadas pelas
mesmas leis e com direito ás mesmas prerogativas. (1)

§ 157. E tal ha sido a douteina uniformemente segui
da na America desde o estabelecimento das colonia .
O principio universal (e a pratica se tem conformado com
elle) tem sido, que o direito commum é o nosso direito
patrimonial e a nossa herança e que os nossos antepas~a

elos para aqui. trouxeram comsigo, ao emigrarem, toda
a parte d'esse direito que era applicavel á sua situação.
A organização in teira ela nossa pl'ese n te j uris pmdencia
firma-se nos funelan1entos primitivos elo direito com
ll1um. (2) a

(1) Stoke's Colono 30; Hall. v. Campbe11, Cowp. R. 20! 212;
1 Tuck. Black. Comm. App. 383, 38!; Chitty on Prerog. 32, :-33.

(2) Apesar da clareza d'esta doutrina, tanto pela linguagem dos
fomes como pela corrente da opinião do tribunaes, MI'. Jeft'er on a
trata com extraordinaria zombaria, se não desprezo. « Eu rio-me, » diz
e11 , « da doutrina commum, de que troux mos comnosco da Ingla
terra os direitos da lei commum. Esta est7'eita noção, estJve em g7'an
de lloga no primeiro momento em que tivemo de nos soccorrer dos nos
S% direitos contra a Gran Bretanha; ma. esteve-o para homen que
S3ntiam os. eus direit'ls, antes de saber como explicaI-os. A verdade
é que trouxem)s comnosco os direitos do homem, ele homens expu.-

(a) MI'. J efi'drs1n, como se vê da em vigor nas colonias; falla disso
citação supra, não paz em dnvida, porém, como de acto dos colonos
mas affirmou expressamente, que que assim como o aceitáram, o
o direito commum inglez esta"a podiam t l' repellido. Mais adian-
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§ 158. D'esta arte, vemos mui clal'amente o modo pelo
qual o direito commum foi a principio intl'oduzido nas
colonias, bem como o verdadeiro fundamento das excep
ções, que se encontram em nossos usos e leis coloniaes.

triados. A' nossa chegada aqui, levantar-se-ia immediatamente a
questão de saber por que lei nos governariamos "l A s luÇão parece
ter sido o systema com que estavamos familiarizados, devendo ser oc~

casionalmente alterado por nós mesmos e adaptado á nossa nova si
tuação.» 4 J efferson's Corresp. 178.

Quão differentemente pensou o Congresso de 17'14; resolvéo por una
nimidade, - « Que as !lolonias respectivamente tem direito a lei COIl1

?11U1l1 da fnglater1"a e especialmente ao grande e inestimavel pri,-ilegio

te, na mesma carta (ao Juiz Tyler,
J efferson's Works, VI, 65) dil elIe ;
« O estado da lei ingleza ao tempo
da nossa emigração para aqui,
constituia o systema que foi aqui
adoptado.» E em suas notas sobre a
Virginia, accrescenta; « As leis
da Inglaterra parecem ter sido
adoptadas por consentimento dos
colonos, o que podia ser facilmen
te feito, em quanto erão elIes pou
cos e viviam juntos. D'essà lldop
ção, com tudl>, não temos outra
prova além da pratica dessas
leis até o ann) de 1661, quando fo
rão expressamente adoptadas por
acto da assemb1éa, excepto aque1
las que a diffcl'ença de condição ti
ve. se tornado impraticaveis. » J ef
ferson's Works VIII, 374. Vide
tambem, Idem, IX, 282. Quando,
ao rebentar a revolução as leis
forão revistas por uma commissão,
da qual MI'. Jefferson fazia parte,
tomáram a lei commum da Ingla
terra, para bas3 da revisão. J effer
son's Works, VIII, 379. ,A verda
deira regra da extensão a que at
tingio o direito commum nas co
Ionias, é >I. irn e 'tnbelecida pylo

1'. Juiz 'tn'y em uma das SlUlS

decisõtls j udiciaes; cc O direito
commum da Inglaterra, » diz elIe,
cc não deve sal' considerado a todos
os respeitos como o da America.
Nossos antepassados trouxeram os
seus principios geraes e os defen
deram como seu direito patrimo
nial; mas trouxeram comsigo e
doptáram sómente a .parte que era
applicavel a sua condição.» Van
Ness v. Packard, 2 Pet. 144. Vide
tambem Chisholm v. Georgia, 2
DalI. 43~; Town ofPawlett v. Clark,
9 Crancb. 292; Wbeaton v. Peters,
8 Pet. 54]. Os :tctos do Parlamen
to posteriore a fundação das colo
nias americanas não tinllào força
entre elIas, a menos que i. s fosse
expressamente determinado ou
q ue esses actos fossem adoptados.
Commonwealth v. Lodge, 2 Gratt.
579; Pemble v. Clifford, 2 McCord,
31. Vide tambem Baker v. Matt
ocks, Quincy, 72; Cathcart v. Ro
binson, 5 Pet. 280; Swift v. Tow
S3Y, 5 Ind. IQ6. Relativamente
as differen tes opiniões de estadis
tl1.S inglezes e americanos sobre o
assum pto d'esta no ta, an te da re
volução, vide Works of Franklin,
by Sparks, IV, 2'71.
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Não foi introduzido como sendQ de obl'igatoriedade pri
mitiva e universal na sua mais ampla accepção ; mas as
limitações pertinentes ao proprio direito cammum, e que
de facto constituem uma parte do direito das gentes, farão
affil'mativameute estabelecidas e reconhecidas nas res
pectivas cartas de colonisação. Assim reconhecido e de
finido, tornou-se o an te paro dos nossos di I'ei tos poli ticos
e civis; protegeo nossas nascentes liberdades, velou sobre
nosso estabelecimento viril, dilatou-se com as nossas ne
cessidades, sustentou esse espieito ele inelependencia que
conteve as primeiras manifestações elo poder arbitl'ario,
habilitou-nos a triumphar no meio elas elifficuldaeles e pe
rigos que ameaçáram nossa existencia política; e, pela
bondade de Deus, gosamos,actualmente, sob seus valen
tes e masculos principios, elos beneficios de um governo
livre, indepenelente e unielo. (1) a.-------
de serem julgadas por seus páres conforme a praxe d'aquell:1 lei.»
Resolveo mais - « que ellltR têm direitJ aos beneficias dos estatutos
inglezes, como existiam ao tempo da sua colonização e que por expe
riencia verificáram ser applicaveis tanto as suas circumstancias locaes
como as geraes. » Resolveo tambem que a seus antepassados, ao tempo

. de sua emigração, pertenciam (não os direitos do homem, de homens
expatriados, mas) - l( touos os direitos, liberdades e immunidades
de subditos livres e naturaes do reino da Inglaterra.» Journalof C n
gress. Declaração dos Direitos das colonias, 14 de Outubro de 1'174,
pp. 2'1 li. ~n.

1 Chalm. Opinions, 202, 220, 295; 1 {,halm. Ann. 6'17, 681, 682; 1 Tuck.
Black. Comm. 385 ; 1 Kent's Comm. 322; Jourual of C:>ngress, 1774, pp.
28,29 .. 2 Wilso'n s Law Lect. 48 a 50; 1 Tuck. Black. Comm. App.
380, a 384; Van Ness v. Packard, '2'Peters's Sup. R. 1:37, 141.

(1) Tem sido rnuib discutido em different s epochas do governo, . e
o direito commum é applicavel aos Estados Unidos em seu caracter
nacional, relações e governo principalmente, com tudo, no que
diz respeito á jurisdicção e punição, pelos tribunaes dos E tndo.s
Unidos, dos crimes segundo o direito commum. Nada seria mais ex
traordinario do que ser o direi t Cli mmum a base da j ul'isprudencia

(a,) « E' claro.» diz o ;-"1'••Ju~z vinte e:quatro Estados soberanos e
McLean, em vVheat:m v. Peters 8 independentes,cada um dos qunes
Pet. 658. « que nã pode haver di- p6Je ter seus usos 1 eaes, cost,u
reitJ eommum dos Estl\dos -nidJ. mes e direito eOIDloum.•'ão h1.
O go\orno Federal compõe-se de prin~ipio que pre"ule~:t na 'nião
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dos Estados que originariamente composeram a União e não ter juris
prudencia alguma o governo enxertado no systema existente. Se é
esta ti. consequencia, não ha guia ou regra para os tribunaes dos Esta
dos Uuidos e nem mesmo para qualquer dos outros ramos do poder
publico no exercicio de qun.lq uer das attribuições que lhes competem,
excepto nos casos em que o CongressJ esta:belacer o~ tiver estabelecido
umfL regra. a immensa massa de direitos e dever'es, contractos e ti
tulos, que resultam da Constituição e leis dos Estados Unidos, (mate
ria com relação a qual a legislação positiva pouco ou nada tem feito
até agora) q uaes são as regras de decisão, interpretação e restricção?
Supponhamos o mais simples caso de contracto com os Estados Unidos,
como deve ser feito? t:om) deve ser execubdo? Quaes são as suas
obrigaçõJs? TJmJmos um acto do Congresso, como deve ser interpre
tad)? Devem os principias do direito commum fornecer a verdadeira
regra ou pode cada tribunal e repartição dar-lhe a interpretação que
ql1izJr ele conformidade com sua ~ontade arbitraria? Não é meu de
signio discutir aqui o assumpto, (este exigiria um volume) mas antes
s.lg'gel'ir :J1gumas das difficuldades, que o cercão. Os leitaros que de
sejarem mais amplas inform'l.çõ}s, pJderão recorrer a Duponceau, 
.JurisdictiJn of the Courts of the United States; a 1 Tucker'sBlack.
Comm. App. notaE. p. 372; a 1 Kent's Comm, Lect. 16,pp. 311 a 322; ao
r latorio da legislatura da Virginia de 1799-1800; a Rawle, Consti
tuion, cap. 30, p. 258; a North American Review, Julho de 1825; a MI'.
Bayard, Speech in the Debates on the Judiciary, 1802, p. 372 etc. Al
gumas outras obsJrvaçõas sohrv o assumpto necessariamente occorre
rão ao discutir a m'l.teria das accusações pela Camara dos Represen
tantes, í111peachments.

e tenha auctoridade de lei, que
não esteja incorporada a Consti
tuição ou leis da União. O direi
to commum . Ó pJr adopção legis
lativa poderia fazer parte d J nOSSJ
systema federal. Quando, pJis,
um principio do direito commum
é allegado,devemos recorrer ao E 
tado, aonde a controversia se ol'i
ginou.)) Vide no mesmo sentido,
Kendall v. United StatJs, 12 Pet.
52!; Lorman v. Clark, 2 McLeo.n,
568. Portn,nt1, os Estados Unido.
não 'podem exercer jurisdicção de
direito commum em questões cri
minn,es; é preciso que o Congresso
primeiramente defina um acto
como crim , est beleça a puniç~o

e declare qual o tribunal, a que
pertence a j urisdicção respectiva,
para que esse tribunal possa tomar
conhecimento do caso. United
States v. Hudson, 7 Cranch. 32 ;
United States v. Lancaster, 2 Mc
Lean, 433 ; United States v. New
Bedford Bridge, 1 W ood. & M.. 435 ;
United States v. Wilson, 3 Blatch.
43'5. Mas os tribunaes nacionaes,
depois que a j urisdicçãO lhes é
conferida, devem recorrer ao di
reito commum, na falta de disposi
ções da lei escripta, em busca dos
privilegias que os devem guia~ no
exercicio de suas funcções, tanto
em q uestõe crimes, como nas ci
yeie. Conklin's Treati e82.



CAPITULO XVII.

REVISTA GERAL DAS COLONIAS.

§ 159. As colonias, quanto a sua politica internn,
forão mui judiciosamellte divididaR pelo Sr. Juiz Black
stone em tres categorias, a saber: governos pl'ovill
ciaes, dominicaes ou de propl'ietarios e estabelecidos
por foral ou cal'ta. Primeira: colonias provinciaes. As
constituições d'estas colonias dependiam dos alvarás
passados pela corôa aos govel'na lores e das instruc
ções que gel'almente os acompanhavam; (1) esses al
varás erão de ordinario concebidos nos mesmos tel'
mos, (2) nomeando um govel'nadol' como repl'esentante."
ou deputado do rei, o qual pl'ocedel'ia de accordo com
as instrucl,;ões reaes, e denominando-o capitão-general
e governado I' em chefe, chanceller, vice-almirante e
ordinario da provincia. A COl'ôa tambem nOlllea
va um conselho que, aleu: da auctoridade legi la-'
tiva, tinha de auxiliar o govemadol' no desempe
nho de seus deveres offLiaes ; tinha o governador COI11
petencia pal'a suspender os membros do conselho e,
nos casos de vaga~, nomear outl'OS até que se mallí
festasse a vontade da coroa. Os alvarás tambem CUll
tinham aLlCtorização para convocação de uma asselll
bléa geral de representantes dos proprietarios e colú-

(1) Bl. Comm. 108; toke'!> Hist. Cohn. 20, 23, 149, 18,1. -185';
Cowpe1"s R. 207, 212; Com. Dio ' 'avigation, G. 1; 2 Doug. Summ.
163, nota; Idem, 151; 1 Doug.. umm. 207.-

(~) Stokes's Hist. Colon, 14, 23, 149, 150, 166, 18:10, 185, 191, 199,
202, 237, 239; 1 Bl. Comm. 108. Stokes traz, em sua H;istory,'
of lhe Colonies, cap. 4, p. 149, etc. a copia de um d'eses alva
rás. Encontra-se outra taml em nas Provincial Laws of)/ew Hamp'
shire edicão de 1767, :Vide 2 Hewatt's Hi tory of ~uth C 11'0

Una ~nd Gtlorgia, and Account of the PNvincial Go\·ernments. ,J'
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nos (1) e sob esta auctol'idade erão constituidas as
assembléas provinciaes compostas do governador, con
selho e dos representantes (o conselho formava um
ramo separado ou camara sup3rior, exercendo o ,go
vel'nador o direito de veto em todos os actos da as
selllbléa, bem como o de prorogal-a e dissolveI-a).
Tinhão esses assembléas o poder de fazer leis 10
caes e ordenanças, que não fossem contrarias as leis
da Inglaterra, mas tão approximadas d'e11as quanto con
veniente, sujeitas á ratificação e desapprovação da
corôa. Os governadores tambem tinhão competencia,
sob consulta do conselho, para estabelecer tribunaes e
nomear juizes e outros magistrados e os varios funccio
narios da província; perdoar os crimes e remittir
multas e confiscos; co11ar nos beneficios e egrejas; re
crutar forças militares para defeza e applicar as leis
marciaes em caso de invasão, guerra e rebe11ião. (2)
Dava-se appeliação para o rei em conselho das deci
sões elos mais e~evados tribunaes de justiça da pro
vincia e bem assim, em realidade, de todos os ou
tros Ü'ibunaes das colonias. Sob esta fórma de go
vemo, as provincias de New Hampshire, New York,
New Jersey, Virginia, as Carolinas e a Georgia fo
rão aeLministeadas (como já vimos) durante longo pe
riodo e algumas d'ellas desde os primeiros tempos
após seu estabelecimento. (3)

§ 160. SegundCL: govemos dominicaes ou de proprieta
rios. Estes, como vimos, erão concedidos pela co
rôa a individuos como especie de principados feuda
tarios, com todas as regalias inferiores e os poderes
restrictos de legislação que antigamente pertenciam
a'os s6nhores dos condados palatinos, (4) sob a ex-

(1) Stor-kes's Hist. Colono 15:), 287, 240, 2n, 242.251 ; 1 Pitk. Hist.
7L .. 1 Chal. Ann. 683. Vide nos Parlia'mentary Debates vaI. 11
p"tra 1781 (velha edição) no App~ndice, cop-ias das Cartas das Co
lonias Ámericanas.

(2) Stokes's Hist. Cohn. 157, 158, 184, 264.
(3) 1 DOllg. Sllmm. 201.
(40) Black. Comm. lOS; tockes'll Hist. of Colono UI.
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pressa condição, com tudo, de "que fossem substan
ciaLuente observados os fins, pal'a os quaes era a con
cessão feita e de que nada seda feito ou tentado; que
podesse ferir a soberania da mãe patfia. Nos govemos
dominicaes, os governadores ~rão nomeados p(jlos p~'O

pl'ietarios e as assembléas legislativas con voca'Clas sob
sua auctoridade; bem assim, tambem el'ão por elles
exercidas as prerogativas communs, que nos gover
nos provinciaes pertenciam á corôa. (1) Só tres d'es
tes governos exi tiam ao tempo da revolução amed
cana, o de 'Iaryland, Pennsylvania e Delaware. (2)
Tinha o primeiro de peculiar em sua organização, que
suas leis não estavam sujeitas a inspecção e aucto
ridade da corôa, ao passo que em ambos os outros
essa inspecção e auctoridade erão expressa ou impli
citamente preceituadas. (3)

§ 161. Te?'ceim: O"overnos estabelecidos por alvará ou
carta. O Sr. Juiz Blackstone (4) os descreve como cc espe
cies de corporações civis, com o poder de fazerem estatu
tos pa ra sua administração in tema, que não fossem con
trarios as leis da Inglaterra, e com os direitos e poderes
que lhes erão especialmente" conferidos em suas differen
tes cartas de incorporação. Tem um governador nomeado
pelo rei ou, em algumas colonias domillicaes, pelo pro
prietal'in, o qual é seu representante ou deputado. Tem
tribunaes de justiça proprios, de cujas decisões ha appel
lação para o rei e conselho aq ui em Inglaterra. Sua"' as
sembléas geraes, que são a sua casa dos communs, juntas
com o seu conselho de estado, representando a sua casa
alta, com a concurrencia do rei ou do governador, como
seu representante, fazem leis adaptadas ás suas circums
tancias.» De nenhum modo é justa e precisa esta discrip
ção dos governos de aIvará. Não podiam ser propriamen
te considerados como méras cOl'porações ci vis do reino,

Stokes's Hist. of Colon, 22.
1 Pitk. Hist. 55; St:>kes's Hist. of Colono 19; 2 Doug. Summ.

(1)
(2)

2!J1.
(3) 1 Chalm. Ann. 293,637. (4) 1 Black. Comm. 108.
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auctorizadas a fazer estatutos; mas antes como gL'ancles
estabelecimentos politicoS ou colonias, com os poderes
geraes de governo e dir<útos de soberania, etrectivamente
dependentes e sujeitas ao reino da Inglaterra, exercendo
porém, dentro dos limites do seu territorio, os poderes ge.:.
raes de legislação e tribufação. (1) Os unicos governos
de aI vará existentes ao tempo da revolução americana,
erão os do Massachusetts, Rhode Island e Connecticut.
Ao primeiro foral dú Massachusetts pode-se objectar, que
só dispoz para uma corporação civil do reino e' que não
justifica a avocação dos extensos poderes executivo, legis
lati vo e j udiciario, que forão exercidos posteriormente,
quando aq uelle foral foi transferido para a Arnerica.
Igual objecção procede contra o foral da Companhia de
Plymouth ; mas o de Guilherme e Maria, em 1691, eviden
temente moldado em base muito mais ampIa, era, no sen
tido mais restricto possi vel, uma carta de governo politico
geral, uma constituição para um estado com poderes e pre
r.ogativas soberanas e não para uma simples associação ci
vil. No systema d'este foral, a organização dos ditrerentes
ramos do poder publico era, a certos respeitos, semelhante
a dos governos provinciaes; o governador era nomeado
pela corôa, o conselho escolhido anllualmente pela as 'e111
bléa geral e a camara elos representantes pelo povo. Mas
no Connecticut e Rhode Island, os governos de aIvará fo
rão organizados inteiramente de accordo com principios
populares e democraticos, sendç> o governador, conselho
e assembléa escolhidos anl1ualmente pelos homens li nes
da colonia e toJos os mais funccionarios nomeados por
sua auctoridade. (;~) Pelos estatutos 7 e 8 de Guilherme III
(cap. 22, § 6) todos os governadores nomeados para os go
vernos de aI vará e dominicaes, deviam realmente ser ap
provados pela corôa, antes de assumirem as funcções de
seus cargos; este eRtatuto, se foi observado, o foi lllal e

(1) 1 Chal. Ann. 274. 275,293,687; 1 Tucker's. Black. Comm. App.
385,' 1 Pitk. Hist. 108,' 1 Hutch. Hist. N. 13, p. 529 ; Mass. State. P'lpers,
33 . 339, 358, 359; tokes s Hist. Colono 21; 1 Doug. umm. 207.

(2) 1 Chalm. Ann. 271, 293, 29-1 ; Stokes's Hist. Colon. 21, 22, 23.
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parece não ter produzido mudança essencial na adminis
tl'ação colonial. (1)

§ 162 Não obstante a diversidade de sua organização
em governos provinciaes, dominicaes e de aLvará, as colo
nias, contndo, tinhão os seguintes pontos de contacto: -

§ 163. (1°) Gosavam dos direitos e pl'ivilegios dos sub
ditos nasuidos na Gran Bretanha e do beneficio da lei
commum d'aquelLe paiz, não devendo suas leis ser con
trarias, mas quanto possivel conformar-se com as leis e
estatutos da Inglaterra. (2) Isto, como vimos, era uma
limitação ao poder legislativo, inserida por clausula ex
pressa em todos os fora-js e não podia ser transgredida
sem evidente infracção das condições fundamentaes. Pa
rece, entretanto, que a respeito cL'esta clausula sempre
prevaleceu a mais liberal interpretação, a que la corôa
accedeo, se é que não a adoptou. Praticamente fàllando,
é de suppor que se tivesse deixado aos tribunaes judicia
rios das colonias averiguar, que parte da lei commum era
aI plicavel á sua situação (3) e, naturalmente devido a
c1ifferença de intel'pretação, a Lei commum, quanto a sua
appl icação effectiva, não era exactamente a mesma entre
quaesquer das colonias. Os fundamentos geraes da ju
risprudencia. local repousavam manifestamente nos mes
mos principios; mas nas appLicações positivas erão dif
fel'entemeute combinados ou modifica.dos, de maneira que
nem ofrereciam symetl'ia geraL no pensamento, nem uni
dade na execução.

§ 164. Com relação ao poder legisLativo, ainda maior'
foi a lattitude permittida ; pois que, não obstante as cau
telosas refel'encias dos foraes ás leis ela Inglaterra, as
as~ell1bléas exerceram em realidade o poder de revoga
l'em qllaesquel' partes da lei commum excepto a que

o) 1 Chalm. Ann. 29"); Stokes's Hi. t. Colono 20.
(2) COID. Dig. Navigation, G. 1; Idem, Ley. C. ; 2 Wilson's Law

Lect, 4f, 49,50, 51, 52.
(3) 1 ·Chalm. Ann. 6'77, 678, 687; 1 Tucker, Black. Comm. 3840; 1

Vez. 444, 449; 2 Wilsm' LawLect. 49á5!; :l\Ia... State Papers (ed.
1818), 375, 390, ;391.
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unia as colonias am '1e patria pelos laços geraes de fideli
dade e dependencia e todas as partes, da lei escripta,
statule lCLW, exceptuados os actos do Parlamento, que ex
pressamente prescreviam regras para as colonias e as
ligavam necessariamente entre si, como partes integran
tes do imperio, em um systema geral creado para todas
e no interesse de todas. (1) Para mais efficaz clefeza
cl'essa auctoridade ele fiscalização, o Parlamento decre
tou em 7 e 8 Guilherme III, cap. 22, « que todas as leis,
estatutos, usos e costumes em pratica em qualq uer das
colonias, que forem contrarios a qualquer lei, feita ou
por fazer n'este reino concernente as mesmas colonias,
serão inteiramente nullos e sem effeito.) (2)

§ 165. Foi na persuasão da posse integral elos direitos,
liberdades e immunidades de subditos britannicos, que
os colonos, em quasi to~a a primitiva legislação de suas
respectivas assembléas, insistiram na reclamação de um
acto declaratorio, reconhecendo e confirmando aquelles
direitos e immunidades (3) e, d'esta arte" na sua maioria,
conseguiram obter uma Magna Carta, real e effectiva, da.s
suas liberdades. O julgamento pelo jury em todas as
ca.usas, civis ou criminaes, foi estabelecido tão firme e
universalmente nas colonias como o era na mãe patria.

§ 166. (2.°) Em todas as colonias se estabeleceram
legislaturas locaes, sendo um dos ramos composto de,
representantes do povo, livremente escolhidos para re
presentarem e defenderem seus interesses, sujeitas to
das as leis a prerogativa do veto. (4) Vimos que na
primi tiva redacção dos foraes das primeiras colo.nias,
não se incluiram disposições relativas a semelhante
corpo legislativo; mas, acostumados como estavam os

(1) Chalm. Ann. 139, 140, 6'71, 6'75, 684. 68'1; 1 Tucker's Black.
Corom. 38, App ... 2 Wilson's Law Lect, 49, 50; 1 Doug. Summ, 213; 1
Pitk. Hist. lOS; Mass. tate Papers, 315 a 34'7, 351 a 364, 375, 390;
Dummer's Defence, 1 American Tracts., 65, etc.

(2) tokes s Colon.
'3' 1 Pitk. Ri t. ,3D; Hut h. Coll. 201, etc.; 1 Chalrn..\.nn. 61

2 ong. umm. 193.-
(1, 1 Doug .. nmm. 21. ti. 215.
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colonos a gosar dos direitos e privilegios de subdi
tos inglezes e prezando, como faziam, acima de todos
os outros, o direito de representação em pal'1amento,
como a unica garantia real de suas liberdades civis e
politicas, era faci! prever que não supportariam por muito
tempo o exercicio de poder arbitrado e que insisti
riam por tomarem parte na confecção das leis,
pelas quaes deviam ser governados Conseguintemente
vemos que mui cedo ainda, 1619, uma casa de bur
guezes (*) foi imposta aos então pl'opl'Íetarlos da Vir
ginia. (1) No Massachusetts, Connecticut, New Hamp
shire e Rhode Island imitou-se o xemplo (2) e Hut
chinson com toela razão obserV'a, que todas as colonias
antes elo reinado de Carlos II (exceptuada sómente a
Maryland, cujo foral continha disposição expressa
sobre o assumpto) estabeleceram para si mesmas uma
forma de governo, na qual o povo se fazia representar
e tinha voto na confecção das leis e na decretação dos
sacrificios que lhe erão impostos. Depois da restau
ração, não houve exemplo de uma só colonia sem re
presentação popular, nem ele tentativa alguma para pri
vaI-as d'este privilegio, excepto durante o breve e
arbitrario reinado de James II. (3)

(1) Robert. AmeI'. L 9.
(2) 1 Tucker's Black. Comm. App. 386.
(3) 1 Hutch. Hist. Mass. 94, nota; 1 Doug. Summ. 213. A

observações de MI'. Hutchinson são dignas de mais alguma cousa
alem d'esta simples citação, pelo que transcreverei a pas. agem
principal: « Nota-se que todas as colonias antes do reinado eh
Rei Carlos II, excepto a Maryland, haviam e. tabelecido systema de
governo para si proprias. Durante muitos annos viveo a Virgi
nia sob o governo de presidenLf e governadores com conselhos.
em cuja nomeação ou demissão não tinha voto o POYO, até que
no anno de 1620 surgio na colonia uma casa de burguezes, sem
que o rei ou grande conselho da metropole tivessem outorgado
poderes ou instrucçõe:. para esse fim. O governador e as:essores

(') House a( BU7'gesses, assim chamltva-se a cam ara de represen
tantes ou ramo popular da legislatura da Virginia antes da re
volUÇão americana; chama-se hoje casa de delegados.

N. DO T.
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§ 167. Nos governos de proprietarios e nos de al
vará ou carta, o direito do povo de ser governado
pJr leis estabelecidas por legislaturas locaes, nas
quaes fosse elle representado, era reconh~cido como
principio fundamental do pacto; nos governos provin
ciaes, pOl'ém, suscitavam-se frequentes debates quanto
a sel' essa representação um dÚ'Bito do povo ou um
favor gosado durante a boa vontade da corôa. Aquel
la era a doutl'ina dos colonos, esta a mantida pela
corôa e seus conselheiL'os legaes. Lactas surgiam de

do Massachusetts quizeram a principio governar o povo e, como
já observámos, obtiveram o seu respectivo consentimento, mas
isto durou sómente dous ou treiS annos e, embóra no foral nenhuma
razão para isso houvesse, ainda assim em 1634 surge repentina
mente uma camara de deputados, com grande surpreza dos ma.
gistrados e mallogro de seus planos de poderio. O Connecticut pouco
depois segue o exemplo do Massachusetts. Em New Haven. embóra
o povo votasse o maior respeito a seus chefes e durante trinta
annos se submettesse, em materia judiciaria, á sua magistratura
(convem notar que era eleita annualmente) independentemente do
jury, com tudo, em materia de legislação. qui? desde o começo
ter parte por intermedio de seus representantes~ O New Hampshire
continuou, sob a mesma fórm'1, com o Massachusetts. Lord Say
tent1u seduúr os principaes homens do Massachusetts, promet
tendo fazeI-os nobres e a seus filhos e governadores absolutos de
uma nova colonia, mas, com este plano, não encontráram povo
que os acompanhasse. A Barbada e as ilhas Le ward, começadas
em 16~5, luctáram sob governad1res, conselhos e proprietarios rivaes
durante cerca de vinte annos; muitos forão passados pelas ar
mas em virtude de sentenças arbitrarias de tribunaes militares ou
soffreram outros actos de violencia,' conforme vencia um ou outro
partido. Finalmente, em 16,15, foi convocada a ltssembléa geral,
não se dando outra razão além da seguinte: - Que pela concessão
do Conde de Carlisle, os habitantes deviam gosar de todas as li
berdade , privilegi s e franquias da subditos inglezes e, portanto,
CJmo expre... amente se mencÍ1na na concessão, não podiam ser le
ga1m nte obriga,clos ou s'Jbracal'regado. por act:> algum sem o seu
pl'1prio consentiment). Esta conceSSltO foi feita em 1627 por Carlos I.
principe que não foi dos mais s:>licibs pelas liberdàdes de seus
subditos. D3p0is d!l. restauração não h uve exemplo de estabele
cimento de uma só colonia sem represent!l.ção popular e nem ten
tativa alguma para pl'iv!l.r a. colonias d'este priv'ilegio, excepto
no reinado arbitrario do Rei James II. II
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vez em quando no seio de algumas das assembléas
pl'ovinciaes a este respeito, redigindo-se declarações
de direitos que erão rejeitadas pela corôa, como
invasão de suas prerogati vaso (1) Reclamava tam bem
a carôa, corno de sua exclusiva competencia, o di
reito de indicar qual o numero de representantes,
que devia ser escolhido e os lagares de onde deviam
vil'. (2) As assembléas provinciaes defendiam o prin
cipio contrario, Além cl'isto, insistia tambem a cOl'ôa
pelo direito de dUI'arem as assembléas legislativas
por tempo indeterminado. em quanto elta quizesse,
sem nova eleição, e o de dissol vel-as do mesmo
modo. Este direito foi reconhecido, mas ao outro 0ppoz
se tenaz resistencia, como destruindo efl'ectivamente o
direito popular de representação, porquanto reputa
vam vital para a segurança política a frequencia da elei
ção - « direito, » como emphaticamente affinna a Decla
ração de Independencia, « inestimavel para elte (o povo)
e formidavel sámente para os tyrannos.» (3) A corôa
conseguia, afinal, estabelecel' na colonia de Nova
York (1743) (4) assembléas septennaes ad insta?' dos
Parlamentos septennaes da mãe patria, medida aliás tão
offensi va do povo, que constituio um elos aggravos
allegados no começo da revolução americana. (5)

§ 168. As legislatul'as coloniaes consideravam-se no
inteir'o e exclusivo direito de regulamentarem todos os
negocias ela sua economia domestica e interna. Uma elas
primeiras fármas, sob a qual o espirito elo povo 5e mani
festou sobre este assurnpto, foi a constante negação ele
qualquer, poder de tributação, a não ser o das lei por

(1) 1 Pitk. Hist. 85 a 87; 1 Chalm. Opino 189,. 2 Doug. umm.
251, etc.

(2) 1 Pitk. Hist. 88; 1 Ch:tlm. Opino 2G8, 272; 2 Doug. Summ.
37 a 41,73; Chitty, Prerog. cap. 3.

(l) Pitk. Hist. 86, 87.
(4) 1 Pitk., Hist. 87, 88.
(5) Na Virginia, as a. embléa talllbom erão septJnnaes. The Fe

derali t, . 5~.



- 180 -

elle mesmo votadas. A procedencia de sua resistencia
á pretenção de pal'te da corô b de tl'ibutal-o, parece não
teL' sido negaLla mesmo pelôs seu,,; mais esforçados adver
sarios; (1) o fim (l'estes era sujeital-o unicamente ao
poder vago e arbitario de tributação pelo Pa1'la,menlo.
Os colonos, com uma fiL'meza e patriotismo que nos en
chem de surpl'eza e admiração, defenderam no seu e em
beneficio da sua posteridade à completa isenção de todo
tributo, que não fosse imposto por seus proprios repre
sentantes. Encontra-se declaração n'este sentido na le
gislação primiti va de algumas colonias, na de Plymouth,
do Massachusett , da Virginia, de Maryland, de Rhode
Island, de No\ a York e mesmo da maioria das outras co
lonias. (2) A opinião gel'al por ellas sustentada, era que
o Parlamento não tinha auctoridade para tdbutal-as,
porque não erão n'elie representadas. (3)

§ 169. De outro lado, o estatuto 6 de George III, cap.
12, contém expressa declaração do Parlamento de que
« as colonias e estabelecimentos d;America são, e de di
reito devem ser, subordinados e dependentes da corôa
imperial e Parlamento da Gran Bretanha,» e que o rei
com o consentimento do Parlamento, « teve, tem e de di
reito deve ter, pleno poder e auctol'idade para fazer leis e
estatutos com bastante força e validade, pal'a obdgar as
colonias e o povo da America em todos e quaesquer
casos.» (4)

§ 170. Parece que este acto 'declaratorio de 6 George
III, em geral não encontrou opposição de parte dos esta
distas que na Inglaterra erão os mais amigos da America.
Lord Chatham, em discurso de 17 de Dezembro de 1765,
disse: « Eu affiemo que a auctoridade d'este paiz sobre
as colonias é sobel'ana e suprema em tudo que diz res-

(1) 1 hnlm. Ann. 61 ,681,683,680,887; Stnt. 6 Gco. '3. cap. 12.
(2) 1 Pitkin's Hist. 80 á 91 .. 2 Holmes's Ann. 133 á 135; Doug. Summ.

251; 1 Doug. Summ. 2l3; 3 Hutch. Coll. 529,530.
(3) 1 Pitkin, 89 etc.; 97, 12i, 129; Marsh. Colono 352, 353; Appx.

469, 470, 47~; Chalm. Ann. 658. .
(4) 6 Geo. 3, cap. 12; Stokes's Cal n. 28, 29; Vide tambem Marshall

on Colono cap. 13, p. 353; Vaughan, R. aoo, 400; 1 Pitkin's Hist.I23.
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peito ao governo e a legislação mas,» accrescentava elle,
« o lançamento de impostos não faz parte do poder de go
vernar e de legislar; o imposto é simplesmente uma con
cessão voluntal'ia do povo.» (1) MI'. Burke, que com

(1) MI'. Burke accentuou com mão de mestre a verdadeira origem
d'essa resistencia ao poder de tributação. O trecho está tão cheio da
melhor da sua eloquencia e retrata com tão notavel fidelidade o carac
ter dos colonos, que, não obstante o seu tamanho, o offereço a attenção
do leitor n'esta nota.

« Nesta feição dos americanos, o amor da liberdade é o traço predo
minante, que assignala e distingue o todo e, como as affdições arden
tes são sempre zelosas, vossas colonias tornão-se suspeitosas, obstina
das e intrataveis todas as vezes que divisam a menor tentativa de ãr
rancar-se-lhes pela força ou tiTar-se-Ihes pela chicana, o que reputam a
unica vantagem pela qual vale a pena viver. Este espirito altivo
de liberdade é talvez mais forte nas colonias inglezas do que entrá
qualquer outro povo da terra, e isto resulta de uma grande variedade
de cousas poderosas que convem desenvolver mais amplamente, a
fim de que se possa comprehender a verdadeira natureza do espirito
d'aq uellas pupulações e a direcção que segue.

« Primeira, o povo das colonias é descendente de inglezes. A In
glaterra, Senhor, é uma nação que assim espero, ainda respeita
e antigamente adorou a sua liberdade. Os colonos emigráram d'entre
vós, quando esta parte do vosso caracter predominava e seguiram esta
direcção e tendencia desde o momento em que vos deixáramo Portan
to, não são s6mente dedicados á liberdade, mas sim dedicados na con
formidade das icleias inglezas e de accordo com os princi pios inglezes.
A lib rdade abstracta, como outras abstracções 'Puras, não existe. A
liberdade liga-se a algum objecto sensivel, e cada nação ha engendra
do para si mesma algum ponto favorito que, collocado acima de tudo.
tJrna-se o criterio da sua felicidade. A.contece, como sabeis. ·enhor.
que n'este paiz as maiores luctas pela liberdade nasceram desde os
tempos mais remotos principalmente de questões relativas a tributa
ção. A maior parte das contendas nas antigas republicas, common
wealths, versáram sobre a eleiçãO de magistrados ou referiram-se
ao equilibrio entre a differentes ordens do Estado. Para ellas a q ues
tão do dinheiro não teve valor tão immediato; mas na Inglaterra ve
rificou-se o contrario. esta questão de tributos se exercitáram as
peunas mais habeis e as linguas mais eloqu ntes, e trabalhárn,m e
soffreram os maiores espirit)s. A fim de explicar satisfatoriamente a
importan ia d'esta questão, foi necessario aos que defendiam a excel
lencia da constituição ingleza, não insistir sómente no privilegio de
conceder dinheiro como materia po!'itiva de facto e provar que o di
reito fõra reconhecido em antigos pergaminhos e por obscuros costu-
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justiça pode ser considerado o leade1' dos advogados
das colonias susten Lava a sllpl'el11acia do Padamf'lntu em
toda a extensão do acto de declaração e corno razoó.vel-

mes, como residindo em um corpo chamad1 a Casa dos C1mmuns ,. fo
ram muito alem, tentáram provar e o conseguiram, que em theoria
assim devia ser, devido a natlueza particular de uma casa d:Js com
muns como a represenhnt3 immediata d:J povo, fJsse ou não este o ora
culo dos velhos document1s. DJrã -se a immenso trabalho para in
culcarem, como principio fundamental, que em t1das as monarchias
o povo deve efi'ectivamente possuir por si mesmo, mediata ou imme
diatamente, o poder de dar o seu dinheiro, sob pena de nem sombra
de liberdade poder existir. As colonias herdão de vós, assim como
herdáram o sangue, estas ideias e principios ,. seu am:>r de liberdade,
como vos acontece, fixou-se e prendeo-se a este ponto especifico da tri
butação. A liberdade pode estar á salvo ou perigar sob muitos outros
p:>ntos de vista, sem que isso as agrade ou alarme sensivelmente; é
aqui, porém, que ellas tateiam o pulso e, conforme este bate, sentir
se-ão enfermas ou sadias. Não digo que ellas tenhão ou não razão para
fazerem applicação d1S vossos argumentos gera s ao seu caso especial.
De facto, não é facil fazer monopolio de theoremas e corollarios,. o
facto é, que ellas assim applicáram aq uelles argumantos e o vosso
modo de governal-as, se por indulgencia ou indolencia, por sabedoria
ou erro, confirmou-lhes a crença de que tanto quanto vós, tinhão in
teresse n'esses principios comm uns.

« Além d'isto, ainda forão confirmados n'e. te erro agradavel pela fór
ma de suas assembléas legishtivas provinciaes. Seus governos são,
em alto grau, populares; alguns são sómente 1Jopulares; em todos
elles, a representação popular é a de maior ponderação,. e esta partici
pação do povo em o seu governo ordinario nunca deixa de inspirar-lhe
sentimentos elevados e de forte aversão por tudo quanto tende a
privaI-o da sua importancia capital.

(( Se alguma cousa faltasse á esta necess'tria execução da fórma de
governo, a religião lhe teria trazido a mais ampla· realidade. A re
ligião que é sempre um principio de energia, nesta povo novo de ne
nhum modo está gasta ou enfraquecida, e o modo porque a professam
é tambem uma causa principal de seu espirito de liberdade. O povo
é protestante e da especie qne é mais con~ra.ria á qualquer submissão
implicita do espirito e opinião. Esse credo não é s6mente favoravel
á liberdade, mas fundado n'ella. Penso, Senhor, que a razã'l
<.l'essa aversüo de parte das egrejas dissidentes por tudo que sa aSS3
melha a governo absoluto, não provem tanto de seus dogmas religio
sos, como da sua hist:Jria. Tod mundo sabe que a religião catholica
romana é, pelo menos, coéva da maioria dos governos, aonde ella
domina,. que em geral tem convivido. com elles e recebido da Sll,\

auctoridade grandes fa vores e toda a especie de protecção.
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mente comprehensi.va do poder de tributação. (1) Con
siderava, porém, este poder no Parlamento como meio
de governo, e não como, fuqte de receita e que, portanto,
só em casos extremos poderia recorrer a eUe e para
este fim. No pensamento .de conciliação, foi posterior
mente votado outro acto, (em 18 George III, cap. 12) de
clal'ando que o Parlamen~o não imporia direitos ou taxas

(1) Burke's Speech on Taxation of America em 1'7'74; Burke's Specch
on Conciliation with America 22 de Março de 1'775. Vide tambem as
suas Letters to the Sheriffs of Bristol, em 1'7'77.-

« A egrcja da Inglaterra em seu berço tambem foi constitllida sob
o cuidado creador de um governo regular; mas os interesses dis
sidentes cresceram em opposição directa com todos os poderes 01'

dinarios do mundo e só podia.m justificar essa opposiÇão escudan
do-se no direito á liberdade natural. Sua propria existencia
dependia da affirmação poderosa e incessante d'est direito. O
protestantismo, mesmo o mais frio e impassivel, é uma especie de
dissidente; porém a religião principalmente dominante em vossas
colonias septentrionaes, é um refinamento do principio de resisten
cia, e a dissidencia do dissidente e o protestantismo da religiãO
pr testante. Esta religião, sob grande variedade de denominações,
não concordando em cousa alguma, a não ser na communbão do
espirito de liberdade, predomina na maior parte das provincias do
Norte, aonde a egreja da Inglaterra não obstante seus direitos 16
gaes, na realidade nã'o passa de uma especie de seita privada, que
provavelmente não representa mais que um decimo da população.
Os colonos deixáram a Inglaterra, quando este espirito estava em

seu auge e nos emigrados dominava todos os outros, e até mesmo
essa corrente de extrangeiros, que se ha lançado cqnstantemente
n'aquellas colonias, ha sido composta na maior parte de dtssiden
tes sahidos das colonias de seus vario paizes, trazendo comsigo
caracter e temperamento, que longe estão de se opporem aos do
povo, com o qual se misturáramo ,

( Senhor, percebo por sua attitude, que alguns senhores objectam
quanto a lattitllde d'esta discripção, porque nas colonias do Sul a
egreja da Ing1:lterra constitue uma grande corporação e dispõe de
estabelecimento regular. E' i. so incont.,stltvelmente verdade. Ha com
tuio, uma circumstancia inherente á essas colonias que, em mi
nha opinião, contrabalança inteiramente esta differença e faz com
que o espirit) de liberdade seja n'ellas ainda [mais elevado e or
gulhoso do que nas do Norte. E' que na Virginia e nas Carolinas
ellas possuem uma vasta multidão de escravos. Aonde quer que
s j a est3 o cas;), em q ualqu ll' parte do mundo, os livres são mui to mais
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ás colonias, excepto para reguLamento elo commercio, e
que o producto liquido de semelhante direito ou taxa, se
ria applicado em provei to ela colonia, aonde tivesse sido
levantado; mas esse acto não conseguio o seu fim. O espi
rito ele resistencia tornára-se pertinaz e ingovernavel. Os
coLonos estavam alél'tas na plena consciencia de todos os
seus direitos; o habito os tornára firmes e o sofi'rimento
commum tão desconfiados quão irritados na reivindica-

altivos e ciosos da sua liberdade; a lib erdade para elles não, é só
mente um goso, mas uma especie de dignidade e privilegio. Não
vendo que lá, como nos pfl.izes em que é elIa a fortuna commum
e tão vasta e geral como o espaço, a liberdade pode achal'-se unida
a muito trabalho abjecto, á grande miseria e com todas as exte
rioridades da servidão, a liberdade entre elles assemelha-se a alguma
cousa mais nobre e mais liberal. Não é meu pensamento, Senhor,
fazer a apologia da moralidade superior d'este sentimento, que a
final de contas encerra tanto orgulho quanta virtude; mas não pos
so alterar a natureza do homem, O facto (l,ssim é; e esses povos
das colonias do Sul são muito mais fortemente aferrados á liberda
de e têm d'ella noção muito mais elevada e pertinaz, do que os
das colonias septentrionaes, Assim farão todas as antigas republi
cas; taes os nosso antepassados gôdos; taes ainda em nossos
dias, os polacos e taes, finalmente, serão todos os senhores de es
cravos que, a seu turno, não forem escravos tambem. Entre se
melhante povo, a arrogancia da dominação combina com o espi
rita de liberdade e, o fortifica e o torna invencivel.

« Permitti-me, Senhor, adduzir uma outra circumstancia que
em vossas colonias contribue com parte não pequena para o in
cremento e effectividade d'esse espirita obstinado. Refiro-me a
sua educação, Talvez em pai.t. nenh'um do mundo é a lei objecto
de estudo tão generalisado. O mundo que a professa é em si
mesmo grande e poderoso e na maior parte das provincias occupa
a posiÇão dirigente. A maioria dos deputados enviados ao Con
gresso é de advogados; mas todos que leem - e a maioria lê
procuram obter tinturas d'aquella sciencia. Contou-me um illus
tre livreiro, que em nenhum outro ramo do seu negocio, depois
dos livres de devoção popular, exportavam-se para as colonias
tantos livros quantos os que tl'atavam de direito. Actualmente os
colonos inauguráram o systllma de imprimil-os para seu proprio
uso. Consta-me que elies têm vendido na America quasi tantos
dos Commentarios de Blackstone quantos se vendem na Inglaterra.
O general Gages refere-se mui especialmente a esta tenden ia em
uma carta que se acha sobre a mesa; observa que todas as pessoas
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ção de seus priYilegios. D'0sta arte, foi a lucta mantida
de ambos os lados com o mesmo [en-ol' alé a l'endlll,:iio
americaua. A Dec1araçãu de Independencia c0l'l-JUri JiCUll

em uma forma jJcrJUiUwntc a negação tLe sell1clhalltu élll 

tUl'iLlade parl all1en tal', considerando-a Ullla II 'Ul' pu çà:u
grosseira e inconstitucional.

§ 171. As legislatul'as coloniaes com as restricç,õcs q llO

lhes achinllall1 necessarialllente da sua c1ep 'llc1ell(ji<l d;t

Gl'an Br.~ta.nh~l, erào 'oberanas nos limites dos uu'

dI) SJll gove1'1lo .:lO advogados ou enten,lidns em dirJit e que em
B1stnn conseguiram, por bem succedida chic'lna, illunir em mui
tlS ponb. umn, ela "·')ssn,. lel. sobre pena cn,pita .. !ia vivacielacl. dO)
d-lbate SJ dirá, que esse conhecil11ent1 lhes deveria ensinar m~i cla
ramente os dir itos da legislatura,' as suas obrigações de obedieu
cia e a: Fenas ele rebellião. Tudo isto é l11uit;o b 1111; mas o l!lell
honraclo e illu. trndo amigo pre, .mt~ (o procuracl r geral, Allorney-Ge
neral) que se digna chamar censura a1 que a~rtl)r) de dizer. d 5

presará. semelhante rti·gumJnto. Sn,be elte tão bem omo cn, que
q unndo grandes honra, e graDdes subsidias nfto rtttrahem seme
lhante conhecimentr para o sdrviço do estad.), é elle um a,1\-el'
sario hrmiuavel do governo. Se o e. pirit1 nã'l for edllcnd) e COD
tid1 por methodos feli7.e., S3l';'l PFrhonico c liti"'ioso. A ',ennt stllJic~

in mures, Esse estudo t1rnn. os homens. nbtis, escrutarlor '., d l,_

tr.)s, pnmptos no at~que, lé. t'lS nn, dareza, cheio de I'ec li 1'. 1.. Em
outro pilhes, o povo, mais simples e de nntureza men'Os \'int, só
julga ele nm JUau prinripio de gOl'eruo pelo elamuo presente; nllí,
elle aDtecip.1. o mal 'julgn. ela grfl.\'ielaele elo damno I ela J]1n,lelllcle
eh l)J'incipio; Rup-ura de longe o ele regramentos d gO\"'1'DO e
fnreja a npproximnçiío da t)'rnnnia. em cada ~)l'iza impregnndn.

« A ultima Cll,nsa d"ef' e espirito desobediente das colrmills qU:1si
'lue não é IDenos poderof'l\. do que as outras, porquantl) não é pu
l'ftmente moral, m:1 e~tá fundamente ll,rraigada nll ordem natural
da, COURas. Tres mil milhas de oceano se extendem entre \'ós a
ellns; nenllllln meio pode evitar o eff~ito d'osta dist1nC'ia no n
fmquecimento do g-o,erno. Os mares moYem-se, os mezcs pass:LO
entr- a ordem e a sua exerução e a flllta de explicação prompta
de um . imples ponto é ba, tante para de. truir um .y tema inteiro.
E' verdade, que déstes azas a ministros da vingança, que nns gar
ras levão vosso. dardos aos confins \10 mal'; ma lá surge um po
d r qu~ csharm a arrogancia d'\. pnixõe. dominante. e c10s eL
ffiJntl em furia e diz - « Até a.lti inl., ma. não id.s alem.) - Qllem

\'Ó:· para corrOJr e abalar e partir as eadêa: da naturez'L? )Ião
YO acontecem a '-ú outro cou. a peiore do que a t'lda as naçõe,
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respectivos territorios; mas entre ellas dava-se essa dif
ferença, isto é, que na Marylalld, Connecticut e Rhod
Island Ilc'iO erão obrigadas a remetter as leis á approvação
do rei; emquanto que em todas as outras coLunias o rei
tinha o IJoder de revogaI-as e ellas não ~travam em
pleno e definitivo vigor, sem serem submetti'das a sua ap
pl'ovação. (1) A organização dos governo~ co.Loniaes
tambem adlOittio algumas difl'erenças no modo de d ecre
tação das leis. (2) No Connecticut e Rhode Island o go
vernador não ünha veto sobre as leis; na Pennsylvania,
o conselho tambem não exercia o direito de veto, sendo ape
nas um orgão consultivo do poder e~ecutivo; no Massa
chusetts o conselho era escolhido pela legislatura e não
Vela corôa, ma~ o governador tinha o direito de veto em
relação a escolha.

(1) 1 Chambers's Ann. 203. 295; 1 DOllg. Summ. 207, 208.
(2) 1 Doug. Summ. 215.

que dispõem de vasto imperio. e essas surgem Sl'>b todas /lS fór
111 as, em que o imperio possa ser lançado. N01'/ grandes corpos. a.
c-irculação do poder deve ser menos vigorosa nas extremidades; a
natureza o disse. O turco não pode governar o Egypto e a Arabia
e o Kurdistrtn, como governa a Thracia, nem exerce elle na Cri
méa e AIgeria o mesmo dominio que em Brusa e Smyrna: O p 1'0_

prio dispotismo é obrigado a contemporizar e 'a, ceder; o sultão
consegue !I. obediencia que póde ; traz frouxas as rédeas do governo
para que possa de alguma sorte governaJ,", e toda a força e vigor
da sua auetoridade no centro deriva-se da moderação nas extremi
dades. Talvez a Hespanha. nas suas provincias, não sej a tão bem
obedecida qnl1.nto o sois nas vossas; ella tam bem condescende. tam
bem submette-se; aguarda os tempos. E' esta a condição immu
1; Lvel. a lei eterna, dos imperios extensos e e~p arsos.

« Portanto, Senhor. d'essas seis causas principaes - a origem, a
fórma de governo, a religião nas provincias do lorte, os costume
nas do uI. a educação, a distancia de posiÇão da primeira acção do
governo - de todas; esta, cansas surgio esse espirito altivo de li
berdade; cresceo cqm o crescimento do povo em vo sas colonias e
õl.uO'mentou com o augmento da sua fortuna; eipirito que, esbar
Tundo in'felizmente contra. um exercicio de poder na Inglaterra, o
qual. embóra legal, não e concilia com a ideias de liberdade,
muit'> meno com as d'aquell povo. accendco e ta. cbamma que
ameaça devorar-no.» 2 Burke's Works, 38 fi 43.
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§ 172. (30) Em todas as colonias as tonas comprehen
didas em se'us limites deviam, pelos termos de suas con
cessões ou cartas originarias, ser havidas corno depen
dencias da corôa em li vre e comrnum socage e p.ão in cCLjI'iltJ
ou 'por serviço's de armas; erão todas ellas possuidas
como pertencentes ao feudo de East Greenwich, em Kout
ou do feudo de Hampton Court, no Midcllesex ou d.o Cas
teHo de Windsor, 'e111 Birkshire. (1») D'esta arte, evitou
se, que toda à parte servil e militar do antigo direito
feudal lançasse raizes no sólo amer.icano, e os colono
livráram-se dos encargos oppressivos que por longo eSI a
('o de tempo pezáram sobre o paiz-mãe e só forão abolidos
depois da restauração de Carlos II. (2) Os llOSSOS titulas de
terras adquiriram assim a mais perfeita simplicidade e é
de crer que,'a não serem os titulas de dominio directo
em socage, outros jamais farão usados. Não se encon
trarp. vestigios..dfi. copyholcl ou gavelkincl ou burgage tenl/)/J'Ps.
Em summa e na maior parte dos casos, nossos. terrenos
podem ser considerados perfeitamente allodiaes e como
hão recebidos de superior algum, embóra muitas das dis
tincções da lei feudal se tenhão necessariamente insi
nuado nos modos de acquisição, tr.ansferencia e tran 
missão da propriedade immove1. Uma das mais notaveis
circUlm':tancias da nossa historia colonial é a auzooc~a

quasi total dos arrendamentos de immoveis. A consti
tLlÍção de feudos, com todos os privilegias habituaes fôra
realmente preyista em muitos dos foraes ; ;mas era isso
tão pouco congenial com os senti.mentos, necessidades ou
·os interesses do povo, que depois de serem con tituidos,
farão cabinda gradualmente em 'd suso, e os' poucos que
nos re~tão ainda hoje, são apenas sombras de tempos ido ,
relíqui.as de passada granueza nos ultimas degraus da
decadencia, sem pTivilegios e sem poder.

§ 173. EITectivamente, parto dovido á baratezft ela
terras e parte, a innato amor ele in'iependencia, po Ll

cas propriedades agricolas farão ja11ai tomada' om

(1) Grnhame' Hü;t. '13, 44.
(2) St!lt. 12 Cal'. 2, cap. 24.

(" .
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todo o paiz por arrendamento, mediante renda esti
pulada, os arrenclatarios e occupantes eráo quasi uni
versalmente proprietarios do sólo, com dominio directo
absoluto. As propriedades de duração mllis linJitada
el'ào geralmente as que provinham de actos legaes,
como os bens dotaes e os bens em c'Lwtesy. Assim poís,
restrictamen te fallando, pode-se dizer que n'este paiz
nossos camponezes sempt'e foruo independentes. Os la
"radores são senhores 'absolutos do sólo em que pisáo
e d'esta circumstancia' resulta que seu caracter se
assignala pelo espirito de resistencia á toda sorte de
11surpac:ão com maio'r firmeza' do que se dá entl'e ou
tros povos, cujos habitos e. tendencias são menos ho
mog 'neas e independentes, menos enfluenciadas por
clelibel'açi1o' pessoal e menos goverl1adas' pelas cir
cmnstancias politicas.

§ 174. (4°) Ligado a este estado .de cousas e, real
mente, como uma consequencia natural d'el1e resultante,

. está a simpliciclade do systema dEIS alienações, pelas
quaes se cedem' os direitos á propriedade, e a publi
cidade das transferencias. Desde os primeiros tem
pos do seu estabelecimento as colonias adoptát'am um
modo quasi unirorme de alienação de terras, o qual era
;LO mesmo tempo simples, pratico e seguro, sendo táo
superficiaes as differenças, que se tornavam quasi
imperceptiveis. Todas as terras erào transferidas por

scriptul'a, de ordinariú, na estylo de uma enfeu
daçáo ou de contraül.o de vencla ou de lease and r'eleas',
attestada por urna ou mais testemunhas, reconhecida
0\1 pro"ada perante alglllp tribunal ou ma.gistrado e
depois registrada em algum t'egistro publico. Quando
assim feita, reconhe illa e registrarIa, produzia todos
o eITeitos da aliena<:áo, transferindo a propriedade in
doJpendente da live1'!) Dr sci'l'in ou ele outro qualquer
a0to ou. formalidade. Este nlodo de trallsmissflo [Jre
dominou, se náo em todas, em qunsi todas as colo
l1ias, Lleslle O sellS [Jrillleiros d;as e tornuu-se absoluta
mente geral. E' quasi illlpO sivel aqui1a~ar a itlÍ-li1.
encia bellefica que este systema exerceu no nossos ti-
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tulos de pl'opdedade, já em relação á segurança, já
á facili .. :aLlú Llas trallsferencias ou ao seu valor venal.

§ 175. (5°) Tudas as colonias considera "alll-se,
nãu como parcellas do reino da Gl'an Bretanha,
mas C011lO d0pendencias da corôa ingleza, a quem r 
conheciam dever obeLlieilcia., sendo o rei o supremo
enhor e soberano. (1) Em virtude de sua superin

t.Jlldencia geral, a corôa reclamava e exercia constan
temente o direito lle reúeber as appellaçGes dos tribunaes
de ultima ins~allcia das colonias e e:-;sas ap! ellações erào
discutidas e afin;ll julg ldas pelo rei em conselho. (2) Este
direitu tIe appellação era garant:do por disposição expres
sa na maior pal'tJ Llas cactas coloniaes; foi expl'essa
mente regulado por uma uas primeiras leis provin
ciaes do New Hamp.:ihire, estabelecendo a appellação
quando o negócio em litigio excedia o valor real ou
a somma de 300 libras estel'1inas. A legislatura lo
cal de RhoCle Island tambelll decretou uma lei seme
lhan te em 17.19; (3) a materia, porém, era conside
radà pela corôa como um direito inherente ao subdito
e, portanto, independente de qualquer reserva; (4) e
assim foi decidido em diITerentes casos pelos tl'ibu
naes da Inglaterra. As razões apresentadas em favor
da opiniãu, de tIue as ordens de eLTo, writs o{ erro?',
extendiam-se a todas as possessões inglezas e com
pl'ehendiam todos 08 julgamentos definitivos n'e11as
pronunciados, são: 1° Que de outra sorte as leis dadas
ou permitticLa.s a esses dominios inferiores podiam ser
consideravelmente modificadas sem a intervençào do
poder superior. 2° Que os julgamentos podiam ser
proferidos com desvantagem ou no sentido do enfl'a
quecimento da auctoridade ou reconhecerem somente
a da pessoa do rei e não a supenoridade da corôa

(1) 1 Vez. 444; Vaughan, R. 300, 400; 'hower, ParI. Cases 30 a
33; Mll.s . State Pa'pers, 359.

'.2) 1 Black. C:lmm. 231, 232; Chitty on Prerog. 29, 31.
(3) New Hampshire Provo La..."s, edic. ]'771, p. 7, Act. of 11.

\\ ilI. 3, cap. .j,; Rhoue I lllnd Law , edic. 17-l4, p.78.
(4) 1 P. Will. 32~; Chitty on Prerog. cap. 3.
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da Inglaterra. 3° Que a pratica observada estava de
conformidade com estes principios. (1)

§ 176. Sem embargo· da clareza com que fôra fir
mada esta juriseLicção em segunda instancia, aliás sus
tentada pelos principios da lei commum, em geral ao
seu exercicio não se deo começo antes de 1680 e
mesmo então, nem em todas as colonias foi aceita como
materia ele direito. (2) Pelo contrario, o Massachusetts
resistio a ella durante o ~empo do seu primeiro fo
ral (no de 1691 o direito de appellação foi expressa
mente reservado); Rhode .Island e o Connec~icut a
principio '30 negáram como contraria aos seus ou antes
como não tendo sido por elles pL·evista. (3). Pouco
depois, Rhocle Island cessou sua opposição; (4) mas
o Connecticut a continuou até mais tarde. (5) Como
materia de facto, entretanto, a jurisdicção em grau de
appellação do rei em conselho estava sendo plena e
pacificamente exercida em todas as colonias ao tem
po da revolução americana, sendo considerada antes
como uma protecção do que como um aggravo. (6)

(1) Vaughnn's Rep. 2;,)0.402; Show. ParI. CR.ses, 30 a 33; 1 Vez, 444.;
Stokes's Colono 26, 2"22, 231; 2 Ld. Raym. 14,17, 1448; 1 Chalm.
Ann. 139. 30,1, 671, 678, 68,t; Christian v Corver, 1 P. WilI. R. 329 ;
Att. Gen. 'v Stewnrt. 2 Merivale. R. 143, 156; Rex. v Cowle, 2
Burr. 834,852,8.54, 8!)(i; Fllbriglls v Mostyn. Cowp. 174; 1 Doug.
Summ. 216; :3 Wilson's Works 230; 2 Chalm. Opino 177, 222..

(2) Chitty on Prerog. cap. 3, pp. 28, 29; 1 Chalm. Opino 222;.1
Pitk. Hist. 121, 123 a 126; 1 Chalm. Ann. 139, 140, 678; 5 Mas.
Hist. Coll. 139.

(3) 1 Chalm. Ann. 277, 280, 297, 304, 411, 446. 462; 2 Doug.
Summ. 174, Butcl!. CoU.. 330, 418, 529; 2 HiItcIl. Hi t. 539.

(4) 2 D ug. ulUm 97; 3 Hutch. Coll. 412, 413.
(5) 2 DouO'. ,'umm. 194. 1 Pitk. Hist. ]23 a 125.
(6) T nho em meu poder uma causa que corre impre.. a, Tho

mas FOl'sley 'v \Val'fldel Cunninp:hnm. que ubio em "'l':1.l1 de app 1
l:Jção do supremo tribunal de 'ova York para o governll.dor e con
selbo d'aqneIla proYincia em 176 L A grande qi.le tão' d bntida: era
decidir e cabin appcllação ou }Vrit 'le erro, e' 08 juizes do "'u
pr mo trihunn], bem como o conselho, sn. t n táram que não ca
bia appclhSão .... isto como i. so importaria. a re"i. i.'o de factos l'e-
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§ 177. (6°) Embóra as colonias tivessem uma ori
gem commum e fossem obrigadas a mesma o) edien
cia e seus habitantes fossem subditos britannicos, conl
tudo não tinhão connexão poiitica directa umas com
as outras; cada uma I3ra independente de todas. as
o,utras; cada uma, em sentido restricto, era soberana
'dentro do seu territorio; entre ellas não havia allian
ça nem confederação. A assembléa de uma não podia fazer
leis para outra provi.ncia, nem conferir privilegios que ti
vessem de ser gosados ou exercid'os em outra,' mais
do que podia fazer pan qualquer estado extrangeiro
illdependente. Como colonias, erão tambem excluidas
de quaesquer relações com estados, extrangeiros ; erão
conhecidas apenas como dependencias e acompanha
vam a sorte do paiz-mãe tan to na paz como na. guer
ra, sem que nas relaçÕes ou diplomacia das nações
entre 'si lhes fosse mal'cada existencia distincta ou
independente. (1) Não podiam formar liga ou tratado
entre si, que tivesse força obrigatoria, sem o consen
timlmto da metropole; e embóra suas mutuas fal
tas e necessidades muitas vezes, as levassem a se
associarem para o fim .commum de defesa, erão suas
confederações. de natureza casual e tral1si toria, sendo
permittidas como uma tolerancia antes que como um
direito. Varios forão os esforços empregados para
conseguirem, o estabelecimento de um governo geral
que a todas superintendesse; mas as suas proprias
ditrennças de opinião, tanto quanto o ciume ela co
rôa fizeram abortar taes esforços. (2) Esses esforços,

solvidos pela decisão do jury, discordando, porém, o vise-governa
dor. Foi resolvido por todos que a appellação em mnteria de di
reito (por meio do Writ de erro) das decisões prof ridas em toda:!
as colonias era da competencia do rei em conselho, mas não em
materia de facto nas acções da lei commum. Foi tambem vencido
q ne os subditos em todas as colonias, trazem comsiO'o as leis da
Inglatena, não só as e, tabelecid:tB depois da ~Iugno. arta, como 0.:

qlle estavam em vigor antes d'ella.
(,1) 1 Chalm. Ann. 686, 6 9, 690.
12, 1 Pitk. Hi. t. 50, 141 II 146, 429; 2 Haz. eoIl; 1 )lal'sh. Colono

cap. ro, p. 281; 3 Hutch Hi. t. 2] a ~
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com tudo, lhes preparáralll os espil'itos para a recon
ciliação de sens inLjresses locaes e o desenvolvimento
gradual elos pl'incipios, sobre os quaes a uni~í.o de
via firmar-se, sem lhes inspinlrem a necessidade im
mediata ele semelhante go\'el'no geral ou dos seus be-
nefivios.

§ 178. Entretanto, cmbóra as colonias fossem in
dependentes eutre si em relação a seus negocios do
lllest:cos, corntuclo não erão il1teiramente extranhas
umas ás outras. Pelo contrario, erào vassaltas da
mesma cOl'ôa e, a muitos respeitos, um só povo.
Cada colono till!Ja o direito, se o quizusse, de habitar
em qualt{ller das colonias, e, como subdito britannico,
tiuha capacidade para bel',dal' terras em todas etlas.
As relações (jonunerciaes das, colonias tambem,erão re
guladas pelas leis gcraes do imperio britannico e não
podiam sel' restringidas ou embaraçadas pela· legisla
ção coloidal. São justns e notaveis as observações do
Sl', Ch'iel' J1,(,st'ice Jay a este respei to, « Todos os po
"OS d'cste paiz erã.o ent[o vassaltos do rei da Ingla
terra e lhe deviam obccliellcia, e toda a auctoridade·
ci vil, Iflle entào existia ou era aqui exercida, dima
na.va da cabeça elo ílllperio bl'itannico, El'ào em sen
tido rostl'icto, va:;sfl.l1os elo mesmo principe e, sob ml.li
tus aspecto , '/./,ln 'IIIes . o lYJVO. Quando a revoJ LIção co
1lIOÇOU, os patriotas não tl'<),táram de averiguar, se en
tre o povo elas colonias subsi tia sómente a mesma
F1ffinidade e llllião sllcial que existia entre o povo da
Galli;], Bl'otnlJha e Hespanha em quanto provincias ro
manas, mas ssa affinidacle e união social r~.·llltantes

11 implos CirCllJl1stancia ele ser governado pelo mes
mo pl'invipe. Dirrel'entes forão as ideias, que prevale
cel'altl e elérüo loga.r ao Congresso de 1774 e 1775.» (1) lI,

(1) Chisholrn v Ptnte of Georgia, 2 DaU. 470.

(f!) E' rla.r que o. clh-erso Es- tido em que o termo é applicado
tnc10 nmcricano nunca forão en- na direito das gentes. Pelo con
tre >:i intJinmente e a todos os trario, o il1ustral1o autor dá-se ao
r . pÚ';vs ind lpendent~:i, no :en- trabalho de mostrar que no. so
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§ 179. Tendo examinado algumas das particularidades
em que a organização politica, os direitos publicos e a
administração judiciaria das colonias erão quasi iguaes,
resta-nos notar algumas em que cl.avão-se diíTerenças im
portantes.

1°. Quanto a ordem de successão e devisão das. h 
ranças ab intestato. Aqui a politica de varias colonias era
em grande parte determinada pela natureza dos seus
governos primitivos e por sua situação local. Todas
as colonias do Sul, inclusive a Virginia, adheriram a or
dem de successão conforme a lei commum, como já ti
vemos occasiãõ de ver, até a reyolução americana. Como

governo actual é successor, com
poderes modificados, d'aquelIe
que antigamente tivera poder so
bre todos elIes. Antes da revo
lução algumas attribuições gover
na.men taes erão exercidas sobre
a.s colonias, já como da competen
cia da coróa bri tannicll, já do
Parlamento; mas a extensão le
gal dessas attribuições e até aon
de as possma o Par1a.mento ou
até aonde re idiam elli1s na co
rõa, erao as q uestõe. controverti
das que trouxeram a revolução.
Que o governo da metropole tinha
competencia sobre a~!'mmptos de
guerra e paz e bem assim a direc
ção geral das relações commer
ciaes com as outrus na.çõe , foi
muitas yez s formnlmente conce
dido pelas colonias. E as dispu
tas entr elIas e o governo da me
tl'opolc versál'am principalmente
sobre outras materia.. q ue os co
lonos ustenta,am er da exclu
siva. comp.vtencia das legi latu
l'll I caes.

A. tendencia entre os colono'
para, o estabelecimen t) eu tre i de

uma união mais intima e volun
taria, forneceria assumpto para
um dos capitulos mais interessan
tes da historia americana. A Con
federação da Nova Inglaterra em
16·13, o Congresso provi. orio de
1690, o plano de União concertado
na convenção de 1'751, o Stamp Acl
C01J.gress (congresso sobre a lei
do selIo) de 1'765 e, finalmente, o
Congresso Continental de 177,1, to
dos elIes forão fructos do de ej
entre as esparsas colonias ameri
canas da Gran Bretanha de f 1'

talecerem e estenderem os laç/)o
communs a bem de sua mutua
segurança e protecção. O ciume
do governo da metropole c nsti
tuia um seri) embaraço antep IS

to á consecução d'cst desidel'u
tum, mas muito mais grave aindn
era a difficuldo.de de chegal'- e a.
accordo quanto' omma de auc
tOl'idade que seria conveniente
conceder á qualquer confedera
ção ou congresso proposto. A hi 
toria da Confederação de 1751 é
particularmente iustl'uctiva a e. te
respeito. Vide obrc seu trabu-



consequencia natural, a PI'ol rieLlade rea I era possuida
11'e 'sas colonias geralmente em grandes massas pelas
familias dos antigos proprietarios; os ramos mais novos
dependiam em grande parte dos mais velhos e estes assu
miam e mantinham alguma cousa da preeminencia, que
pertencia á propriedade seuhorial do paiz-mãe. A VÍl'
ginja era tão agarra.da ás substituiç'.ões, que nem mesmo
permittia que ellas fossem embaraçadas pelos meios 00111
J 11 uns das fines and ?'ecove1'ies. Nova Yor1\. e New Jersey adhe
riram tacitamente a regl'a de successão em uso sob o go
\"\;rno ela corôa,como provincia reaes. Por outro lado, toda
ao NLlva Inglaterra, exceptuada Rl10de I 'land, desde os pl'i
meirLlS tempos de sua fundação, adoptou a l'ugra ele dividir
a herança io'ualmente entre todos os filhos e outros paren-

111 os :111'. Everett. N. A. Rev. voI.
XXXVIII, p. 73 et seq. A final
[I.' colonias neg.í1'am obediencia
formalmente á corõa. mas me.
mo enti"lO não deixáram de ter
uma cnheça n!lcional rommum,
porque foi p')1' intermedio do Con
grJsso revo1Llei mario q ne a in
dep.mdencia foi declarada. e es. a
rorpornção j ,í. havia assllmido, por
(")m01nm consentimento, todo.
os poder. de governo ext"rior
q lI' antJ erão reconhecido com
:t cor'a Oll o Parlamento, de par
('001 olltro. qlle fL emergencia das
(' llRa exigisse. Não sóndo esses
poder . d flnido!', o Congresso,
CQmo allct l'il1ade nacional, só
podia corresponder a intuit s
ue occasião; porém o qlle depois
se fez, a entando-se n s artigos
!le confel ração snhstitllindo-.
1l1·li tnrde p lo trabnlho da con
\'enção de 1781. não foi com o fim
rle se crear p ln, primeira \'ez uma
nuctoridade COmInllUl para E ta
rio ante. intDiramente iud pen
dentes uns dos olltros, mas sim

com o fim de se modificar, forta
lecer e tornar mai efficiente e
duradoura a auc:bridade já. exis
tente e em cujo nome sóment
erão e. s s E. tados conhecidos en
tre as na,ões.

« A União « diz a mensagem
in:mgural do Presidente Linc ln,
« é muito mais \' lha do que a
Con ti tuiÇão. Foi d f ct) for
mada pelos Artig s de .\.ssociac:rto
de 177,1,. Amadure eo e continuou
com !l. decl nração de indepenclen
cia de 1'i16; amadure eo aind;t
mais e a fé dos então treze E ta
dos ficou empenlJnda e h;ypothecn
dn expressamcnte, para que elh
fosse perpetua, no. rtigos d:t
Cou federação de 177 e, ünalm n
te, em 1787, UUl do fin. confos. a
dos, ao redigir-s e c>:tabel cer- o
a Con. titllic;ão, f)i - {uJ'JlIa/" 1tllln

U It'ião mais pf?'{eito."
O leit·')r encontrará a nnrração

1'0 umida das Con cd ra~õ3s colo
nine. em MI'. 1'0\,,1 ,"", Annl,'"!'is f
the C nstitution, pp. 29 et ~eq.

C.
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tes proximos, dando um quinhão duplo ao filho mais
velho. A Maryland depois de 1715, e a Pennsylvania
quasi desde a sua fundação, dividiam a herança do mes
mo modo entl'e todos os filhos e outro parentes proximo .
New Hampshire, embóra pl'ovincia real, seguia con tan
temente o sy. tema do Massachusetts e que havia rece
bido quando cl'011e fizera parte integl'ante. Rhode Island,
pOl'ém, como já vimos, conservou sna preferencia I ela
regra de suucessão da lei commum quasi até a epocha
da revolução amerieana. (1)

§ 180. Em todas a colonias, aonde dominava a recrra.
da herança divisivel, as propriedades dentro em pouc.:o
forão 'parcelladas e reduzidas a sitios e fazendas regu
lal'es (*) e a uniformidade geral'das propri -dade~ trouxe
comsigo habitos de industria e economia, cujos efTuito
ainda são visiveis em seus costumes locaes, instituições
e politica. Ao espirito philosophico seria diffi(jil deixar
ele notar a intima connexão, que naturalmente sub i te
entre a uniformidade geral da distribuição da proprieda
de pelos membros ele uml'l. nação e a fórma popular do
seu governo. Aquella mal poderá deixar de introduzir,
em começo ou a final, a ess !lcia da republica na admi
nistração effectiva elo goyerno, embóra a sua fúrma não
tenha sse unho extern.o. O no:ssos estadista ela r '
volução não forão in ensi veis á es a tacita, mas poder 
. a inDu ncia e o facto tIa lei da herança divi i \'el hav'1'
pJnetl'ado efI'uctiyamente na União, é ullla pro\'a COll
cluclent da compl'ehensão geral, não só da ua equi
dad , ma;:; la sua importancia politica.

§ 181. Que. t[w mui curiosa foi uma vez (Z) ngita-
eh pCl'an t J o rei em conselho em uma appella('ão do

(1) Até 1170, Gardner v C llins, 2 Pet rs's up, .Ct, R.58,
(2) Em I727,
(') Plrtniations a,nct {a'l'Ilts ou plantaçõ s e herdades; adoptei, porém,

de pref renci:t - sitios e fazend:t!> - porquanto me pare e que o t .xto
mi [\~"im mclhorm nt compl'ehelldido 611ti'e os leitores pl'ovavci<;

tl'este tl'nbnlho. attento oco. turnc crua. i geral p.m o n')RSO paiz (!t,
101' estas pahn:ls SCl d igu:ll'PIll o esta "Ieeim ntl)s gricoIll",:l

que o autor se refel'e.
N. DO 1'.
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Connecticut, isto é, até aonde os estatutos sobre as
successõe's e que dividem a herança entre todos os
filhos, se conformavam com o foral d'aquella colonia,
que exigia que as leis « não fossem contrarias as leis
do reino da Inglaterra.» Foi então decidido, que a
lei de successão que dava ás femtlas como aos her
d'eiros varões um quinhão nos immoveis, era con tra
ria ao foral e~ portanto, nulla. Esta decisão produ
zio grande alarn~, não' só no Connecticut, mas em
outras colonias, visto como podia ferir profundamente
a legislação d'essas colonias e alterar as bases de
mnitos titulos. O decreto do conselho annullando a
lei, em vista de urgente representação de alguns dos
agentes coloniaes, foi revJgado e a lei restabelecida
em toda a sua força obrigatoria. (1) Parece que mais
tarde a mesma questão foi sob outra forma apresen
tada á consideração dos funccionarios judiciarios da
corôa; e pode-se agora concluir como regra de inter
pretação, que mesmo na colonia que gose por expres
sa declaração do beneficio das leis inglezas, não se
deve considerar como necessariamente em vigor a lei in
gleza sobre heranças, se essa lei não for applicavel á
sua situação especial ou, pelo menos, se a sua mo
dificação não escapar á competencia da legislatura
colonial. (2)

§ 182. (2°) Tambem merece menção a forte ten
dencia elas colonias, materia aliás connexa, para su
jeitárem as terras ao pagamento de dividas. Em
algumas d'ellas, é verdade, prevaleceo a regra in
gleza, que só obrigava certa extensão ele terras e
mediante penhora, elegit,. mas na maioria das colonias,
as terras podiam ser alienadas por avaliaç.ão on ~'en

didas para pagamento de di vidas, bem como, na fal
ta de outl'OS b· n , as tel'l'as tambom podiam ser dei-
xada ao hordei 1'0 ou testamenteiro para pagamento
dos debitos do testaclür. Em isso uma consequencia

(1) 1 Pitk. Ri t. 12:-. 126.
(2) Att.-G n. v.'te\Y1tl't, 211Iel'iv. R.. 143,157 3. 159.
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natural, em um paiz novo, da condição do povo que
possuia pouco capital amoedado, cujas necessidaues
erão numerosas e correspondentemente grande o de
sejo de credito. A verdadeira politica n'este estado de
cousas, era de alguma sorte fazer da terea o substi
tuto do dinheiro, dando-lhe todas as facilidades de
transferencia e attribuindo-lhe o caracter:stico de rapido
emprego inherente aos bens moveis. Ver-se-a que o
crescimento das respectivas colonias teve logar em
grande parte sob a influencia cl'esta cil'cumstancia.
Levantáram-se queixas e tal vez co m razão, fundadas
na indebita preferencia observada em benetício dos ha
bitantes da colonia contra quaesquer outros credores
em materia de pagamento de di vidas e nos embaraços
occasionaes lançados á sua cobrança. (1) O mal, po
rém, não era geral na' pratica e semelhante politica,
aonde quer que foi observada, retardou o crescimento
e reduzio os recursos dos estabelecimentos coloniaes.
No intuito, comtudo, de dar maior segurança aos credo
res, bem como para facilitar a cobrança das di vidas con
trahidas nas colonias da America, o estatuto de Ge
orge II, cap. 7 (1732), entre outras cousas, declarava
que todas as casas,terras, negros e outros patrlmo
nios e immoveis das colonias ficariam obrigados e su
jeitos aos debitos do dono, ficando responsaveis nos
inventarios á satisfação dos referidos debitos, do mes
mo modo que a propriedade real respondia, conforme
a lei da Inglaterra, pelo pagamento das di vidas con
trahidas por competente escrlptura, band, e outras espe
cles, sujeitos comtudo, aos mesmos recursos e reme
dios perante os trlbunaes de justiça e de equidade,
caw'ts af law and equity, (*) para apprehensão, penhora,

(1) 1 Chalm. Arm. 692. 693.
(') Não tinhão os inglezes sómente tribunaes judiciario., como

nos acontece; ao lado d'estes, tinhão tambem os que chamavam
de equidade, complementares dos de justiça e cujo.fim era supprir
as detlciencias dos tribunaes judicÍfl.rios. Tornavam assim mais com
pleta a admini trllção da justiça, dnndo espaço a um recurso que
não lhe podiam offdrecer os tribunae judiciarios, obrigados a fór-
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venda e disposição dos mesmos bens no pagamento de
ta:es divida.s, ela mesma maneira que os bens moveis
erão, em qualquer das colonias, apprehendidos, pe
nhorados, vendidos e dispostos para satisfação ele di
vidas. Este acto, segundo parece, não foi impugna
elo por parte das colonias, a que especialmente se re
feria. (1)

§ 183. Não é [acil, sob o ponto de vista das rela
ções politicas das colonias com a metwpole, fixar os
limites exactos da dependencia reconhecida e da ex
tensão de soberania, que a corôa ou o Parlamento po
dia legalmente exercer sobre ellas. Pelo que diz res
peito a corôa, todas as colonias admittiam que ellas
devial1 obediencia ao rei, como seu principe sobera
no, emból'a ainda não ti vasse sido clefenida a nature
za dos poderes que sobre ellas lhe competia exercer
como soberano. (~)

~ 18.J-. Na falta de declarações expressas, podemos
recorrer ás doutrinas sustentadas pelos escriptores
realista, pois que devem fornecer-nos, se não exacta,
ao menos ideia approximada das pl'etenções da pre
rogativa real sobre os estabelecimentos coloniaes. Não
entendiam elle nOC3 'sario sLlstentar, que todas as pre
ro;ativas rea s que er[w de direi to exercidas na Iu
glaterta tambem o fossem 'em duvida nas colonias,
mas sómente os direitos e principias l'undamentaes que
s nia111 cl base ao throno ~ ~ua auctoriclade e sem
os qU~I, S o r -l deixaria de SOl' soberano em todos os
seu' dominio,. Iortanto, os attributos de soberania,
I crfeiçã-o, 1erpetuidad0 e il'respon abiliclaclc inheren
te' ao rei em a sua capacidade politica, lhe perten-

(1) Telfail' v 'tead, 2 Crancb, -107.
(2) ):['l.1'8h. CJ!JIl. ap. 13, p. 3:i3; 3 -Wils u's W ll'k , 23" a 23K

2H a 2-13.

m<t SuY;)l"l' e l'estrictl., que exr111in.m certas classes de direito..
A elluirlaue. entra elbs, veio desta ade a fOl'mar um :;y tJma ele ju
rLp1'udencia que ent!'.t -a nJ;; cU:5tumo:5 como supplementar da lei.

N. D~ T.
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ciam em todos os territorios vas anos da <?orõa, qual
quer que fosse, sob outros assumptos, a natureza das
leis e governos desses territorial';, Em toda parte era
elle o chefe da egreja e o principio da justiça; por
toda parte tinha o direito de intervir na legislação,
excepte aonde o tiyesse expressamente rellunciado;
por toda parte, e1 a o generalíssimo de todas as forças,
com o direito ele fazer a I az ou a guerra. As prero
gati vas de menor importancia, porém, podiam ser ce
didas, aonde fossem incompativeis com as leis e usos
locaes ou não fossem applica"'\ eis á condição do povo.
Em todas as questões que entendiam com as prero
g~tivas l'eaes nas colonias, nos casos em que não fos
f>em de natureza restrictamente fundamental, a prí
meira cousa a tomar em consideração, era se o foral da
referida colonia continha ou não alguma disposição ex
pressa sobre o assumpto ; se alguma cousa di 'punha, csta
seria a chave para a solução; so nada, porém, dispunba a
respeito, as prel'ogativas reaes seriam na colonia precisa
mente o mesmo que erão no paiz-mãe ; pois em tatlS ca'o
a lei commum da Inglatel'l'a seria para esse effoito a lei
COmll1111TI das colonias. Assim, portanto, se o foral da
colonia nada es! ecialmente de pose se em contrario,
o rei podel'ia constituir lá tribllnaes de justiça e de
faz mIa, replltaudo-se a juelicatul'a colonial, em mate
ria le lei como emanada da corôa, sob as modificaçãe
feitas p'Jlas as embléas coloniaes dentro do limites le
sous rospecti vo~ foraes. O rei tambem podia tOl'nar ex
tensivo às nova cidades o pl'iYilegio do manClar 1'(3

presentalltes á assembJéas coloaiaos; podia fi-:;cali
zal' os processos crimes e expellir orélen d notli pI'
seq'tú, perdoar os crimes e r 1e"ar os confi co, Podia

ol1ilr nos beneficias ecclesiasticos vagos e tinha di
ruito aos dinheiros reaos, ?'oycLl 'lIwneys, ao' Lho 'ouros
a 'hado , escheats, e confiscações. s a semb16a colo
niacs não podiam frlZ r lei senão om o on ellti
lllonto da COl'ôa dado no foral ou por ahará ou (JU

Lra rórllla qualquul' e, se excediam a auctoridade C011-
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ferida pela corôa, erão seus aJtos nullos. O rei po
dia alterar a constituição e forma de govel'l1o da co
lonia, aonde não existisse foral ou acto confirmatorio
da assembléa colonial sob consentimento da corôa,
dependendo o seu governo puramente das instrucções
e aI varãs expedidos de vez em quando pela corôa a
seus governadore~. Ao rei competia tambem investir
os governadores regi os das colonias, quando assim qui
zesse, em qualq uer das suas prerogativas, como a de
prorogar, encerrar e dissol ver as assembléas coloniaes ;
de confirmar actos e leis, perdüar ceimes, funccionar
como capi tão-general das foeças publicas, nomear func
cionarios pnblicos, fazer as vezes de chanceller e su
premo ordinario, fazer parte dos mais elevados tri
bunaes de appellação e erros, exercer os deveres de
vice-almirante e dar cartas de corso. As ultimas e
algumas outras das prerogati vas do rei, erão pelos gover
nadores regios commummente exercidas sem objecção.
. § 185. As assembléas coloniaes não erão conside

radas em pé de igualdade com o Parlamento em ma
teria de direitos, poderes e privilegios, mas como deri
vando da corôa toda a sua força, limitadas, com tudo,
em todas as suas attribuições pelos foraes respecti
vos e por outeos acto;; confirmatorios da corôa. Com
relação as assembléas coloniaes podia o rei consentir
em qualquer acto d'ellas antes de reunidas, ratifi
caI-o ou discordar crelle de/pois de encerradas. Po
dia igualmente aceitar a renuncia de um foral colo
nial, sujeito a direit s de terceiro previamente adqui
l'id s, e dotar a colonia de novo foral ou instituie
no ira fôrma du g.J vurno e até mesmo se sU5tentou que,
em C;l JS de extraoeclinaria necessidade ou emergen
cia, o rei poJia cassal' o foral nos logares em que
a t.l.efesa e protecção dos habitantes o exigissem, dei-
xando- ;; na posse de seus direitos civis.

S 1 6. Tae são alo'umas das prerogativas reaes, que
o e riptor da cOl'ôa suppunham existir nos esta
tabele ill1ellto~ coI uiaes, quando nfLO erão restringi-
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das por qllalquee foral ou positiva outorga legal de
direitos. Entre ellas, algumas havia que se consi
deravam indisputaveis, ma~ outeas erão pelas aSSeIl'1
bléas coloniaes pertinaz e efficazmente impugnadas. (1)

§ 187. No tocante a auctoridade do Parlamento em
màteria de leis obrigatorias pal'a as colonias, havia
igual obscuridade, poeém maior ciume na solução do
assumpLo. (2) O govemo ela Gran Bretanha sempre
manteve a doutrina ele que o Parlamento tinha' auc
torielaele para obrigar as colonias em todos e quaes
quer casos; (3) comLudo, nas colonias não aceitavam
seus actos como obrigatorios, senão nos casos eni. que
erão por ellas expl'essamente confirmados. (4) Entre
tanto, differentes opiniões, em tempos elifferentes e di
fferentes colonias, forão sustent.adas na America. (5)
De facto, parece ter sido politica elas colonias furta
rem-se quan to possivel ao reconhecimento de seme
lhante auctorielade, excepto quando, uma ou outra vez
suas necessidades as compelJiam a annuir às me
didas parlamentares que expressamente lhes diziam
respeito. Já vimos que, desde muito cedo, ellas
resistiram ás imposições de direitos, que lhes erão feitas
sem o consentimento das suas legh31aturas locaes. ~6)

(1) O leitor encontrará e. ta materi:t da prel'1g:ttiva real nas co
lonias discutida amplamente em Chitty - ou the Prerogatives of
tlte Crown, cap. 3, pp. 25:t 40; em Stokes - ou the Constitution
of the Colonies, passim; em Cbalmers's Annals of the Colonies e
em Chalmers's Opinious, 2 vols. passint. Vide tambem Com. Dig.
Prerogati ve.

(2) 1 Pitk. Hist. 164 a 169, 186, 198 a 205; App.448, n. °:Idem.
452,453; 3 Wilson's Works, 288 a 243; 2 Wilson's Works, 54, 55.
58; Mass. State Papers 3'38. 339. 3:b4-. 352 a 304; 1 Pitk. Hist. 2:i5.

(3) 3 Wilson's Wodes 205; 1 Chalm. Ann. HO, 187,690; Stokes's
Colono 146.

(4) 1 Black. Comm. 107, 108; Chitty on Prerog. 33.
(5) 1 Pitk. Hist. 198 a 206. 209; Marsh. Colon. cap. 13. p. 352 ;

1 Chitty on Prerog. 29; 1 Chalm. Opino 196 a 225; 1 Pitk. Hi!?t.
cap. 6, p. 162 a 212.

(6) 1 Marsh. Colono cap. ]3, p. 353; 1 Pitk. Hi ,t. 80,90, etc., 98;
Idem. 164, 174, 179, 182 a 212; Mass. 8tate Papers. 359 a 364.
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§ 188. Mas não era de maneira alguma extraorc1inaria
nas colonias, e principalmente nas de governos elo
minicaes ou de pl'oprietarios, a opinião de que ne
nhum acto do Parlamento as podia obrigar sem seu
proprio consentimento. (1) Extrema era a rellwtancia
revelada pelo Massachusetts desde 1640 á q ualy'uer
interferencia parlamentar; (2) e as famosas leis de
navegação, Navigüion Acts, de 1651 e 1660 forão illudi
das constantemente em tocla a Nova Inglaterra, mes
mo quando a sua auctoridade já não era impugna
da. (3) O Massachusetts, em 1679, em uma represen
tação dil'igida á corôa, declarava que « as pl'esumia
uma invasào dos direitos, liberdades e propriedade
dos sub litos de S. Majestade na colonia, uma vez
que elles não erào representados no Parlamento e,
de accordo com a liçào dos j llt'isconsultos, as 1eis da
In;laterra se limitavam aos quateo mal'es e nào al
cançavam a Am rica.» (4) Apesal' disto, o Mass,achu
setts, bem como as outras colonias da Nova Ingla
teera, convieram por fim no rJconhecimento da auc
toridade do Parlamento p'Lra regular o commercio e
trafico, mas a negáram rJlativ,1.l1lente a tributaçào e
negocios internos elas c lonias. (:5) Posteriormente,
em 17:57 o Tl'ibunal Geeal, G~Ml'al COUI't, do 11assa
chusetts reconheceo a auctoriclade COllstitucional do
Parlament.o nos segui ntes termos: « \.. auvtoridade
de todos os actos do Parlamvrlto, que dizem re peito
e entendem com as colonia:;, é para sempre reconhe-

(1) 1 Pitk. Hist. 91; Chalm. Ann. 443.
(2) 2 Winthl'op's JOUl', 2fí.
(3) 1 Cl\l1lm. Ann. 21'7, ~ O, 407, 440, 413, 4,1" 452, 460. 462,

639, 69 ; Hn tch. Coll. 496; fass. State Papel's (1818) Intl'odllction ;
Idem, 50; 2 Wilson's WOl'k, 62.

(,1,) 1 Chalm. Ann. 407; 1 Hutck. Hist. 322; 2 Wilson's WOl'ks,
60, 63.

(5) 1 Pitk. Hist. 92, 08, 181 a 212, 285 473. 475; 1 Chalm.
Ann. 452, J60; 1 Hutch. Hi. t. 23, 2·1; Dummel' s Defence, I Ame
ric'lU Tract , 51' Blll'ke's ,p3ech on Taxati1n cm 1771 e on Con
ciliation em 1'7'75.
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cida em todos os tl'ibunaes de justiça, tornando-se a
regra em todos os processos .i udiciarios da provincIa,
Não ba um só membro do Tr'ibunal Geral, e sabe~

mos que n::ll1hum habit::tnte nos limites do governo;
que tenha jam1.is impllgnaclo' esta - auctorid ale.» (1)
E em outra repl'es:mtação, em 1761, declaravam que
« todas as leis que fizel'mos contrarias a' uma lei do
Parlamento compl'ehensiva das colonia:;, são i]JSO facto
nullas e sem effeito,.» (2) e mais tarde ainda, em
1768, em circular dirigida ás outra.s colonias, admitti
ram « que o alto' tribunal do P.lrlamento de S. 1ria
jestade é o supremo poder legislativo de tedo o im
perio,» .sustentando, comtudo, que, como subclitos bri
tannicos, não podiam ser tributados sem seu consen
timento. (3) ,

§ 189. « Nas provincias do centL'O e do sul,» con
ta-nos um d03 mais respeitaveis histot'Íaclores, (4) « não
existiam questões concernentes á supremacia· do Par
lamento em matel'Ía de legislação geral. A auctori
elade dos actos de regulamento interno feitos para a
America, bem como dos feitos para regulamentação
do commercio, mesmo com a imposição de direitos,
com tanto que esses direitos fossem impostos para os
eff itos do reglllamento, sempre foi admittida. Mas,
embóra essas colonias reconhecessem a supl'emacia do
Parlamento a outros respeitos, negáram-lhe o direito
de as taxar internamente,» Se excepções houve á
exactidão d'esta affirmação, parece terem sido tão

(1) 3 Hutch. Hist. 66; Mass. State Papers, 337.
(2) 3 Hutch. Hist. 92; App. 463; Mars11. Colono n. 5, p. 472.
(3) Marsh. Colono cap. 13, p. 371; App. n. 5, pp. 472 475;

1 Pitk. Hist. 186; App. 448, 450, 453, 458. Era este o fundamento
firma,do no celebre pamphl' to de MI'. .T. Otis sobre os Rights of
the Colonies: 1 Am r. Tracts, (1766) 48, 52. 54" 56,59, 6(1, 73,99;
e tambem nas C:lllsideration. on Taxing the C lonie , de Dulan,y,
1 Amer. Tracts, 14, 18, 36, 52. Vicle tambem 1 .T eff'el on's CJl'l'esp,
li, 7, 12.

(4) Mar. h. Colono cap. 1~ p. 35~. Vide tambem 1 Pitk. Hist.
162 a 212, 255, 275, 2/6; 1 Je:ffer n'. Corresp. 6, 7, 10-1; Idem, U7,
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poucas e fugitivas, que não podem prejudicar o resul
tado geral. \1) No foral da Pennsylvania, encontra
se r~serva expressa do direito de tributação por lei
do Parlamento; sustentavam, com tudo, aLE que isto
não constitui a fundamento bastante para o exeL'cicio
d'quelle direito. (2)

§ 190. Talvez que o melhor summario geral dos
direitos e liberdades definidas por todas as colonias se
contenha na celebre declaração do Congresso das Nove
C Lonias reunido em Nova York, em Outubeo de 1765. (3)
Essa declaração affirmava, que os colonos « devem á
corôa da Gran Bretanha a mesma obediencia que os
seus subditos na.scidos no reino e toda a competente
submissão a essa augusta corporação, o Parlamento
da Gran Bretanha.» Que aos colonos « competem 0$

direitos e liberdades inherentes aos seus (do rei) sub
ditos ·nascidos no reino da Gran Bretanha.. » « Que
é inevitavelmente essencial á liberdade de um povo
e direito incontroverso do cidadão inglez, não ser tri
butado, a não ser com o seu propl'io consentimento,
dado pessoalmente ou por intermedio de seus re
presentant8s.» Que o povo das « colonias não é e,
devido á suas circumstancias locaes, não pode ser
r.3presvnlado na Casa dos Communs da Gran Breta
nha. Que os unicos representantes cl'estas colonias
sã.o pessoas por elLas proprias escolhidas; e que ne
nhuma taxa jamais foi ou pode ser-lhes imposta cons
titucionalmete a não ser por suas. respectivas legis
laturas. Que sendo todos os recursos da corôa dadi
vas espontaneas do [Jovo, é desarrazoado e contrario
aos pei nci pios e espi ri to da Cons ti tuição bri tannica
dar á S. Majestade os bens das colonias. E que o

(1), 1 Pitk. Hist. 92, 96. 98. 162 a 212; App. n. 4. 448, 450, 453.
(2) 1 Chalm. Ann. 63 , 658; 2 AmeI'. Tracts. Rights of Parlia.

Vindo 25. 26; 3 AmeI'. Tracts, App. 51; Idem, Franklin's Exam. 46.
(3) Os nove Estados erão o Massachusetts, Rhode Island, Con

n cti llt. No\a YoI'k, New JeI'sas, Pennsslvania, Delaware, Ma
ryland e a ('arolina do Sul.
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julgamento pelo jury é o direito inherente e inesti
mavel de todos ás subditos britannicos n'estas colo
nias.» (1)

§ 191. Nota-se aqui que a auctoridade do Parla
mente é reconhecida em termos geraes e que a ideia
de independencia absoluta nem mesmo é suggerida,
embóra em clausulas subsequentes certos aggravos,
como a lei do selLo, Slamp Ac;l, e outros actos impondo
taxas e restringindo o commercio nas colonias, sejão
desapprovados em termos muito energicos. (2) No re
latol'io da commissão d'aquelle Congl'esso, documento
redigido com grande habilidade, affi ['mava-se no to
cante aos dit'eitos coloniaes, que: C( E:3tá reconhecido
que o Parlamento, considerado collectivamente como
composto do rei, lords e communs, é a legistura su
prema do imperio inteiro e, como tcLl, tem indisct~tivel Ju
?'isdicção sob?'e todas as colonias, até aonde for compativel com
os nossos di1'eitos essenciaBs, dos quaes tambem é e deve
ser o final juiz; e os mesmos recul'SOS e supplicas di
rigidas ao rei e ao Parlamento, implorando remedio
para as nossas actuaes difficuldades, valer-nos-ão o
pleno reconhecimellto da nossa sujeição e dependen
cia da legislatura.» (3) E passáram a sus ten tal' que
ha grande differença entre o exercicio da jueisdicÇão
parlamentar em actos gemes de reforma da lei com
mum ou mesmo de regulamentos geraes do commer
cio e trafico em todo o imperio e o exercicio effectivo
da jurisdicção na imposição de direitos e taxas inter
nas e externas aos colonos, não sendo elles e nem
podendo ser representados no Parlamento. (4) Na re
presentação pOt' esse mesmo Congresso endereçada á
Casa dos Communs, encontra-se a seguinte declaração:
« Nós reconhecemos o mais sinceramente possivel nos-

(1) Mftr.sh. Hist. Colon, cap. 13, pp. 360, 470, 471; 1 Pitk. Hist.
118 a, 183, 446.

(2) Ml\.l'sh. Hist. Col·m. p. 471, nota J.
(3) Pitk. Hist. 448. 450.
(J) 1 Pitk. Hist. 453, 451.
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sa obediencia á corôa e confessamos toda a devida su
bordinação ao Parlamento da Gran Bretanha, e sem
pre conservaremos o mais gt'ato sentimento por seu
auxilio e protecção;» (1) mas accl'escentava-se, ha
« distincção essencial tanto em thúse como em boa e
san politica, entre o exercicio necessario da jurisdic
ção parlamentar eH'/, actos ge1'ues péwa 1'e{o1'/71CL dCL lei com
mum e 1'egulamento do t1'afico e comnw1'Ci:J em todo o imperio,
e o exercicio d'essa jurisdicção na imposição de taxas
ás colonias,» (2) admittindo cl'esta arte a primeira
como legal e negando a segunda. (3)

§ 19:.-. Entl'etanto, depois da lei do se11o, StcLmp
Act, em 1765, muitas colonias começáram a examinar
este assumpto com mais cuidado e a entreter mui
different3s opiniões acerca da auctoridade parlamen
tar. As doutrinas sustentadas em debate no Parla
mento, bem como a extensão alarmante, a que sua
applicação pratica podia chegar, exgottando os recur
sos e enfraquecendo a força e prosperidade das colo
nias, levou-as a um estudo mais attento e mais exactü
dos fundamentos da supremacia parlamentar. As du
vidas dent['o em pouco lhes sUl'girahl ao espirito e das
duvidas passát'am, por facil transição, à. negação, pri
meiro, da competencia para a imposição de tributos
e depois, de toda e qualquer auctoridade para obri
gaI-as por meio d~ suas leis. (4) Um dos mais illus
tl'es dos nossos escriptores (5) ele então, confessa que
deo-se ao estudo da questão « no pensamento e es
perança de poder traçar alguma linha constitucional

ntre os casos, em que devemos e aque11es em que
não devemos reconhecer o poder do Parlamento 1:>0

bre nós. No correr dos seus estudos, convenceo-se

(1) 4 AmeI'. Museum. 89.
(2) 3 AmeI'. Museum, 89, 90.
(3) A cebbre declaração dos direitos das colonias, pelo Con

gres o (177-1) adiante citado, contem differença summaria e não
e sencial. 1 Jour. of Congre. s, 27 a 31.

(4) 1 J efI' l' :m's Corresp. 6, 7, 12, 10-1 a 116.
(5) Wilson's Work , 203; Mass. tate Papors, 339, i310.
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inteiramente -de que semelhante linha não existe, e
de que não pode haver meio teL'mo entre o reconhe
cimen to ou a negação d'aque.lle poder em todas as hy
potheses. »

§ 193. Se outL'as colonias não chegàram immediata
mente à mesma conclusão, era facil pl'ever que a
lncta sel'ia fina,lmente sustentada na generalidade d'eJ
las e que o interesse e desejo commum de seguran
ça, se não de independencia, levariam gl'adualmente
todas as colonias a sentir a necessidade absoluta de
adherirem á ella, como a melhor e mais segura de
fesa que lhes restava. (1) Em 1773 o Massachuse tts
iniciou sem difficuldade e nos mais amplos termos a
defesa da sua illimitada independencia do Parlamento
e intrepida e resolutamente lhe negou toda a com
petencia legislativa. Distinguiram alli entre submis

.são ao Parlamento e fidelidade á corôa; esta foi aceita,
mas aque11a foi rejeitada com toda a firmeza. (2) E'
notavel que a Declal'ação de Independencia, que ex
põe nossas queixas com tão vivas e ardentes côres,
não mellcione uma vez se quer o Padamento ou al
luda ás no sas relações com e11e, mas qlle dê os
actos de oppressão allegados como emanado do rei,
de combinação com out?'OS, para clestrllição das nossas
liberdades. (3)

§ 194. Entretanto, em geral, as colonias não acom
panhál'am então as d,mtl'inas do Mas-achusetts e al
gumas difficuldades suegil'am entre e11as na discussão
d'e te assumpto. Mesmo na Declaração de Direitos, (4) a

(1) 1 Wilson's W rks 221, 222,226, 227, 229, 237. 238 .. 2 Wilson's
Works 54, 55,58 a 63; 1 Pitk. Hist. 242, 213, 216, 248 a 250; Mass.
'tate Papers, 331, 333, 337, 339, 3402 a 3-1, 352 a 364; 4 Debrett's

ParI. Debates, 251, etc., not<\.; Mal'sh. Hist. cap. 14, pp. 412,.483;
1 Jeifel'S1n'S Corresp. 6, 7, 12, 100, 1040 a 116.

(2) 2 Mas.. State Papers, edic. de 1 18, pp. 3!2 a 365, 38! a 3;)6 ;
1 Pitk. Hist. 250, 2:)1, 453, 454.

(3) 1 Jeif(}rson s Corresp. 6, 7, 12, 100 a 116.
(4) 1 Pitk. Hist. 23'í, 2 6, 310, 314; JOUl'. of C ngl'es;;, 1714"

pp. 28, 29; J\'l.arslJ.. Colon. cap. 14, pp. 412, -i83.
(a) Botta's Ametican Wal', L. 4.
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redigida pelo Congresso continental de 1774 e apre
sentada ao mundo como a sua assentada opinião
dos privilegios coloniaes, em quanto affirmavam que
em suas legisln.tmas provinciaes tinhão direito ao li
vre e exclusivo poder de legislar em todos os casos ele
imposiç[La ele tributos e de administl'ação interna,
aelmittiram por força das circumstancias e em atten
ção aos interesses mutuos de ambos os paizes, que
o Parlamento votasse leis in bon~~ fi:le para regulamen
tação do commercio exterior, com o fim de garantir
as vantagens commerciaes de todo o imperio no be
neficio do paiz-mãe e dos interesses commerciaes ele
seus respectivos membros, mas não no intuito de crear
renela. (1) A negação absoluta de toela auctoridade de
parte elo Parlamento só foi mantida em geral depois
que a ideia de inelepenelencia torno lI-se o designio da
maior parte das colonias.

(1) Como este documenta é muito importante e não se encon
tra facilmente, extractamos aqui suas clausulas esseuciaes. Depois
de expor muitos actos de aggravo, a Declaração c')utiuúa da se
guinte fórma: - O bom povo das diversas colonias de New Hamp
",hire, Massachusetts Bay, Rhode Island e Providence Plant<lti'Jll,
Connecticut, Nova York, New Jersey, Pennsyilvania, Newcastle,
Kent e Sussex sobre o Delaware, 1aryland, Virginia e as Caro
linns do ~orte e do Sul, justamente alarmado diante do procedi
mento arbitra rio do Parlamento e da administração, elegeo, constituio
e nomeou deput~dos para que. e reunissem em congresso geral, na cida
de de Philadelphia, a fim de obterem garantias que defendessem sua re
liO'ião, leis e liberdndes de S:.lrem anniquiladas : Pelo que os deputado
llssim nomeado, achaudo-s':l reunidos na plena e livre representação
d'es~as colonins, t)mando na mais seria attenção os melhores meios
para con. cuçã dos supr ditlS fins e, como inglezes, seguindo o pro
cedimento de seu. ant pas:ados em circumstancias analoga., para
nflirmaçilo e reivindicação de seus direitJs e liberdade, Declaram.

" Que os habihntes d·ts colonias inglezas da Amcrica do Norte,
pelas leis immutaveis da natureza, principios da constituicão
ingleza e pelos div rsos foraes ou pactos, tem os seguintes Di-
reitos.

"Resolvem, N. C. D. 1. Que eUes tem direib á vida, liber
dade e propriedade, e nunca cederam a poder soberano algum o
direito de dispôr de qualquer d'ellas sem o seu consentimento.
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§ 195. O::> principaes fundamentos em que o Par
lamento assenLava o direito de fazer leis que obri
gassern a colonias em todo e qual uer ca o, erão qu
as colonias tinhão sido estabelecidas originariamente
por fOl'a0S da corôa; que os territoeios erão depenlen
cias do reino e que a COl'ua nas suas concessões as
podia isentae do supremo poder legi lativo do Pada
menta, que se extendia aonde quer lue se extendesse
a soberania da corôa; que os (joIo nos em seus novos
estabelecimentos deviam ao poder supremo a mesma
submissão e obediencia,' como se moras 'em na Ingla
terra e a corôa não tinha auctoridade para celebrar
pacto algum que as alterasse ou l'eSLl'ingisse; que o
poder legislativo sobre as colonias era supremo e so-

« Resolvem, . C. D. 2. Que os nossos antepassados que, pri-
meiros funehlram estas colonias, possuia,m, ao t mp) de sua cmi.
gra.ão do paiz-mãe, t dos os direitos, liberdad. e immunidades •
de subditos livres e n:lturaes do reino d~ InO'l:1.t rra.

«R solvem, N. C. D. 3. Que com essa emigração de modo ne
nhum confiscáram, renunciáram ou perderam qualquer d'aquell s
direitos, mas tinhão e seus descendentes ainda hoje têm direito ao
exercicio e gOSD de todos aq uelles, que suas circumstancias locues
e outras os habilitam a exercer e gosar.

« Resolvem, 4. Que a ba,se da li erdade ingle7.a e de todo go
verno livre, está no direito do povo de fa7.er parte do seu conse
lho legislativo; e como os colonos ingle7.es não iio representados
e por suas circumstancias 10c11.es e outras não p dem er conve
nientemente representados no Parlam nto brihnnico, têm direito a
line e exclu ivo poder legislativo cm suas iffcrent s legislaturns
provinciaes, unic'> lagar aonde o seu direito de r pre. entação poele
ser mantido em todos os casos de tribut, ção e administra.ão in
terior, sujeito s6mente ao veto do seu soberano do mesm modo
até hoje u ado e a que estão acostumados. Mas attenuendo a ne
cessidade do caso e em attençã ao natural interesse de ambos
os paizes, nós de bJa vontn.d consentim'1s n::t exec le1ío das leis vo
tadas bana {ide pelo Parlamento llri anuieo pari\. regulamento d
nosso commercio exterior, no intuito de assegurar as vantagens
commerciae de tod o imperio para o paiz-mãe, bem como o interes
ses comroerciaes de seu. respectivos roem ros; e.'cluida toda ideia de
taxação interna e externa, para creação de receita, dos subditos da
America sem o seu cons ntim nto.

«Resolvem. . C. D. 5. Que as respecti\'o.s colonjas têm direito-
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borano; que o poder soberano devia ser inteiro e
completo tanto em materia de tributação, como de le
gislação; que nüo havia eliITerença entre direitos so
bre mercadorias e taxas illtel'naS e ext,el'nas, as quaes,
embóra elifTerentes quanto aos nomes, erão effecti Ya
mente a mesma Gou'a; que o direito ele tributação
era uma parto elo poJeI' sob ranll, o qual poJia ser
legalmente exel'cillo soiJre aquelles que 12.0 tinhão re
pl'escntação. (1)

(I) Pitk. Hist. 199, 201, 202, 2040 a 206, 20 , 209, 457 ; Mass. State
Papers, 338, 33;); I Chnlm. Ann. 15, 28; 2 Wils)n's La\v Lect. 5i
a 63; Chitty on Prerog. cap. 3; 1 Chalm. Opin, 196 a 225.

á bi commum d't Inglat}l'l':t e mais especialmente ao gmnde e
inesti mavel pri vilegio de serem julgadas por seus páres, de con
formidade com a pratica d'aqulla lei.

({ Resolvem, 6. Que ellas tem direito ao beneficio dos estatutos ingle
ze~, que existiam ao tempo da sua fundação e que, por expe
riencia, verificáram serem applicaveis á suas circumstancias 10
caes e outras respectivamente.

({ Res?lvem, '. C. D. 7. Que estas, as co10nias de S. Majestade,
têm direitJ igualmente á todas a. immunidade. e privilegios que
lhes forão concedid s e confirmados por cartas regeas ou garantidos
por seus varios codigos de leis provinciaes.

({Resolvem, ?-lo C. D. 8. Que ellas têm o direHn de reunirem-se
pacificamente, discutir m seus aggrav s e representar m ao rei, e
que todas as per3cO'uiçõ ,prochmaÇes prohibitivas e prisõ s por
esL motivo i:'ão illegaas.

({ Resol yem, N. C. D. 9. Que a conservacão de um exerci to n'es
t:ls c')l ni'1 em tempo d paz,. em 'o cons;ntimento da legislatura
da coI mia, aonde semelh 'lnte exercitJ for conservado, é contraria a lei.

({ Re lvem, N. C. D. 10. Que é indispensavelmente nece. sario
para um bom g veru') e e. encial pela constituição britannica,
que os ramos componentes da legislatura sejão independentes um
do outro e que, portanto, o exercicio do pod r legi.lativo em va
rias coloni:ts, por um conselh nomeado á vontade pela corôa, e
inconstitucional, perigoso e attentat:ll'io da liberdade da legi.laçã?
americana.

({ Direito estes e cadrt um dos quae os supraditas deputados,
p r si e por seu constituint~s, reclamam, pedem e n elle in~istem,

como incontestavei. direitos e liber lados suas que não lhes podem er
leO':l1meó.te arrancn.d:J,s, alteradas ou restringidas por poder algum,
seja qual f r, em eu proprio con cntimmta, p r meio rle seus
rJpresentant s provinciaes.»
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§ 196. Os fundamentos em quo as colonias se fir
mavam pal'a resistir ao direito de tril utação reclamado
pelo Padamento consistiam, como virnos, em que nã
erão ellas represen tadas no Parlamento; que tinhão di
reito a todos os privilegios ,e immunidadcs de subditos
britannicos ; qutJ estes não podiam ser tributados senão
por seus proprios representantes; que os direitos ele
tributação e representação erão connexos e insepara
veis; que os pl'incipios de tributaçã erão essencial
mente distinctos dos de legislaçã-o; lne havia granele
differença entl'e o poder de imposição interna e o de
imposiçãO externa; que as colonias sem pre gosáram
do direito de se tributarem por si mesmas e que
isso era ,e sencial á sua liberdade. (1)

§ 197. A lei do sello, Stam]J Act, foi repellida den
tro de poucos anno ,poróm impostús de outra natu
reza forão lançados no intuito de se crear umn. ren
da sobre as importações das colonias. aturalmente
esta foi considerada tão orfensiva das colonias como
a primeira tentativa de tributação e a ella se 0Plo
seram sob os mesmos fundamentos de inconstitucio
nalidade. (2) (b Dentro em poueo tornou-se obvio que
a grande lucta concernente aos direitos coloniaes e
parlamentares mal poderia sel' resolvida sem appello
ás armas. A Gl'an Bretanha estava decididamente re
solvida a impor suas pretenções pelo fcanco emprego
do poder militar e, do outro lado, á Am'JI'ica qua i não
ficava outra alternativa senã e'colhe1' entre a submissão
incondicional ou a resis te ncia deli berada e s 111 limi teso

(1) 1 Pitk. Hi. t. 199 a 201, 20 ,203, 211, 219, 28:- a 2_8, 311, 443,
4W a ·148, 453, '*5 , '*59,467; Mass. State Papo 3H a 351; 4 Debrctt
Parl. Dehates, 2.51, nota etc.; 2 Wil..on's Law Lect. 5* a 63.

(2) 1 P; tk. Hist. 217 219, etc.
(a) Botta's American War. L. 3.

O plano de conciliação proposto p la convenção prJyincial de
- ya York em 1775 admitte explicitamente « que, vi .. ta a nece 

. idade do caso, a Gran Bretanha poso a regular o commercio de
todo o imperio para o bem geral de t do" ma não paTa o benefi
cio particular de qualquar parte e. pecinl. » 1 Pitk. Ri t. cap. 9, p. 314



LIVRO II

HISTORIA DA REVOLUCÃO E DA
~

CONFEDERAÇÃO

CAPITULO r.

A REVOLUÇÃO.

§ 198. Completamos o nosso retrospecto da origem
e historia -politica das colonias americanas até a epo
cba da revolução. Examinámos as coincidencias e
differenças mais importantes em as suas fórmas de
govel'l1o, suas leis e instituições politicas. Fizemos o
esboço geral das suas relações effectivas com o paiz
mãe, dos direitos que reclamavam e elas contl'oYer
sias que existiam n'esse pel'ioLlo concernentes, de um
lado, aos poderes e pl'erooativas soberanas e, do ou
tro, aos lireitos e liberdades coloniaes.

§ 199. Vamos agora proceder á revista historica
da origem da união das colonias, a qual trouxe a Decla
ração de Il1llepéndencía: d()s errei tos cl'esse aconteci
mento e da guerra subsequente sobre o caracter, di
rei tos polí ticos e adopção dos Ar tigos ele Confedera
ção; dos po leres sob0L'anos anteceden temente exerci
dos pelo Congresso Continental; dos poderes delegados
pela confederação ao governo geral; das causas do de
clínio e queda da confederação e, finalmen te, do esta
belecimento da presente Constituição dos Estados Uni
dos. Uma voz accentuados tão interessantes e impor
tantes to picos, no' acharemos preparados para entrar
no exame dos detalhes d'aquella Constituição que,
com justiça, ha sido considerada como um dos maiores
esforços da sabedoria humana, e que tanto mais dis-



- 213-

pertará a nossa admiração e apurará o nosso affecto,
quanto mais patentes se nos tornarem a suas excel
lencias mediante cuidadoso e medi taclo estudo.

§ 200. Não tendo as colonias, por si ou em seu
nome, já conjuncta, já separadamente, obtido repara
ção dos aggravos tantas 'ezes representados ao rei e
ao Parlamento, tornou-se-lhes evidente a necessidade
de uma união e cooperação mais estreita, para rei
vindicação de seus direitos e protecção de suas li
berdades. Se fosse indispensavel recorrer ás armas,
seria impossivel contar com o exito a não ser por
esforço combinado; se, porém, amistosa solução de
via ser procurada, era igualmente evidente que a voz
das colonias de' ia svr ouvida, e bem assim sentida a for
ça immanente d'uma organização nacional. Em 1774, o
_1assachusetts recommendava a reunião de um con
gresso continental para deliberar sobre o estado dos
negocios publicos e, de accordo com este appello, as
colonias nomeáram delegados a um Congresso, que
devia r unir-s em Philaclelphia no outono d'aquelle an
no. Em algumas das legislaturas coloniaes, que estavam
então em sessão, os delegados forão nomeados pelo
ramo popular ou representativo; nos outros casos,
forão nomeados por convenções do povo nas colonias. (1)
O Congresso dos delegados (em seus actos mais formaes
denominava-se - os delegados eleitos pelo bom povo d'es
tas colonias) - reuni o-se em assemblóa no dia 4 de
Setembro de 1774 (9) e, tendo escolhido seus funccio
narios, adoptou certas regras fundamentaes para di
recção dos seus trabalhos.

§ 201. Foi assim orgauizado, sob os auspicios e com
o consentimento do povo, obrando directamente em
sua capacidade primaria e soberana e sem a interven-

.ção dos fUllücionê rios, a quem os poderes ordinarlOs de
governo erão delegados nas colonias, o primeiro gover-'

(I) 1 Journ. of Congo 2, 3, etc. 27, 45; 9 Dane's Abridg. App.
~ 5, p. 16, Si 10, p. 21.

(2) ToJos o Estados estavam representados, menos a Georgia.
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no geral ou nacional, que mui propriamente foi chamado
- governo revolucionario - un1'3. vez que em sua origem
e em sua marcha foi dirigido por principios revoluciona
rios. (1) O Congresso, assim reunido, exel'ceo ele r(~cto

e de jure auctoridade soberana, não como agente dele
gado dos governos de (acto das colonias, mas e vir
tude do poder original emanado do povo. O governo
revol.ucionario, assim organizado, só terminou quando
foi regularmente substituido pelo· governo confederado
de accordo com os artigos por fim ratificados, como de
pois veremos, em 1781. (2)

§ 202. O primeiro e mais importante dos seus actos
foi a declaração, de que na votaçüo das questões no
Congresso cada colonia ou pL'Ovincia teria um voto, tor
nando-se esta a pratica estabelecida e observada du
rante a revolução. (a) Propuseram que em lVIaio do anuo
seguinte se reunissem em Congresso geral no mesmo
logar e nomeáram commissões para estudarem seus di
reitos e aggravos. Votáram resoluções determinando
que - cc depois do 10 de D sembro de 177-1, na America
ingleza não se farão importaç- -s de gen ros, etc. da
Inglaterra e Irlanda ou de outr qu' lquer logar, quan
do taes gener s tenhão sido exportados da Gran Bre
tanha ou Irlanda,» que cc depois de 10 de Setembro de
1775, a exportação de todas as mercadorias, etc., para a
Gran Bretanha, Irlanda eludias Occidentaes deverá
cessar, a menos que os aggravos da America tenhão
si lo reparados antes d'aquelle tempo. » (3) Adoptáram
uma declaração de direi tos que, em substancia, não se
differençava da do Congresso de 1765 e affirmava

(1) 9 Dane s Abridg. App. p. 1, ~ 5, p. 16, ~ 13, p. 23.
(2) ergeant on Consto Intl'od. 7, 8 (2' edic.).
(a) Ka confederação dc 16 b3 as a:,; que lhe enfraqueceram a effi

colonias mais fracas hayiam in- cacia. Palfrey, Rist. of New Eng
. istido pela igualdn.de de represen- lanel, II, 2!3; Bancroft, Hist. of
tação e auct rielael , sendo e sa a U. S. r. 420; Towl , Analysis of
principal origem ela contl'ovarsi- the Constitlltion, 302, et seq.

(3) 1 Jour. of Congr. 21.
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que as-' respectivas colonias tinhão direito á lei commum
da Inglaterra e ao beneficio dos estatutos inglezes que
existiam ao tempo da sua colonização e que por expe
riencia acháram se['em applicaveis á suas circutnstancias
locaes e á out['as respectivamente. Tambem apdotá
ram e assignáram, no seu e em nome dos seus consti
tuintes, alguns artigos de associação, contendo um acco1'
do que su pendia a importação, exportação e consu
mo, a fim de se executarem aq uelIas resoluções e bem
assim tambem firmáram outro accordo, pelo qual se
compromettiam a interl'omper o trafico de e cravos.
Endereçáram igualmente manifestos ao povo da Ingla
terra, ás colonias britannicas visinhas e ao rei, ex
plicando su;:;.s queixas e pedindo auxilio e reparação.

§ 203. Em Maio de 1775, reunio-se um segundo con
gresso composto d delegados de todos os E tados. (1)
Estes delegados f rão escolhidos, como tinhão sido os
que os precederam, em parte pelo ramo popular das
legislaturas dos Estados, quando reunidas em sessão,
mas principalmente por convenções do povo nos vario
Estados. (2) Em algu-ns ca os, a escolha feita pelo corpo
legislativo foi confirmada por uma con \ enção e vice
versa. (3) Adoptáram immeeliatamente uma re olução
prohibincLo toua a exportação para Queboc, Nova E
cossia, S. João, Terra Nova, Georgia, exceptuada a
parochia de . João, e a Florida oriental e occiden
tal. (4) Foi esta seguida por outra resolução mandan
do que as colonias se collocassem immediatamente
em e taelo de defJsa. Prohibiram a aceitação e ne
gociação ele quaesquer titulos do governo britannico
e o supprimento ele provi õ s e mais fornecim nto
a exel'cito e marinha britallnica no Ma 'sachu etts e

(1) A Georgia . ó enviou delegados em 15 de Jltlho de 1775, os
qune só em 13 de . 'etvmbr tomárnm assento.

(2) Vide Penbnllow v Donne, 3 DalI. 54, e pnrticulll.rmontc sobre
este pont, as opiniões de Iredell, J., e Blair, J. Journals, de 1775,
pp. 73 a 76.

(3) Jonr. of Congo de 1775, pp. 73 a 79.
(-1) Idem, « pp. 103.
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bem assim quaesquel' transportes a seu serviço. (1)
R commendáram ao Massachusetts, que consideras
se vagos os cat'gos de gevernador e vice-governador
d'aquella provincia e por intermedio dos representan
tes, reunidos então em assembléa, escolhesse um con
selho, que deveria exercer os poderes governamen
taes, até que um governador de nomeação do rei se
resolvesse a governar a provincia de accordo com o seu
foral. Auctorizáram o lev'antamento de um exercito colo
nial e nomeáram commandante em chefe o General
vVashington, com missionado em nome dos delegados
das colonias reunidas. Já tinhão auctorizado antes
certas medidas militares e especialmente o armamento
ela milicia de Nova York e a occupação ele Crown
Point e Ticonderoga. Auctorizáram mais a emissão
de 2 milhões de dollars em papel moeda, empenhan
do as colonias para seu resga te e fi;l,eram um regula
mento para o exeecito. Publicáram uma declaração
solemne das causas, que os levavam a recorrer ás
armas, uma representação dirigida ao rei, pedindo fos
sem alteradas as medidas de que erão victimas e uma
mensagem ao povo da Gran Br tanha, soLicitando-Lhe
o auxilio e lhe fazendo ver o perigo imminente de uma
separação. Creát'am um coneio geral, organizáram
uma repartição publica para todas as colonias e esta
beleceram a proporção da quota que a cada colonia
cabia pagar dos bilhetes emitticlos pelo Congre soo (2)

§ 204. N:l reunião subsequente, auctorizáram o equi
pamento ele navios armados, para intercepção dos
supprimentos enviados aos inglezes, e a organiza
ção de um corpo de tropas navaes. Prohibiram todas
as exportações, excepto entre as colonias e sob a
inspecção de commissat'ios. Recommendáram ao ew
Hampshire, Virgillia e a Carolina do Sul, que COl1VO

cassem con"enções do povo para o estabelecimento

(1) Journ or Congo 1775 p. 115.

(2) Idem, « p. 1'77.
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de um governo. (1) Derão commissões para captura
de na '-ios de guerra e transportes a serviço ela Inglater
ra e recommendáram a creação de tribunaes de pre
sas em cada colonia, com appellação para o Congres
so. (2) Adoptáram regras para a administraç.ão da arma
da e divisão das presas. (3) Declaráram inimigo to
dos aquelles, que embaraçassem ou desacreditassem a
circulação do papel moeda; auctorizáram n vas emis
sões e creáram duas divisões militares para as co
lonias do celltro e do sul. Auctorizáram as rcpresalias
em geral e derão cal'ta de corso contra os navios e pro
priedade ingleza. ~4) Organizáram uma repartição ge~

ral de finanças e auctol'izáram a importação e exporta
ção de quaesquer generos entre as colonias e os paizes
extrangeiros, não slljeitos á Gl'an Bretanha, observadas
certas excepções, prohibind a importação de escravos e
declarando sujeitos a confi co todos os generos pro
hibidos. (5) Recommendáram a todas as assembléas e
convenções das colonias, aonde não se tinhão esta
belecido governos de harmonia com as exigencias
da occasião, que adol tassem o governo que, confor
me a opinião dos representantes, fosse mais condu
cente á felicidade e segurança dos setlS constituintes em
particular e da America em geral e adoptáram um pre
ambulo, estabelecendo « que seria inteiramente sup
primido o exercicio de qualq ller especi e de auctorielade
sob a corôa britannica.» (6)

§ 205. Estas medidas, que conduziam as colonias
progressivamente á separaçEto do paiz-mãe e eviden
ciavam a resolução de a toelo transe manterenl as
suas liberdades, forão em breve seguidas de actos
mais decisivos. No dia 7 de Junho de 1776 apresen
táram- e prolosta relati vameute á intlepen lencia, qu

(1) Journ OfC:lllg. ofl'775, pp. 23l, 235, 279.
(2) Idem, « pp. 259, 260. etc.
(3) Idem. 1776 p. 13.
(,I,) Idem, « pp. 106, 107, 118 e 119.
(5) Idem, « pp. 122 e 123.
(6) Idem, « pp. 166, 174.
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farão submottidas á cOll\'enç.'lo convei'Licla em com
missão geral; no dia 10 foi resolvido q ue se no
measse uma commissãJ para redigir a Lleclação de « que
estas cJlonias são e p~r direito devem ser Estados
lívl'es e indepenJent s; que estão de-ligadas de qual
qUur fidelidade e ob0diencia· á corôa britannica; que
toda a união politica ellh'e ellas e o Estado da Gran
Bretanha estava e devia ser dissolvida.» (1) Em 11 de
Junho, nomeou-se uma commissão para organizar e pro
por um plano de confederação elas colonias entre si,
bem como outra commi são que devia preparar as
bases dos tratados a se proporem ás potencias ex
tranoeiras. (2) o dia 28 de Junho a commissão no
m ada para re ligir a declaração de independencia,
oIToreceo o seu projecto; no dia 2 de Julho, o Congresso
v tou a resolu ão e no dia 4 a Declaração de Inde
pendencia e por meio d'ella publicou e declarou so
lemnemente - « Que estas colonias unidas são e de di
reito cleveJl1 ser Estauos livres e independentes; que
e tão desligadas de qualquer fidelidade e obediencia
á corôa bl'itannica; que toda a ul1ião politica entre el
la e o e tado da Gran Bretanha estava e devia ser
inteiramente dissolvida e que, como Estados livres e
independentes, tinhão pleno poder para declarar a
guerra, fazer a paz, contractar aJlianças, e tabelecer
o cOl11mercio e praticar todos os actos e cousas, que
os E. tados independentes tem o direi to de faze L'. »

§ 206. Demos este minuciosos detalhes não sq,mente
porque trazem o aspeeto historico elo progresso real
e lento da independencia, como porque dão logar a
muitas e importante considerações concernentes aos
direitos politicos e soberania das diversas colonias e
da união, que foi cl'esta al'te espontaneamente forma
da pelo povo das colonias unidas.

§ 207. Em primeiro logar e antes da Declaração
de Inde )enclencia, nenhuma da colonias el'a ou pre-

(1) J urn. 01' Congo 01' 1116, pp. 205, 206.
(2) Idem, « p. 201,
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t ndia s r estado soberano, no sentido em que o ter
mo sJbel'ano é algumas vezes appli ado a s e~taetos. (1)
O termo sJbel' ~no OLl sJbel':mia é ell1pregaclo em diITeren
tes sentidos, o q ne dá loóar frequ.3ntemente á confu
!'São de ideias e ald'umas vezes a conclusões infunda
das e pernici(;)sas. Por sobemnia, em seu sentido lati 
simo, entenLle-se pOLlJr supl'emo, absoluto, ingo er
navcl, o y"us SUl71tni impel'ii, (2) o direito absoluto de
go\'erno. Um estallo o naçã ó um corpo politiuo
ou socieclade de homens reunidos para o fim de pro
moverem, por esforços combinados, sua sogur<.ln a e
vantagens m ltuas. (3) Pelo pl'oprio ado de associa
ç;o civil e politica, c1.da cidullã-::> sujeita-se á aucto
rida e do todo e a au~tol'Íchd el todos sobre cada
um dos membros pertence e s8ncialmente ao cal'[ o
politico. (4) O estado que tem este poder absolnto,
sem elep ndencia alguma ele potencia ou estado ex
trangeiro, é em seu mais amplo senti lo um estado so
berano, (:::') não importa a fórma de governo ou o bra
ço que exerce essa auctoridade absoluta. E ta pode ser
ex.ercida pelo povo em geral, com nas democra
cias puras, ou pela selecção de alguns, como nas aris
tocracia absolutas, ou por u lla só pe soa, como nas
monarchias absolutas. (6) A palavra sobe}'(Lnic~, lorém, Ó

empregnda frequentemente em sentido muito mais r s
tric to do que o indicado, para designar aqllelles po
deres politicas que na dada organização de determi
nado estado ou nação são exercido c.-clusiyamellte
por ee 'to' funccional'ios publicos sem in pec 2.0 de
outra auctoriLlade superior. E' n'este sentido que Black
stone a emprega, quando diz « que é ela propl'ia es-

(1) 3 DalI.lllO, per Blair, J. ; Du.ne's Abridg, App. Sl 2, p. 10,
~ 3, p. 12, Sl 5, p. 16.

(2) 1 Ela k. Comm. 49; 2 DalI. 471, per Jay, C. J.
(3) Vattel, L. 1, cap. 1, 1; 2 D~ll. 4. , per Wilson, J.
(4) Vattel, L. 1, cap. 1, Sl 2.
(:íl 2 DalI. 45, 45'7, p3l' Wilson, J .
.0) \utt 1, L. 1, cap. 1, §Sl 2 e 3.
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sencia de uma lei ser ella feita pelo poder supremo.
Soberania e legislatura são em realidade termos syno
nymos,. um não pode subsistir sem o outro.» (1) Ora,
em todos os governos de poderes definidos e limita
dos, o poder legislativo é ou, pelo menos, pode ser
restringido á vontade da nação e, portanto, a legis
latura nã.o é soberana em sentido absoluto. E' no
mesmo sentido que Blackstone diz: « a lei prescrevo
ao rei da Inglaterra o attributo de soberania (lU pre
eminencia,» (2) porque, sob o ponto de vista dos po
deres que lhe são conferidos, elle não depende de nin
guem, a ningl1em é responsavel e nem está sujeito á
jllrisclicção snperior. O rei da Inglaterra, com tuclo,
não pode fazer leis e seus actos, fóra dos poderes que
lhe . ão marcados pela Constituição, são inteiramente
nutlos.

§ 208. Do mesmo modo, a palavra estndo é empre
gada. em varios sentidos. Em sua accepção mais am
pla, significa o povo que compõe uma nação ou com
mnnidade; n'este sentido, o estado quer dizer o povo
inteiro unido em um corpo politico, sendo - estado e
povo do e tado - expressões synonymas. (3) O Sr. Juiz
'Wilson, em as suas Lnw Lectures, usa da palavra - es
tado - em o seu sentido latissimo. « Nos estados li
vres» diz e11e, « o povo forma uma pessoa artificial
ou corpo politico, ° mais elevado e nobre que se pode
conhecer. Forma essa pess,oa moral que, em uma
das minhas leituras, (4) d.escrevi como um corpo com
pleto de creaturas livres, unid.as para seu bem estar
commum, dispondo de intelligencia e 'vontade, deli
berando, resolvendo e executando; com interesses que

(1) 1 BI. Comm. 46. Vide tambem 1 Tucker's BlacJe. Comm. App.
nota A.., c mmcntari a este paragrapho do autor.

(2) 1 Bl. Comm. 241. '
(3) Penhallow v Dane, 3 DalI. R.93 94, per Iredell, J.; Chisholm

1) Georgia, 2 D:tll. 4:5'), pr" ilson, J.; 2 ,ViIson's Lect. 120; Dane's
• pp. Si 50, p. 63. Vide Dr. Licber s PoliticaI Etltias, L 2, cap. 4,
p. 163.

(4) Wils n's Lc t. 301, 305.
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deve dirigir, como direitos que deve manter e obri
gações que deve cumprir. A' essa pessoa 11101'al da
mos por excellencia a alta denominação de Estado.» (1)
Ha, porém, uma accepção mais restricta ainda, em
qLle a palavra é frequentemente usada e que significa
apenas a organização real ou positiva dos poderes le
gislativo, executivo ou judiciaria. (2) Assim, o gover
no effectivo de um estado é frequentemente designado
pela denominação - o estado. Dizemos q ue o estado
tem poder para fazer isto e aquillo, que o estado fez
uma lei ou prohibio um acto, significando apenas que
os funccionarios proprios, creados para esse fim, têm
poder para p1'aticar o acto ou fizeram a lei ou pro
hibiram esse acto. A sobe1'ania de uma nação ou es
tado, considerada em relação a sua associação, como
corpo politico, pode ser absoluta e illimitada a to
dos os respeitos, exceptuadas as restricções que vo
luntariamente se impõe. (3) Mas a sobel'ania do go
V0rno organizado no estado pode ser de natureza mui
limitada; pode extender-se a poucos ou a muitos
objectos; pode ser illimitada quanto a alguns e 1'es
t1'icta quanto a outros. Conforme a extensão dos po
deres dados, o governo p d ser soberano e seus actos
podem ser consideraLlos como actos soberanos do es
tudo. Alem d'isto, o estado, quando sign ificamos o

(1) 2 Wilson's Lect. ]20, 12l.
(2) MI'. Madison, em seu bem elaborado relatorio apre entado á

legislatura, da Virginia em Janeiro de 1800, refere-se aos differen
tes sentidos, em que a palavra estado é usada. Diz eUe - « R.eal
ment3, é verdade que o termo estado é algumas vezes empregado
em sentido vago e outras vezes em varios sentidos, conforme o
assumpto a que é applicndo. As. im, algumas vezes significa as sec
ções separadas do t rritorio occupado pelas sociedades politicas cm
cada uma d'ellas; outras vezes, os governos esp cia s est1.belecidos
por essas sociedades; ainda, essas sociedades sob o aspecto da
organização d'c. ses gov.,rno. especia s e, Jinalmente, . ignifica o
povo que c mpõe essas sociedadas politicas em a sua mais eleva
da cnpacid'l.cle soberana. II

3 2 Dall. 433, Iredell, J.; Id"m, 455, 456, per Wilson J.



povo que o compõe, pode dividir seus poderes sobe
ranos entre varios funccionarios e cada um d'elles,
em seu sentido restricto, seria soberano em relação
ao poderes conferidos e dependente em todos os ou
tros casos. (1) Estrictamente faLIando, em nossas fór
mas de governo republicano, a soberania absoluta da
nação reside no povo da nação e no POyO do Estado
a soberania que não é delegada a seus funccionarios
publicos. (2)'

§ 209. Ha outra accepção em que dizemos que um
estado é soberano, isto é, em rela ão a estados ex
trangeiros. S ja qual for a organização interna do gover
no de um estaio, se elle tem o poder çle governar-se por
si mesmo e· não é der en lente de nenhum estado ex
trangeiro, chama-se estaclo soberano, isto é, estado que
tem os mesmos direitos, privilegios e poderes que os
estados independentes. E' n'este sentido que a pala
vra é usada geralmente nos tratados e discussões con
cernentes ao direito das gentes. O estudo completo

(1) 3 Dall. 93, per Iredell, J. ; 2 Dall, 455, 457, per Wilson, J.
(2) 2 Dall. 471, 472, per Jay, C. J.
:llr. J. Q. Adams em seu discurso de -± de Julho de 1831, publi

cado depois d promptos estes Commentarios, usa da seguin te
linguagem; « Não é verdade, que em todos os g ,ernos resida um
poder absolut), incontrashvel, irresistivel e clespotico; nem se
m lbant poder é de modo algum ess ncial á ob rania. Poder
iÍlcontrastavel não exist em go,erno algum da terra. O clespo
tismo mais duro existe e ha existido em qualquer região e em
todos os tempos sob constante censura. Ao homem não perten
cem poderes illimitados e vacill:mtes seriam os fundamentos de
todo gO"erno, qu se soccorresse de s melh:mte mnxima em sua
de.esa e principalmente aCluelles que s dizem fundados em um
contracto original, os qUlt s, menos do que todos os outros.
a pJdel'iam affirmar. A pr t nção de que em tod s os go,ernos
exi te em qualquer parte um poder absoluto. irresi. tivel e despo
tic é inc mpntivel com o. principio. pi'Ímordiaes do direito na
tural. lJ
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d'esta materia serc't o assumpto, com mais cabimento, de
alguma pagina futura. (1)

§ 210. O['a, é claro que nenhuma das colonias, an
·tes da revolução, era communhão independente ou
soberana no sentido mais lato e geral. Todas ellas
forão fundadas e sujeitas originariamente á corôa bri
ta,nni.ca; (2l seus podel'e e auctoridade derivavam
,se dos seus foraes e eL'ào por elles limitadas. Todos
ou quasi todos esses foraes restringiam a ua lecri la
ção, prohibindo-lhes que fizessem 1 is incompativeis
ou contrarias as da Inglaterra. Em muitas das colonia , a
corôa tinha a pl'erogativa da sancçã sobre sua le
gislação, bem como a da exclusiva nomeação de seus
funccionarios superiores e o direito de revisão, em
grau de appellação, cios julgamentos de seus tl'ilJu
naes. (3) Em as suas mais solemnes dec1arnçõe de
direitos, reconhl:Jciam-se obrigadas, como subditas bri
tannicas, á fidelidade á corôa britannica e, como ta
com direito a todas as liberdades, immunidades e li
rei tos dos subditos inglezes nascidos livres. Negcl
yam ou desconheciam o poder de lançar tributos, me
nos exercido por suas proprias leO'i laturas coloniae ,
mas ao me 'mo tempo reconheciam-se obrigadas ao
actos do Parlament britannico para regulament do

(1) O Dr. Rush, em uma publicação politica, apparecida em
1'786, emprega o termo soberania em outro, e até cert ponto, mais
re, trict sentido. Diz elIe - « O povo da America errou a signifi
cação da palavra soberania; d'aqui cada estado pretendI) ser soúe
?·ano. Na Eal'opu, a palan'a applica-, e a s estados que podem fa
z r a gu na c a p:u:, celebrar tratado., etc. Como estJ poder é
privatiYo do Congl'e S0, é est o unico pod r S llcrano dos Estado
Unidos. Igual erro commettemos relativamente as n ssa: n gõ~ ela pa
lavra independente. ão ha Estado aloum individualmente indepen
dente, elIe ,ó o são em Congre s , em união c 1111 o. Eshelos ir
mãos.» 1 A.mer. Muscum, '8, 9. O Dr. Bnrton, de outro lado, em
trabalho similar, expli·'a o fnn cionam mt do s 'stem't da confe
deração n Rentido e'plicado no texto. 1 AmeI'. lu 3um, 13, li.

(2) 2 Dall. 471, per Juy, C. J.
(3) Vide Marsh. Hist. of Colon., p. 4 3; Jonrn. of Congrcss.,

1774, p. 29.
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commercio externo, de modo a garantir á metropole
as vantagens commeeciaes de todo o 'imperio e os in
teresses commerciaes dos seus respectivos membros. (1)
Pelo que concerne aos estados extrangeiros, as colú
nias não eeão, nú selltido do direito elas gentes, esta
dos soberanos, mas simples dependencias da Gran
Bretanha; não podiam celebrar tratados, declarar a
guerra, enviar embaixadores, regular as -relações com
mel'ciaes, nem sob aspecto algum agir comp sobera
nas nas negociações communs entre estados indepen
dentes. Em face umas das outras, mantinham-se na
relação commum de subditas bl'itanmcas; a legisla
ção de uma não podia ser fiscalisada pela legislação
de outra colonia; mas todas estavam sob' a commum
sujeição da corôa ingleza. (2) Se em algum sentido
podiam pretender as attribuições da soberania, era-o
sómente n'acc pção restricta a que alludimos~ isto é,
no exercicio limitado de certos poderes communs da
soberania. Nem mesmo contra a obediencia e fidelidad3
local pareceram reclamar. (3)

§ 211. Em segundo logar, as colonias não proce
deram separadamente por si mesmas e proclamáram
a sua propria independencia. E' verdade que alguns
dos estados p['evíamente haviam formado' governos
para si mesmos, mas o fizeram annuindo as recom
mendações do Congresso. (4) A Virgínia em 29 de
Junho de 1776, por intermeclio de uma convenção de
delegados, declarou « inteiramente di solvido o gover
no d'e te paiz, como fôra exercido antes sob a COl'ôa
da Gran Bretanha,» e passou a organizar no,'o go
verno. O New Hampshire tambem organizou governo

(1) Jour. of Congress., 17'H, pp. 27, 29, ::l8, 39; 1775, pp. 152,
]56; Mar. h. Hist. of Colon.. cap. 14, pp. 412, 483.

(2) 1 Cha1m. Ann. 686, 68'7; 2 Dall. .fiO, per Jayo C. J.
(3) Journ. of Congress., 1776, p. 282; 2 Ha7.. Coll. 591; Marsh.

Colono App. n. 3. p. 469.
(4) Journ. of Congresso, 1775, pp. 115, 2:H, 23:-, 2'79; 1 Pitk.

Hi~t. 351. 355; Marsho Colono cap. 14, pp. 441, 4l7; 9 Hening,
Stat. 1J2, 113; 9 Dane's Abridg. App. § 5, p. 16.
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e.m Dezembro de 1775, o qual evidentemente devia
s,er temporario, « durante,» corno diziam, « a infeliz e
desnatural contenda, co:çn a Gran Bretanha.» (1) A
New Jersey, do mesmo modo, estabeleceo fôrma de go
verno em 2 de Julho de 1776; mas declaravam ex
pressamente que tornar-se-ia sen1 effeito no caso de
reconciliação com a Gran Bretan ha; (2) a Carolina
do Sul, em Março de 1776, tambem adoptava nova
fôrma governamental; mas era esta do mesmo modo
« estabelecida até que se podesse chegar a um accordo
entre a Gran Bretanha e a America.» (3) Entretanto,
a declaração de independencia foi acto da união de
todas as colonias; foi « urna declaração dos repre
sentantes dos Estados Unidos cl'America reunidos em
Congresso;» « dos delegados nomeados pelo bom po vo
elas colonias,» como el'ão chamados em anterior de
claração ele direitos. (4) Não foi actu pr~ticaclo pelos
governos estadoaes então organizados, nem por pes
soas por elles escolhidas; foi acto accentuadamente
do povo inteiro das calonias unidas, por intermedio de
seus representantes escolhidos, entre outros, para
este fim. (5) Não foi um acto cuja adopção estives
se na competencia d'aquelles governos ou de qual
quer d'elles, organizaclos, como estavam, de accordo
com os seus foraes: esses foraes não previam e nem
providenciavam para o caso. Foi um acto de sobera
nia original e immanente praticado pelo proprio povo,
resultante do seu direito de mudar a fôrma de go
verno e de instituir governo novo, sempre que enten
desse necessario á sua felicidade e segurança. Assim
o considera a Declaração de Indepcndencia. Nenhum
Estado cogitou de por si mesmo formar novo gover-

(1) 2 Belk. N. Hamp. cap. 25, pp. 306, 308, 318; 1 Pitk. Ri ,t.
351, 355.

(2) St:tkes's Rist. Co1on. 5\, 75.
(3) ,t kes's Hist. Colono ]03; 1 Pitk. Hist. 355.
(4) Jo lll'lla] , 1776, p. 2,1,1; Jourm], ]7'74, pp. 2'7, 45.
(5) 2 Dul1. 470,4'71, per JaJ' C. J.; 9 Dan' Abl'iclg. Al)P' lSS) 12,13.

pp. 23. 24.
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no ou de prover para as exigencias da occasião sem con
sulta com o Congresso e sempre que qualquer d'el
les agia, o fazia em virtude de recommendação do
Congresso; foi, portanto, acto de todos e para be
neficio da totalictade. O povo das colonias unidas fez
das colonias unidas Estados livres e independentes e
os desligou de toda fidelidade á corôJ. britannica.
Conseq uentemente, a Declaração de Independencia sem
pre tem sido considerada como acto de suprema e so
berana auctoridade, completo e perfeito pe1' se e deter
minando ipso fa~to a inte ira dissoluÇãO de todo laço
politico e fidelidade á Gran Bretanha, e isso não só
c mo materia de facto, mas s' b o ponto de vista le
gal e constitucional perant os tribunaes de justiça. (1)

§ 212. Em Janeiro de 178" nos debates da legisla
tura da Carolina do Sul relativos á conveniencia de
convocar-se uma con \ nção do povo para ratificar
ou rejeitar a Constituição, um iIlustre estadista (2)
fez uso da seguinte linguagem: « Este admiravel ma
nifesto (isto é, a Declaração de Independencia) refuta
satisfactoriamente a doutrina da soberania e indepen
dencia individual dos differentes Estados. N'aquella
Declaração, os diffel'entes Estados não são mencionados;
mas depois de lembrar, em linguagem viril acom
panhada de al'gumentos convincentes, o nosso direito
á independencia e a tyrannia que nos impellio a affir
m l-o, a declaração é feita nas seguintes palavras:
« Jós, portanto, os representantes dos Estados Unidos,
etc., em nOÍn,e, etc. do bom povo cl'estas colonias, etc., pu
-blicamos solemnernente, etc., que estas colonias unidas
são e de direito devem ser Estados livres e independen
te . A independencia separada e oberania individual
dos diversos E -tados nunca foi imaginada pelo esclare
cido grupo ele patriotas, que redigia esta declaração.

em mesmo os diITerentes Estados jamais forão em
qualquer parte indicado pelo nome, como se se luizes-

(1) Dallas H.. 410.
(2) MI'. ChaI'l~s C)t SWOI'th Pinc1:n y.
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se gravar na Amer-íca a maxima de que a nossa liber
dade e independencia nasceo da nos a união e que
sem eHa nunca podel'iamos ser 'livres ou il1llependen
teso Consideremos, pois,todas as tentativas de enfra
quecimento cl'esta união, resultantes do pensamento
de que cada Estado é separada e individualmente in
dependente, como uma especie ele heresia politica,
que nunca poderá trazer-nos beneficios, mas s6 acar
retar-nos as mais serias calamidades. l> (1)

§ 213. Alem d'isto, vimos que o poder para a pra
tica d'esse acto, não se derivou dos governos dos E '
tados e, em geral, nem foi eUe realisado çom sua
cooperação, pelo que naturalmente surge a seguinte
ques tão: devendo esse ac to ser considerado como de ca
racter nacional, de que modo as colonias se tornaram
uma nação e de que modo o Congresso adquiria esse po-

(1) De] ates in 80uth Carolina, 1788, impressos por A. E. Miller,
Charl stown, 1831 pp. 43, 4!. lIfr. Adams, em seu discurso de 4
de Julho de 1831, q ue é valioso por sua, ideias sobre principios
constitllcionae , insiste longamente sobre a me ma doutrina. Em
bóra tenha sido publicado depois de promptos estes Commentario ,
com prazer aproveito a opportunidad para me s con r da su'a auc
t ridade, a fim de corrobol'itr as mesmas ideias: « A união das
colonias havia precedido esta declaração (de independencia) e atlÍ
mesmo o começo da guerra. A declaração foi commum de que as
colonias unidas erão Estados livres e independentes, mas não de
que qualquer d'ellas fosse um Estado livr e independente, separado do
resto.» « A Declaração do Independencia foi um pacto socjal, pelo
qual o povo todo convencionou com cada cid·tdão e cada cidadão
c m o povo todo, que as colonias unidas erão e de direito de
viam er estados livres e independentes. Para este pacto a união
foi tão vital quanto a liberdade e a independencia. A Declaração
de Independencia annunciou a separação das treze colonias uni
das do r~st:l do imperio britannico e a existcncia do seu povo,
d'aquelle dia em diante, como nação independente. O povo de
toda a eolonias, fallando polo orgão de seus repl'e entantes, cons
tituio-se pessoa momI perante a humanidade. A Declaração de
Indepenclencia não foi uma d claração de simples liberdade adqui
rida, nem de uma rórma de governo; o p vo das colonias já era livre
e varias a suas fórma de governo. Erão todas ellas colonias de
uma monarchia; o rei da Gran Bretanha era o seu soberano
commum. II
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der nacional? A verdadeira resposta deve ser, que
immediatamente que o Congres~o assumio poderes e
decretou medidas por sua natureza de caracter nacional,
o povo, de cuja acq uiescencia e consentimento lhes vi
nha a validade, devia ser considerado como havendo
concordado na formação de uma nação. (1) O Con
gresso de 1774, tomando-se em consideração os termos
geraes dos diplomas conferidos aos delegados então
nomeados, parece ter sido investido do poder de com
binar as medidas, que presumisse melhores para re
paração dos aggravos e defesa dos direitos e liberda
des de todas as colonias. Seus deveres parecem ter
sido de natueeza principalmente consultiva; as exigen
cias da occasião, porém, fizeram-o de preferencia acom
panhar os desejos e intuitos de seus constituintes, a exa
minl'l.l· escrupulosamente o termos em que lhe foi ou
torgada a sua auctoriclad.v. (2) Os Congressos de 1775
e 1776 forão providos de poderes mais latos e os ter
mos dos seus diplomas erão em gel'al sufficientemente
amplos para compr'ehenderem o direito de decretar
medidas de caracter e obeigatoriedade nacional.
As cautelas necessaeias n'aqueLle periodo da lucta re
volucionaria tornavam a linguagem mais reservada
do que na realidade os intuitos podiam justificar; mas
previa-se que o espirito publico secundaria ardente
men te cada medida adoptada para apeessar a união
e a resistencia geral ás peetenções beitannicas. Con
s guintemente, .o Congresso de 1775 assumio im
mediatamente, como vimus, o exercicio de algumas das
mais elevadas funcções da soberania. Tomou medidas
para a defesa e reslstencia nacional, fez observar as
prohibições sobre o commercio e relações com a Inglater
ra; organizou um exercito e armada nacionaes e auctori
zou determinadas hostilidades contra a Gran Breta
nha; levantou dinheiro, emittio papel- moeda e con
tl'ahio debitas em nome da nação; estabeleceo um

(1) 3 DalI. H,. 80, 81, 90, 91, 109 a 111, 117.
(2) DalI. R. 91.
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correio nacional e, finalmente, auctorizou a captura
e condemnaçao de presas perante os tribunaes res
pectivos, com appellação para eite em segunda ins
tancia.

§ 214. Esta mesma assembléa, em 1776, tomou me
didas mais ousadas e exerceo podeees, que não po
diam ser justificados ou explicados senão pela suppo
sição de que jà existia uma união nacional e para
fins nacionaes e de que o Congeesso achava-se investido
de poder sobeeano sobre todas as colonias para defesa
dos direitos e liberdades communs a todas. Portanto,
auctorizou hostilidades g.eraes contra as pessoas e pro
priedade dos subditos britannicos; abeio extenso com
mercio com paizes extrangeiros, regulando toda a ma
teria concerhente a importações e exportações; auc
torizou a formação de novos governos nas colonias
e, finalmente, exerceo a prerogativa soberana de rom
per a obediencia e fidelidade de todas as colonias
á corôa beitannica. O povo nunca poz em duvida ou
contestou a validade destes actos. Pelo contrario, elles
tornáeam-se o alicerce sobre o qual se levantou o eelificio
das liberdades e inclependencia dos Estados Unidos.
Quaesquer, pois, que sejão as theorias elos argucio
sos sobre o assumpto, é historicamente verdade que
em face ela Declaração ele Indepenelencia essas colo
nias não erão, no sentido absoluto, estados soberanos;
mas que, no momento da sua separação, estavam sob
o dominio de um governo nacional e superior, cu
jos poderes forão conferidos e erão exel'cidos pelo
Congeesso geral com o consentimento do povo de to
dos os Estados. (1)

(1) Todo e. te assumpto é largamente discutido por MI'. Dane no
Appelldice do novo volume do seu Abridgment of the ,Lo:ws, c
muitas das suas opiniões coincidem com as expostas no texto.
Todo aquelle Appendice é dign'J de ser lido pelo jUl'isconsult cons
titucional, mesmo quando divirj a. de algumas das conclus5es do
illnstrado autor. Alli encontrará elle illuita argumentação basea
da em prova d)cumental de caracter publico que at~ agora ain-
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§ 215. A datar da Declal'ação de Independencia, se
não desde epocha ânteeior para a maior parte dos
effeitos, as colonias unidas devem ser consideradas
corno uma nação de (acto sob um governo geral, crea
do e funccionando pelo consentimento geral do povo de
todas as colonias. Os poderes cl'esse governo não
erão e realmente não podiam ser bem definidos; ain
da assim, porém, a sua exclusiva soberania fôra em
muitos casos po itivamente estabelecida, bem como o
seu poder superior sobre os Estados foi geralmente
admittido na maior parte, se não em todos os actos
de caracter nacional. (1) Os Adigos de Confederação, dos
quaes teremos occasião de fallar mais adiante, não
forão redigidos e adoptados pelo Congresso antes de
Novembro de 1777; (2) não forão assignados au rati
ficados por qualquer dos Estados antes de Julho dB
1778 e não ficáram ratificados de modo a se torna
rem obrigatorios para todos os Estados antes de Mar
ço de 1781. Durante eSf>e espaço intermedio, o Con
gre o continuou a exercer os poderes de go,-erno ge
ral, cujos actos obrigavam todos os Estados e, em
bóra sempre reconhecesse os Estados como conmvuni
dades sobemnas e i1dependentes, (3) com tudo é obvio que

(1) Vide Penhallow v Doane, 3 Da.II. R. 54; Ware v Hy1tJn,
:3 DalI. 190, per Cha.~e, J. Vide a Circular Letter ofCongre. s, de 13
de 'ept. 1'779; 5 Journ. of Cong're ., 311, 318, 349.

(2) Journ. of Congo 1'7'77, p. 502.
(3) V'ide Letter by Congress, de 17 de ovembro de 1771, recom

mendando os Artigo de Confederação; Journal de 17'77, pp. 513,514.

da. não tinha sido condensada e formulada de modo preciso.
Algumas ideias interessantes sobre este a. sumpto encontrarão

o leitores na fessage on Internal Improvements do Presidente
Monroe em 4 de Maio de 1822, appensa á sua Me sage sobre a Cum
berland Road. Vide especialmente as paginas 8 e 9.

Quando o r. C/tie(-ftL tice .I::trshall, em Ogden v Gibbons, (9 Wheat.
R. 187) admitL lue os E tac1 s, antes da formação da Constitlli
cão erá s beran s e inc1ependent s e unido entre si sámente por
;lm~ liga, é claro que elIe u a dn pala\ra sobemno em sentido muito
r"strict. ob a Conf~d rJ.çá'l, mu!tas erão a limitações feitas aos po

.deres dos Estados.
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estes termos deviam ser empregados no sentido 1'es
tricto e subordinado, a que já alludimos; porquanto
era impossivel applical-os em outra qualquer accep
ção, desde que a maioria dos Estados podia, por seus
actos em Congresso, obrigar a minoria. Entre os pode
res exclusivamente exercidos pelo Congresso contavam
se os de declarar a guerra e fazer a paz; de auc to
rizar capturas; de instituir tribunaes de appellação
para as presas; de dirigir e fiscalisae todas as ope
rações nacionaes, militaees e navaes; de contractar
allianças e celebrar tratados; de contractar empresti
mos e emittir papel-moeda em nome da nação. No
tocante aos governes extrangeiros, eeamos conhecidos
politicamente apenas como os Estados Unidos e era
em nossa capacidade nacional, como taes, que envia
vamos e recebiamos embaixadores, entravamos em tra
tados de alliança e eramos admittidos á communhão
geral das nações, que podiam exercer o direito de belli
gerantes e pretender igualdade de poderes e prerogati
vas soberanas. (1)

§ 216. Em apoio d'dstas ideias, não será sem utili
dade citar as decisões de alguns los nossos mais eminen
tes juizes, proferidas em occasiões que exigiam accu
rado exame do assumpto. N processo entre partes
Chisholm's Executors v The State of Georgia, (2) o Sr.
Chiele !lLsl'ice Jay, que como estadista da revolução era
tão distinc to quan to como j urisco nsuIto, exprimio-se
nos seguintes termos: « A Revolução ou antes a De
claração de Independencia já encontrou o povo unido
quanto ao ir~tere ses geraes e ao mesmo tempo pro
vendo para seus intere~ses mais particulares por meio
de convençõ s dos Estados e outras combinações tem
porarias. Da corôa da Gran Bretanha, a soberania
do paiz passou para o povo, não sendo nova en
tão a opiniã de qu as terras devolutas, que perten-

(1) 1 Amer. Museum, ]5; 1 Kcnt, Comm. ]97 a 199.
(2) 3 DaU. 419, 470.
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ciam ·aquella corôa, haviam passado, não pal'a Q povo
da colonia ou Estados, dentro de cujos limites' esta
vam situadas, mas para o povo inteiro. Fosse qual
fosse o principio 'em que se firmava e ·ta opinião, o
facto é que ella não cedeo o logar á outra, e treze
soberanias forão consideradas como nascidas dos prin
cipios da revolução, combinadas entre si por conve
niencias e considerações locaes. O povo, comtudo,
continuou a considerar-se, sob o ponto de vista nacio
nal, como um só povo e, consequentemente, a dirigir
sem interrupção seus negocios nacionaes.» N'outra
causa, entre partes Penhallow v Doal1e, (1) o Sr. Juiz
Paterson, que tambem fôra um dos estadistas da re
voluç.ão, referindo-se ao periodo anterior a ratificação
da confederação, disse: « Os poderes do Congresso
erão por sua natureza revolucionarios e dimanavam
dos acontecimentos, sendo proporcionados ás emer
gencias nacionaes e se extendiam até ao objectivo que
se tivesse em vista conseguir. O Congresso era o con
selheiro geral, supremo e fiscalizador da nação, o
centro de força e sol do systema politico. O Congres
so organizava exerci tos, equipava a marinha e prescre
via as regras para a sua a.dministração, etc. Estes ele
vados actos de soberania erão approvados pelo povo
d'America; etc., que se submettia e n'eUes consentia.
O perigo sendo imminente e commum, ao povo ou
colonias tornou-se necessa'rio colligar-se e agir de
harmonia, a fim de conjurar ou desfazer a violencia
da tempestade, que se accumulava. Portanto, uni
ram-se e íormáram um corpo politico, do qual foi o
Congresso o principio director e alma, etc. A verda
de é, que os Estados individual:nente não erão co
nhecidos nem forão reconhecidos soberanos pelas na
ções extrangeiras, e nem o são actualmente .. Collec
tivamente e sob o Congresso, ,corno seu laço de con
nexão ou a sua cabeça, os E ·taclos forão reconhecidos
soberanos pelas potencias eXLrallgeira , mas particu-

(1) 3 DalI. 54"
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larmente n'essa accf\pção do termo que é applicavel
a todos os gl'andes int,el'esses nacionaes e em cujo exer
cício os ontl'os soberanos fossem mais immediatamente
'intel'essados.» Ainda na questão entl'e pal'tes '.iVare v
Hylton (1) o Sr. Juiz Chase, como os ' outros, tam
bem estadista da. re, oluÇão, disse: « Tem-se indagado
que poderes teve o Congresso desde a sua primeira
reunião em Setembl'o de 177~1 até a l'atificação da con
federação no iode 1arço ele 1781. Parece-me que os
poderes do Congresso durant- aCluelle periodo inteiro
derivavam-se do povo que elle representava, sendo
expressamente conferidos pOl' intermedio de suas con
venções ou legislaturas estadoaes ou, depois de exer
cidos, implicitamente ratificados pela acquiescencia e
obediencia do povo, etc. Os poderes do Congresso ori
ginál'am-se da necessidade e d'ella dimanáram e s6
pelos acontecimentos erão limitados ou, em outras pa
lavras, erão de natul'eza revolucionaria. Sua exten
são dependia das exigencias e necessidades dos nego
cios publicos. \. minlla ideia geral do assumpto é qu
os diversos Estados retinham~ a soberania interiol' e o
Congl'esso propJ'Íamente tinha os direitos da sobel'a
nia extel'Íor. Para decidi r entre os poderes dos li
versos Estados e o do Congresso aI) tes da confedera
ção, só vejo uma regra segul'a, a saber: que todos
os pod res efTect,ivamente exercidos pelo Congresso an
tes d'aquelle periodo, o farão legalmente na presumpção,
que não deve ser controvertida, lle que assim tinha
siclo auctol'izado pelo povo qu representava, por de
legação expressa ou tacita, e que todos os poderes exer
cidas pelas convenções ou legislatul'as dos Estados
tambem o fOl'ão legalmente pela mesma presumpção
de outorga de parte do povo.) :2)

§ 217. Pelo que respeita aos poderes do Congresso
Continental ex rcido antes da adopção dos Artigos

(1) 3 DalI. 199. ,
(2) V'ide tambem 1 Kent, Comm. Lect. 10, p. ]!)6; Pl'esident's Mon

roe E,'position and Messagc, 4 de . faio de 1822, p. 8 a 11.
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de Confederação, poucas forão as questões juridica
mente discutidas durante a guerra da revolução; por
quanto aos homens, no calor da guerra, não sobrava tem
po para pesquisal' ou pesar minuciosamente taes as-o
sumptos ; inter armCL silent leges. O povo, descançado na
sabedoria e patriotismo do COl1gl'esso, convinha taci
tamente em qualquer auctoridade que elle assumisse;
mas pouco depois da organização do actual governo,
a questão juridica foi discutida largamente pera.nte o
Supremo Tribunal dos Estados Unidos em uma acção,
em que se invocava a jurisdicção em segunda instan
cia do Congresso em materia de presas, antes da rati
ficação da confederação. (1) a O resultado d'aquelle
exame foi, como já o indicavam as opiniões citadas,
que o Congresso, antes da confederação, tinha pode
res soberanos e supremos para os negocios nacionaes,
dados pelo consentimento do povo dos Estados Unidos
e, entre outros, os supremos poderes de guerra e paz
e, como incidente, o direito de julgar em ultima ins
tancia as appellações nas questões de presas, mesmo
em opposição com a legislação dos Estados; e que os
poderes effectivos exercidos pelo Congresso, com relação
a n gocios nacionaes, o1'fereciam a. mais forte demonstra
ção da S1: a COI stitucio:l. lida :le, desde que emana"\ am
dos representantes como povo, e erão confirmados pelo
mesmo povo.

(1) 1 Penhallow t· Doane, 3 DalI. 51, 80, 83,90, 91, 94" 109 a 112, 117 ;
Journ. of Congress, Março de 1779, pp. 86 a 88. 1 Kent. Comm.
198, 199.

(a) Na Vida de :1111'. A. J. nia a respeito da jurisdicção do
Dallas, por seu filho George 1\1. C)ngresso nas questões de pre
Dallas, pp. 95 e seguintes, encon- sas e a parte tomada por aquel
tra-se uma int3r ss:mt3 n'trração 1 eminente advogado na defesa
da controversia com a Pennsylva- ela auctoridade federal.



CAPITULO II.

ORIGEM DA. CONF~DERA.ÇÃ.O.

§ 218 A união assim formada nasceu das exigen
cias dos tempos e por sua natureza e fim pode ser
considerada como temporaria, devendo perdurar só
mente até a manutenção das liberdades e independen
cia communs dos Estados e terminar com a volta da
paz com a Gran-Bretanha, uma vez conseguidos os in
tuitos da revolução. Era evidente para os espiritos re
flectidos, que a futura separação dos Estados em com
munidades absolutas e independentes, sem laços mutuas
ou sem um gov rno nacional sllpremo, abundaria em pe
rigos imminentes para a :::;ua paz e segurança communs
e os exporia não sómento á probabilidade de serem por
partes conquistados de novo pela Gran-Bretanha, de
pois da separação, mas tambem a todos os azáres de
guerras externas e dissensões ci, is. D'esta sorte, aquelJes
que se haviam arupado em d3rredor da causa commum
c nira a Gran-Bretanha, pelas intrigas dos seus inimigos
e os ciumes sempre incidentes entre nações visinhas,
poderiam, nas mãos dos ambiciosos no exterior e dos
corrompidos no interior, converter-se então em instru
mentos de mutua destruição entre uns e outros e ser
a.ssim victimados successivamente por uma tyrannia
extrangeira ou domestica. Estas considerações não po
diam deix.ar de exercer gl'ande pressão sobre todos os ci
dadãos honestos e patriotas, independ ntemente dos be
neficias reaes que uma união pormanente não deixaria de
garantir a todos os Estados.

§ 219. ão é de admirar, portanto, que um projecto
que, mesmo no periodo colonial, fôra tantas Yezes tentado
por alguns d'eLles, para se premunirem contra os males
inhorontes a sua fraqueza politica e distancia elo paiz-mãe
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e que fôra tão frequentemente combatido pelo ciume da
corôa ou das colonias\ (1) tivesse occorrido ainda em co
meço ao espirito dos grandes homens que tinham as
sento no Congresso Continental.

-§ 220. Será lição instructiva e util assignalar histo
ricamente os passos que leYáram os Estados á organi
zação e final adopção dos Artigos de Confederação e de
perpetua união entre os Estados Unidos. Será instruc
tiva, porque revelará as difficuldades reaes inherentes
a semelhante plano, mesmo nos tempos em que a sua
necessidade se impu11ha ao espirito dos homens não
só pelos perigos communs, como pela necessidade de com
mum protecção, já pelos sentimentos communs de affecto,
já pelos communs esforços para a defesa. Será util, por
que contribuirá para moderar o ardor dos espiritos inex
perien tes, inclinados a imaginar que a sciencia de gover
nar é demasiadamente simples e, do mesmo modo, eviden
tes os prineipios em que a administração deve ser calca
da, para trazerem grand s duvidas ao campo çle acção da
sabedol'ia dos estadistas ou da sagacidade dos theoricos ;
com effeito, nada é mais difli iI de prever do que a execu
ção pratica de poderes outorgados, a não ser a das restric
ções, que tenhão por fim limi tal' esses poderes. E' uma
triste verdade que, se a posse do poder dá logar algumas
vezes a abusos prej udiciaes, outras vezes a falta d'elle
tambcm dá logar a cert.a fraqueza politica, igualmente
prQ.judicial em suas conseq~enciasaos grandes intuitos
do governo civil.

§ 2.21. E' nosso propo ito, portanto, fazer a revista his
to rica lo modo pelo qual for~to organizados e adoptados
os Artigos ele Confederação.

A' esta scguir- e-'1 uma exposição das disposições ge
raes e destri buiçi'LO do' poderes de accôrdo com aquel
le acto e isto levar-nos-á naturalmente ao estudo das
causas do seu declinio e fim, e assim nos preparará
o caminho p8ra <t analyse das meçlida que trouxeram

(1) 2 Haz. C 11. 1, etc; Idem, 521; 2 HoImes's Ann. 50 e nota; Marsh.
CoIon. 284., 2 5, 46-10; 1 Kent, Comm, 190, 191.
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a ol'igem e adopção final da presente Constituição dos
Estados Unidos. (1)

§ 222. Em 11. de Junho de 1776, 'no mesmo dia em que
foi nomeada a commissão para preparar a Declaração
de Independencia, o Congresso resolveu que « uma com
missão fo~se nomeada para prepal'ar e redigir as bases
de uma confeder;Jção entre todas estas colonias» e de ac
côrdo com isso, no dia seguinte foi nomeada uma com
missão, composta de um membro de cada colonia. (2)
Quasi um anno antes cl'este periodo (isto Ó, em 21 de Julho
de 1775) o Dr. Franklin submettera ao Congl'esso um
esboço ele artigos de confederação que, com tudo, pare
ce não ter sido objecto de doliberação. Estes artigos
visavam uma união até a reconciliação com a Inglaterra
e, na falta. cl'esta, uma confederação perpetna.

§ 223. A 12 de Julho de 1776, a cOll1missAo nomea
da. apresentou um projecto de Artigos de Confedera
ção (3) que el'a escripto por letra de MI'. Dickenson,
um dos membros ela commissão e delegado da Penn
sylvania. O projecto assim apresentado, foi discutido
de 22 a 31 de J:llho e e~n elivers s dias entre os dias 5
e 20 de Agosto de 1776. N'este ultimo dia, o Congresso em
assembléa geral, apresentou um outro projecto, que
foi a imprimir pal'a uso dos seus membros. (4)

§ 224. Parece que o assumpto não foi tomado :)'lai~

em 'onsideração até 8 de Abril de 1777, sendo então

(I) O primeiro volume das Leis dos Estados Unidos, publicado
por Bioren and Doane, contem um summari dos trabalhos do I Con
grosso para o estabeleci meto da confed ração, bem como da con
venção para o estabelecimento da Constituição dos Estados Unidos,
e todos os trabalhos são dados integralmen"te no primeiro volume
dos S cret Journals, publicado pelo Congresso em 1821, p. 2 3 e
seguintes.

(2) Journals de 17'77, p.207.
(3) O project do Dr. Franklin e e,te attribuido a .Mr. Dicken

son, nunca f 1'ão puulicltel1s ante'> da publicaçã dos Secl'Jt Jour
u·,ls por ordem do C:mgr sso em ]821. aonde st:rão enc ntrlldos :1

paginas 253 e 2;)0.
(4) SecrJt Jouruals, 1776, p. 301.
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os artigos descutidos differentes vezes entre aquella
data e a de 15 de Novembro do mesmo anno. N'e:ste
ultimo dia forão os artigos offerecidos com differentes
emendas e por fim adoptados pelo Congresso. No
mcáram então uma commissão de redacção, que re
digio uma carta circ ulal' a todos os Estados, pedindo
lhes que auctorizassem seus delegados em Congresso
a subscreverem os artigos em nome dos respectivos
Estádos. A commis 'ão observava n'aquella circular,
« que formar uma uniã permanente, accommodada
ás opiniões e desejos do delegados cie tantos Estados
differ n tes em habitos, producção, commef'cio, e inter
na administração, era trabalho que s6 o tempo e a
refiexão, de accôrdo com o desejo de conciliação, pode
riam tef'minar c completar. Quasi se não I óde esperar
que plano algum, na variedade de disposições es
senciaes á nossa união, corresponda exactamente ás
maxima~ e vistas politicas de cada E ta lo especial.
Devemos observar que, ap6s a mais cuidadosa inves
tigação e as mais amplas in[ormaçõeB, é este pro
jecto proposto como o qu melhor se adaptará ás
circumstancias de todos e como o unico que offerece
razoa vel p rspecti va de geral ratificação. Permitti-nos
então» (accrescentava a commissão) « recommendar ins
tantemente estes artigos á attençEtü immediata e des
apaixonada elas legislaturas dos Estados respectivos.

ejão eItes, pois, r",vistos imparcialmente, sem se per
der de vista a clifficuldacle de cumbinar, em um sys
tema geral, os yarios sentimentos e interesses de
um continente dividido em tantas communidades
soberanas e independentes, e a convicção da neces
sidade absoluta de unirmos todos os nossos conse
lho e toda a nossa força na manutenção e defesa
das nossas communs liberdades. Que sejão examina
dos com esse espirito de liberdade, que convem a
irmãos e concidadãos ceI' ados do mesmo perigo im
minente e combaten o p,;,lo mesmo insigne premio,
pro u 1damente intervssaclos em se unirem para sem-
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pre pelos laços os mais intimos e indissoluveis. E fi
nalmente, que sejão revistos com a moderação e mag
nanimidade de legisladores sabios e patrioticos quc,
embóra interessados pela prosperidadc de suas pro
prias localidades, são com tudo capazes de se ele
varem acima de cogitações locaes, quando estas sc
tornem incompativeis com a segurança, felicidade e

gloria da confederação.»
§ 225. Tal foi o appello energico e eloqu'cnte feito

aos Estados; entretanto, mui lcnta foi a convicçã.o
por elIe levada ao seio das legisLaturas locaes. :Mui
tas forão as objecções lcyantadas e as emendas pro
postas; todas ellas, com tudo, [orão rejeitadas pelo
Congresso, não tanto provavelmente porque fossem re
putadas inexequiveis ou inconyenientes em si mesmas,
mas pelo perigo de ser o instrumento de novo de
voLYido a todos os Estados para ser reconsiderado.
Portanto, a 26 de Junho lle 1778, tirou-se uma copia
preparada para receber as ratificações, principiando
estas a 9 de Julho seouinte. Forão os Artigos ratifl
cados por todos os Estados, excepto o Delaware e
Maryland, em 1778; pelo Delaware o foi depois em
1779 e pela Maryland no 10 de ifarço de 1781, sendo
esta ultima data a da ratificação final, circumstancia
com prazer annunciada pelo Congresso. (1)

§ 226. Passando em revista as objecções levanta
das pelos varios Estados contra a adopção da confe
deração sob a fórma em que lhes foi apresentada, ao
menos até aonde essas objeüções podem ser colhidas
nos actos officiaes d'aquelIes Estados ou de seus dele
gados ao Congresso, algumas (L'eLlas parecerfLo funda
das no desejo de emeucLas de palavras, para o effeito
de maior precisão e c l'teza.; outras em consicleraçõe~

de mais largo e importante alcance para os intcres
ses dos Estados respectivamente ou da União. (2) Entre
estas, encontram-se as objecções e alteraçõe reLati-

(l) Secret, Jounals, 401, 41 ,423, 421,426; 1 Kent', C mm. 196, 197.
(::l) 2 Pitk. Hist. cap. lI, pp. 19 a 36; 1 Kent's C mm. 19i e 4098.
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vas á distl'ibuição dos impostos e do contingente para
a força publica, que devia ser levantada entru os Es
tados, formuladas e prop stas pelo Massachusetts, Con
necticut, New Jersey e a P nnsylvania. (1) H:)uve
tambem grande ciume por causa da faculdade de ma
nutenção ele um exercito regular em tempo de paz. (2)

§ 227. Mas o qu parecia ser de importancia cap:
tal e que. eITectivamente pl'otrahio por tanto tempo a
ratificação da (jonfüderação, foi a alarmante controver
sia concernente aos limites de alguns dos E::;tados e
as terras publicas da corôa existentes dentro dos pre
sumidos limites. Do um lado, os Estaclos grandes clis
putavam todas as tel'ras da corôa dentro dos seus limites,
sob o fun.damento de que tinhão direito exclusivo á el
las, e esses limite , conforme alguns [oraes, ex'tendiam
se ao Mar do Sul ou pelos terrenos desertos do occiden te
á distancias indeterminadas. De outro lado, os ou
tros Estados sustentavam com o mesmo ardor, que as
terras ainda não occupadas no começo da guerra e re
clamadas pela corôa bl'it nnica, tenas que lhe tinhão
s' elo cediclas pelo tl'atad,) de Pal'iz ele 1763, se' tinhão sido
aerancadas ao inimigo commum pelo sangue e pela
fortuna conjuncta dos treze Estados, deviam ser con
sideradas uma propl'ied d commum, sujeita a dispo
sição do Congresso para o bem geral. (3) Rhode 1s
land, Dalawal'ü, )Icw Jer ey e a lvIarylancl insistiram
por uma disposição fixanJb as fronteiras occidentaes
do Estados e reconhecendo como propriedade ela União
o territorio vago á oéste.

§ ~28. Este assul1lpto tornou-se o objecto, constan
temente repl'oduzido, 'de intcl'esses e irritação e amea
ç1.va Ji 'solver a confec1eraçãJ. Finalmente, em reve
reil'o de 1780, Nova York votou uma lei auctorizan
elo a l'onun ia lle uma paete do territorio occidental

(1) 'ecret, Journals, 171, 373,37'6,378,3 1; 2 Pitk. Ri t. cap. 11,
pp. 19 a 32.

(2) 2 ecrct. Jnurnals, 373, 376, 383; 2 Pitk, Hist. cap. 11, pp.
19 a 32.

3) 2 D;l1l. R, no, 31' JllY C. J.; 2 Pitk. Hist. cu . 11, p. lO a 3 ,
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reclamado por el13. O Congresso abraçou a oppol'iu
nidaele, que lhe era assim orrerecida, para dirigir-sLJ
aos Estados sobre o assumpto ela cess<1o do territorio,
lembrando-lhes « quão indisiJensa 'eln ente necessario Ó

estabelecer a União Foderal em bases fixas e perI la
nentes e de accorelo com principios aceitos por todos
os seus respectivos membros; quão essvncial ao ero
elito e confiança publica, á lllanutollção do nosso exer
cito, ao prestigio das nossas assemb16as e ao exito da
nossas medidas; á nossa p 'opria existencia co 10 povo
soberano e inclepen ente.» Recomnlen a'a COll illS
tancia a cessã.o do t rritorio oecielental, e ao mesmo
tempo C0111 igual instancia recommel1l1aya tan belll á
.rIar land a ratificação dos rtigos do Con edera <10. ( )
De aceorelo eom isso, no 10 de l\Iarço de 1781, os de
legados elo ova YOl' - faZlam a cessão, no n esmo cia
em que a l\Ial'Yland aceitaya a eonfecleraç<1o. Vir
ginia já antes tinha procedido nos termos da recom
menelação do Congresso e por subsequentes cessões
d'elta e elos Estados do ifassachusetts, Conneclicut, Ca
rolina elo Sul e Georgia, em datas posteriores, esta
granele fonte de dissensões nacionaes foi al.O.m estan
cada. (2) a

(1) S crct Journals, 6 de , etembro (lu 1780, p. 442; 1 Kent's Comm'
197, 198; 2 Pitk. Hist. cap. 11, pp. 19 n 36.

(2) 2 Encontra-se a histor:a d'estas ceSSÕJS na Introducção ás Lancl
Laws of the Unitecl States, impressas por ordem do Congres o em
1810, 1817 e 1828, e no primciro y lume das Laws of the United
Stat3s, impressas por Bior n and Duane em 1815, p. ·152, etc.

(a) O assumpto é de alguIDa sor- <:eguinLs. ride I-lildreth, Hist.
te considerado por :MI'. Rives, em of U. S. UI. 398.
a sua Lire of Madison, I. 257 e



CAPITULO III.

ANALYSE DOS ARTIGOS DE CO FEDERAÇÃO.

§ 229. Proseguindo no designio já annunciado, en
tramos na analyse dos Artigos de Confederação ou,
como farão denominados no proprio autographo, ..4.1'
tigas ele Conferlemção Perpettta entre os EstaclÇls, taes como
foeão finalmente adoptados pelos treze Estados em
1781.

§ 230. A Conf deração era pelo aetigo primeiro deno
minada - « Os Estados Unidos d'Amel'ica» O al'tigo se
gundo declara va que cada Estado cons0rvaria a sua sobe
rania, liberdade e independencia e todos os poderes, ju1'is
dicção e direitos que por esta Confederação não fossem
especialmente delegados aos Estados Unidos representados
em Congresso reunido. O artigo terceiro declarava
que os diversos Estados enteavam em permanente
liga de amizade uns com os oLltl'OS, para sua com
mum defesa, garantia de suas liberLlades e reci-'
proca e geral felicidade, obriganLlo-se a auxiliar
un aos outros contra todas as violencias e ata
ques qLle lhes fo sem feitos ou a qualquer d'elles,
por motivo de religião, soberania, commercio ou
outro qualCJuee pretexto., O artigo qnarto Lleclarava
que os ha.bitantes livres ele qualquer Esta 'o, exce
ptuados os vaga.bundos e homiziados, teriam direi
to a todos os privilegias de cidadãos livres em to
dos os Estad s; qu o povo de cada Estado teria
livre ingresso e regresso de outro qualquer Esta
do e go aria de todos os privilegias de teafego
e commercio, s11jeito aos mesmos direitos e res
tri ções que os seus habitantes; que os homiziados,
mediant· pe lido do poLlel~ executivo do E ·tado, de
onde houve em fugido, seriam entr gues e que e11
te ira fé seria lada em cada um dos Estados aos
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registras, actos e formalidades judiciarias dos tri
bunaes e magistrados lIas outros Estado.

§ 231. Tendo as im providenciado q uauto a s gu
rança e intvrcLll'S) dos Estados, o artigo seguinte
( quinto) providenci<lya a respeito da organização
ele um Congresso geral, disjJondo que se escolhessem
delegados, pela fOl'Ina que fosse determinada pela
legislatura de ca,cla Estado, os quaes se reuniriam
em Congresso na primeira segUi Ida feira de todos os
annos, reservando a cada Estado o direito de re
v, gar o mandato eLe qualquer ou ele todos os dele
gados, enyiando outros em seu lagar. enhUll1 dos
Estados pOLIeria ser repe entado no Congl'esso por
m8no de dous ou m1Ís de sete membros. Os de
legados não seriam elegiveis por mais de tres an
nos em cada terlno de seis e nem poderiam ex rL:or eu 
pregos r il1 uneraelos sob os Estados Unillos. Cc da
Estado .manteria seus propl'ios delegados e teria um
voto no Congresso. A liberdade ele tribuna do Con
gre 'so n[w poderia ser accusada ou denunciada, ilH

p"Cl"hed, ou po ·ta em du, ida fóra do seu recinto, e os
seus membros seriam protegidos contra lrisão durante
o tempo' de sua ida e yolta e comparecimento ao Con
gresso, excepto nos casos de traição, felonia e per
turbação la ordem publica.

§ 232, Em artigos subsequéntes, só e exclusi \'a
mente o Congresso era investi lo no direito e pode
res de fazer a guerra e a paz, excepto nos casos de in
va 'ão de um Estado por inimigos ou no de im
minente 1erigo de inva ão de índios; nos poderes
para envínr e receber. embaixadores; de celebrar
tratado e alliança, re peitados certos limites quan
to aos tratados de commercio; (1) de estabelecer re-

(1) (( ~nhum tl'atado de commercio ,'erá celebrado. pelo qual
:la poder le<>islativo lfJS Estnd . ejn. ndado lançar sobre os ex
trangeiros o me, m'1S impostos e dir~jtos a que. u proprio povo
c ·tá ,'ujeit • e prohibir a importaçrto c exp rtlção de quaesqu(:lr
gen ros e mercadoria. ,) Art. IX.



- 244-

gras para decisão de todos os casos de captura
em teí'ra ou no mar e distribuição das presas fei
tas pelas forças terrestres ou na vaes a serviço dos
Estados Unidos; de conceder cartas de corso e re
presalias em tempo de paz; de crear tribunaes pa
ra julgamento de piratarias e felonias commettidas em
alto mar e de estabele er tribunaes para receber e julgar
afinal as appellações em todos os casos de captura.

§ 233. Ao Congresso tambem era conferido o po
der de decidir, em grau de appellação e em ultima
instancia todas as duvidas e questões entre dous ou mai's
Estados sobre limites, judsdicção ou por outro qualquer
motivo, sendo especialmente prescripto o modo de ex
ercer esta auctoridade. Todos os litigios fundados
po direi to ao sólo, provenientes dl3 diffel'entes con
cessões de dous ou mais Estados antes de firmada
a sua j nrisdicção, serium afl Qal decididos do mesmo
modo, mediante petição de qualquer dos concessio
narios; mas nenhum Estado seria privado do seu
territorio em beneficio dos Estados Unidos.

§ 234. Do mesmo modo, era ainda o Congresso, só e ex
clusivamente, o investido no poder de regular o qui
late e valor da moeda cunhada por sua propria auc
toridade ou dos Estados Unidos; de fixar o padrão
dos pesos e medidas em todos os Estados Unidos; de
regular o c0111mercio .c dirigir todos os negocias com
os indios que não fossem membros de algum dos
Estados, com tanto que se' não infringisse ou violasse o
poder legislaLi ,-o de qualquer Estado dentro de seus
proprios limites; de estabelecer e regulamentar os cor
reio entre uns e outr~s Estados, cobrando o COIl1pe
tente sello para cobrir as respectivas despezas; de
nomear todos os officiaes das forças de teera, excepto
os offi iae dos regimentos; de nomear todos os offi
ciaes das forças nayacs e titular quaesquer funcciona
rios a serYiço dos 'stados Unidos; de estabelucer
regras para a administração e regulamento das forças
de terra e mar e dirioir suas operações.
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§ 235. Tambem se conferia auctoridade ao Con
gresso para nomear uma commissão dos Estados, que
deveria funccionar durante o encerramento do mesmo
Congresso e que compor-se-ia de um delegado de cada
Estado, e bem assim outras commissões e funcciona
rios civis que administrassem os negocias geraes sob
a direcção d'aquella commissão, entre cujos membros
o Congresso poderia do mesmo modo escolher o pre
sidente ; mas a ninguem era licito servir no cargo de
presidente mais de um anl10 dentro do prazo de tres
annos; era o Congresso igualmente auctorizado a com- •
putar as sommas necessaeias ao serviço publico e
applical-as ao pagamen to das respectivas despezas; a
levantar empeestimos e emi ttir papel-moeda sob a res
ponsabilidade dos Estados Unidos; a constmir e equi-
par uma armada; a deliberar sobre o numero das for-
ças de terra e a requisitae de cada Estado a sua quo-
ta parte, proporcionalmente ao numero de habitantes
brancos de cada EstaLIo. A' legislatura de cada Es-
tado competia nomea[' os officiaes dos regimentos, re-
crutar os soldados, vestil-os, armaI-os e equipaI-os a
custa dos Estados Unidos.

§ ~36. inda ao Congroesso era conferido poder para
adiar as suas sessões por qualquer tempo não exce
dente de seis mezes e para qualquer lagar dentro dos
Estados Unidos; tambem se consignavam disposições
relativas a publicação do seu diario e a inserção no
mesmo dos votos a favor e contra, sempre que o fos
se roq uerido por qualquor delegado.

§ 237. Taes farão os poderes con[el~jdos aQ Con
grosso. E tes mesmos, porém, farão em grande pade
restringidos em o seu' exoecicio; porquanto detel'mi
nára-se expressamente, que o Congresso nunca decla
rasS guerra, nem concedess cartas de corso ou re
prvsalias em tempo de paz, nem celebras'e tratados
ou allian as, nem cunhasse moeda ou regulasse o eu
valor; nem fixasse as sommas ou clespezas llecessu
rias á clef0 a e bem estar clo~ Estados Unidos; nem
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emittisse papel-moeda; nom levantasse empt'estimos
sobre o credito dos Estados Unidos; nem applicasse
dinheiros; nem deliberasse sobre o numero de navios
de guerra a construir ou comprar ou o numero das
forças de tena ou de mar que deYiam ser levanta
das; nem nom0asse commandante em chefe para o
exercito ou armada, seil1 qtn nove elos Estebr!os nisso con
viessem; e todas as mais questões, exceptuado o adia
mente de um dia para outro, seriam decidià,as pelo
voto da maioria dos Estados.

§ 233. comnlÍssào dos Estaclos ou quaesquer c1'el-
le::; em lúlluero de nove, podiam exercer durante o
encerramento do Con:;re::;so os poderes que o Congres
so, com o consentimento do nove E tados, julgasse
con venien te conferir-lhes, excepto aq uelles cuj o exer
cicio, conforme os art'gos de Confederação, dependiam
do consentim~n to de nove Estados, os quaes não podi
am ser assim delegados.

§ 239. Foi mais resolvido, que o papel-moeda, os
dinheiros de emprestimo e debitos contrahidos por 01'

d m ou sob a a lctoriclade do Congresso antes da
confJcleração, constituiriam um encargo de responsa
bilidade dos Estados Unidos; que quando algum dos
Estaclos levan tasse forças para a defesa commum, to
dos os o,ffLiaes, de coronel para baixo, seriam no
meados pela legislatura do E tado ou do modo que o
E 'tado determinasse, sendú as vagas providas da mes
ma maneira; que todos os encargos de guerra e ou
tras despezas para a defesa commum ou o bem estar
geral, s riam', cust adas por um thezouro commum,
suppr'ido pelos cli.rrcl'entes Estados, na proporção res
pectiva do valor das suas terras já concedidas ou
demarcada, ediflcios ou melhoramentos n'ellas feitos,
ayaliaclos pelo modo que pelo Congresso fosse pres
cripta, e que as taxa5 para o pagamento da referi
la proporção seriam lançadas e cobradas pelas 1 gis
laturas dos Estado no tempo convencionado em Con
gresso.
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§ 240. Algumas prohibições erão impostas ao ex
ercicio de poderes da parte dos respectivos Estados.
Nenhum d'elles podia, sem o consentimento dos Es
tados Unidos, en"iar ou receber embaixadores ou ce
lebrar tratados com qualquer rei, prin ipe ou Estado;
não podia funccionario algum dos Estados Unidos ou
de qualquer dos Estados, aceitar presentes, emolu
mentos, emprego ou titulo de qualquer rei, peíncipe
ou estado extrangeiro, nem podia o proprio Congre
S1 conceder titulos de nobreza. O.:> mesmos Esta los
entee si não podiam celebrar tl'atados, confederação ou
alliança sem o consentimento do Congresso. enhum
d'eLles podia lançar impostos, qu intvrferissem m
qualqu r dos tratados então proposto. Tã pouco 10
dia qualquer d'elLes manter navios de guerra em t m
po d~ paz, excepto os que pelo Congr . o fo s m j ul
gados necessarios p~lra a sua defeso e commercio, bem
como foeças militares, a nã.o serem as que o ongr s
so reputasse precisas para guarnição de eu f etes
e necessarios á sua defesa. DeYiam, porólll, os Esta
dos manter sempre bem organizada di ciplinada mi
Jicia, suffi ientemente armada e equi[ ada e provida de
peças de campanha a I ropriada , t ncl.as, armas, muni
ções e equipagem de gu era. Os Estados não podiam
entrar ern guerra sem o consentiment do Congres o,
excepto effectivamente in, adidos por inimigos ou sob
ameaça de invasão los indios; nem podiam commis
sionar navios de guerra ou conceder-lhes arta de
c eso e represa lias, excepto dep is de declaração ele
guel'l'a pelo Congresso, a menos que se vissem infes
tados de piratas, ficando então sujeitos as determi
nações do Congresso. Os Esta los tambem não podiam
obstae a remoção de uns para outro' de bens n'el
les importados, no caso de ser o dono de tacs b ns
habi tante do Es t do, para aonde tivesse de ser fei ta
a r moção, ne;'[1 lanç:ll' impostos, direitos ou restric
ção alguma ob~>e a propriedade dos E ·tados Unidos
ou ele qualquer dos outros Estados..
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§ 2-11. Tambem se consignáram disposições con er
nentes a admissão do Canadá na U!lião, bem como
de outras colonias, mediante o consentimento de nove
Estados. Declaraya-se, finalmente, que todos os E ta
elos obedeceriam as determinações do Congresso em
todas as questões, que lhe fossem submettidas p la
confederação; que os artigos fossem inviolavelmente
ob~erYados por cada um dos Estados; que a 1mião S8
1'ia p81'pelLub e que nenhuma alteração se poderia fazer
em qua.lquer dos artigos, a não ser de accorelo com
o Congresso, sene10 confirmada pelas legislaturas de
todos os Estados.

§ 242. Tal foi em substancia o celebre instrumento,
sob o qual, terminada a guerra ela revolução, foi ne
gociado o tratado de paz, que reconhecoo a nossa in
dependencia e foi mantida a união dos Estados até a
adopção da presente Constituição.



CAPITULO IV.

DECLl IO E FIM DA CONFEDERAÇÃO.

§ 243. Qualq uel' analyse da confederação por mais
perful1ctoria que seja, deixará o espirito impressionado
com as difficuldades intrinsecas, que acompanháram a
combinação de seus delineamentos pl'incipaes. E' bem
sabido que em tres pontos importante, relativos aos
direitos e interesses commuqs dos diversos Estados, gran
de foi a diversidade de opiniões e mui animadas as
discussões suscitadas. O primeiro referia-se ao modo
de votação no Congresso, se devia ser pOl' Estados
ou proporcionado á sua riqueza e população. O segun
do, entendia com a regra que devia ratear as despe
zas da União entre os Estados e a terceira, como já
se vio, era relativa a distribuição das terras devolu
tas e não occupadas do tel'ritorio do occidente, (1) a

§ 244. O que, porém, mais nos impressiona é o in
cessante zelo e cautelas, por toda parte denunciadas, re
lati vas aos poderes que ao governo geral deviam ser
confiados. Durante muito tempo as colonias se vi
ram empenhadas em luctas contra a auctoridade fisca
lizadora da corôa e tinhão sentido praticamente os incon
venientes da legislação restrictiva da metropole. Estas
luctas derão logar naturalmente ao espirito geral de
resistencia á toda auctoridade exterior, e esses incon
venientes á duvidas, se não ao receio de qualquer le
gislação que não partisse exclusivamente das suas as
sembléas domesticas. Não tinbão, então, sentido a
necessidade de união entl'e si mesmas, tendo estado
até ao presente ligadas á soberania britannica em to
das as suas relações exteriores. Que sorte seria a sua.

(1) 2 Pitk. Hist. 16.
(a) Tucker, Hist. af U. S., 1. 311; Hi1dreth, Hist. af U. ,'. III, 398.



- 250-

como communidades separadas e independentes; até
aonde seus interesses coincidiriam ou variariam entre
umas e outras colonias; quaes seriam os effeitos da
União sobre a sua paz domestica, seus interesses ter
ritoriaes, seu commercio exterior, sua segurança po
litica ou liberdade civil - erão para etlas outras tan
tas theses de natureza theorica, com relação as quaes
varias opiniões podiam ser entretidas e varias e até
oppostas conjecturas formadas sobre bases na appa
reneia igualmente plauS! veis. Alem d'isto, estavam sen
do flagelladas pe los severos males da guerra e quasi lhes
não restava tempo para calcular a eventualidade fu
tura de uma paz ou, se o faziam, é claro que essa se
lhes affigurava como um peI'iodo de discussões mais
calmas e ele melhor compl'ehensão de seus mutuos in
tere ses. Forão ellas rep ntinamente impellidas a se
ligarem umas ás outras, não tanto pela resolução deli
berada de uma união permanente, como pela neces
sidade de mutuo auxilio e cooperação na resistencia
ás medidas da Gran Bretanh·a. Depois de terem con
vocado u 11 Congros:>o g ral para conselho e protecção'
reciproca, forão obrigadas, pela força das circumstan
cias, a revestir aquella corporação do modo o mais
summario o irregular d poderes soberanos e a permit
til' que ella assumisse as prerogativas geraes da paz
e guerra sem accordo previo, mas sómente sancciona
das pela acquiescencia tac,ita do povo. Em taes cir
cumstancias, a cada Estado pareceo que o verdadeiro
e mais seguro caminho seria reter todos os poderes
soberanos sob sua prOl ria fiscalização, de de que não
lhes parecia evidente, nas emergencias do momentÇ),
qu alguma n -ces 'idade publica imperiosa exigisse a
renuncia d'eUes. (1) a

(1) O Dr. Rush, desculpando os dofeitos da confederação, obser
va que: « A. confederngão, como a maior parte das constituições
dos E. tados, foi orgnni?adn sob o imperio de circumstn.ncias muito
desfavornveis. I ÓS acab, V'lmo de sahir n'aquelle instante de uma
monurchia c rrupta; embóra comprehendessemos perfeitamente os

(a) Vide History of the Constitution por Curtis, L. II.
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§ 245. Apezar da declaração dos artigos, de que a união
.dos Estados seria perpetua, o exame do poderes confe
J.'idos ao governo geral nos convenceria facilmente de

.que elles tiveram em vista· pl'incipalmente o existente
estado revolucionario de cousas. Os poderes princi
paes erão relativos as operações de guel'l'a e cessa
~'iam em tempo de paz. Em ~umma, o COI;lgresso du
rante a paz tinha apenas uma soberania illusoria ou
sombra de soberania, com pouco mais que van appa
rencia de dignidade. Fôra realmente investido no po
der de en vial' e receber embaixadores; de celebrar tra-

. tados e allianças; de nomear tribunaes para j ulga
mento de piratarias e felonias em alto mar; de regu
lar a moeda publica; de fixar o padrão dos pesos e
medidas; de regulamentar o commercio com os indios;
de estabelecer correios; de tomar dinheiro emprestado;
de emittir papel-moeda sob a responsabilidade dos E 
tados Unidos; de orçar e applicar as sommas neces
sarias ao custeio das despezas pullicas e do clis
p r dos territ rios do oéste; e o exerci cio da maior
parte d'estes poderes dependia do consentimento de
no ve Estados. I ão tinha poder, entretanto, para crear
ronda, lançar qualquer imposto, faz r observar lei
alguma, garantir qualquer direito, r guIar o commer
.cio, nem mesmo a pobre prerogativa de auctorizar
os meios para pagamento de seus proprios ministí'os
llas côrtes extrangeiras. Po ia contrahir dividas, mas

. não tinha meios paea pagaI-as. Podia empenhar o
credito publico, mas não podia desempenhaI-o. Podia
celebrar tratados mas todos os Estados podiam desobe
dvuel-os impunemente. Po ia contractar alliança , mas
nã.o odia reunir forças ou dinheiro para executaI-as.

principios dtJ lib rdnde, comtudo, a mni!)r parte de nós ignorava
a.' fórmas e combiuaçõds do poder nas republicas. Juutc-s a isto
o exercitJ brit:1.nnico no coração do paiz, a espalhar (l, desolação,

or onde quer que pa;;say(l,. ,) 1 .\m.'r. I us~um, 8. Vide nm em
1 _\mer. 1ruscum, 210. ..l. _'orth Americ~n RcYiJ\':, (L Ontu 1'0 de
1821, traz um summario dos defeitos prin i acs da conflJdcra~ão.

. Art. 1, p. 249, etc.



- 252

Podia crear tribunaes para o julgamento de pirataria!3
e felonias em alto mar, mas não dispunha de dinhei
ro para pagar os juizes ou os jurados. Em summa,
todos os poderes, que por si mesrnos se não executa
vam, estavam á mel'cê dos Estados e podiam ser á
vontade impunemente conculcados.

§ 246. Um dos nossos principaes escriptores ao pu
blico dirigio a seguinte vehell1ente linguagem: (1) « Por
este pacto politico, aos Estados Unidos reunidos em
Congresso compete exclusiva auctoridade para os
seguintes fins sem, com tudo, podElr executar um só
d'elles. Podem fazer e concluir tratados, mas em ma
teria de execução podem apenas recommendar a obser
vancia d'elles. Podem nomear embaixadores, mas não
podem custear se quer os gastos da sua mesa. Po
dem tomar dinheiro em seu nome e sobre o crediro
da União, mas não podem pagar um dollar. Podem cu
nhar moeda, mas não podem comprar uma onça de
ouro ou prata. Podem fazer a guerra e fixar o nu
mero da::> tropas necessarias, mas não podem recru
tar um unico soldado. Em 'wna pe~lav1'Cb, podem o1'denew
tudo, mas ne~de~ poelem executn1'.» (2)

§ 247. Pur mais forte que esta linguagem possa pa
recer, nada mais exprime do que aquillo que a nua
verdade justificaria. (3) a O pl'oprio Washington, esse pa-

(1) AmeI'. :Museum, 1'786, p. 2'70,
(2) Linguagem igualmente vehemente e quasi identica na expres

são, encontra-s na carta de MI'. Jay dirigida ao povo de Nova
York em 1789; 3 AmeI'. Museum, 554, 556.

(3) O Sr. Juiz Plltterson, na acção entre partes Hylton v The United
States, 3 DalI. 1'76, depois de observar que o Congresso, sob a con
federação, não tinha auctoridade coercitiva, diz - « As requisições
erão letra morta, a menos que as legislaturas dos Estados podessem
ser postas em acção e, quando o erão, as sommas levantadas erão
em grande disproporção. Jl

(a) :MI'. Jefferson era de opinião Jefferson's "Works, IX 291. Mas
que a confederação tinha poderes como e ses poderes, se possuidos,
de coerção, com os quaes os diver- só podiam ser exercidos con
sos E. tados podiam ser l~vados ao tra os Estados como taes, o pro
cumprimento de suas obrigações. cesso de coerção devia ser neces-
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trio ta sem macula e sem suspeita, refere-se em 1785
com de~usada energia ao mesmo assumpto, « Em uma
palavra,» diz elle, « a Confederação affigura-se-me pou
co mais que uma sombra sem corpo, e o Congresso
um corpo vão cujas ordens são pouco obedecidas. » (1)
Estes mesmos sentimentos se encontram em muitos do
cumentos publicos. (2) Uma das pi'ovas mais humilhantes
da inteira impotencia do Congresso para fazer executar, se
quer, os poderes que lhe el'ão exclu ivamente conferidos,
está na circular por eLle dirigida aos diffel'entes Estados,
em Abril de vogassem as sua leis infringentes dos tt'ata
dos celebrados com as nações extrangeiras. (3) « Se em
theoria, « diz o historiador de Washington, cc os tt'atados
1787, rogando-lhe no ton o mais supplicante, que re
celebrados pelo Congre so erão obrigatorios, ficára com
tudo demonstrado que na pratica a luella corporação
era inteiramente impotente para fazer oxecutal-os.» (4)

§ 248. Os defeitos principacs da Confederação podem
ser assim enumerados:-

Em primeiro logar, falta absoluta de auctoridade
coercitiva para executar as suas proprias disposições
constitucionaes. (5) Isto por si só era bastante I ara
destruir toda a sua efficacia como governo superior,
se é que se podia chamar governo aq uelle que não

(1) 5 M'trsh, Life of Washington, 64. Vide tambem 2 Pitk. Hist. 217;
North AmeI'. Rev. Gct. 1827, pp. 2,19, 254, 2~6, ~9.

(2) Videl AmeI'. Museum 275, 290, 36-!, 430, -!47 a 449. The Fedcralist,
L 15 a 22; 2 AmeI' Museum, 383; Idem,395 etc; 3 AmeI'. Museum,

62 a 69; Idem, 73 ; Idem, 334: a 338; Idem, :34:2;. Idem, 34:8, etc; Idem
51,9 etc; 1 Kent's Comm. 201.

(3) 1 AmeI'. Museum, 352. (4) 5 Marsh. Washington, 83.
(5) 1 J efferson's CJl'resp. 63.

sariamente igual ao de que se semelhante auctoridade coercitiva
soccorrem as Dfl,çÕeS independen- com o fim ele dar execuçiio as vis
tes em circumstancias similares, tas da União, traria corno resul
isto é, o apparato ou acção de tado e quasi que necessariamente
força militar Oll naval, a captura a ruina da propria União. Vide
ou confisco da pr pri dade,a oppo- Life and Correspondencc of James
sição de embargos ao commercio Iredel, n, 193.
ou intercurso, etc.; e a acção de
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dispunha de um só attributo solido do poder. Com
razão se observou « que um governo auctol'izado a
declarar a guerra, mas dependente de Estados inde
pedentes quanto aos meios necessarios aos seus en
cargos; capaz de contrahir dividas e de obrigar o cre
.dito publico ao pagamento d'ellas, mas subordinado á
treze soberanias distinctas para a manutenção d'quel
le credito, só poderia fugir á ignominia e ao despre
:r.o encontrando essas soberanias administradas por
homens isentos das paixões inherentes a natureza hu
mana» (1) Isto é, pela aceitação de uma hypothese
em que todos os governos humanos se tornariam des
necessarios e impossiveis as differenças de opinião.
Effectivamente, o Congresso so tinha o, poder ele acon
so lhar . (2) A execução de qualq uer medida dependia
inteiramente da bôa vontade dos Estados e, em taes
circumstancias, não pode ser motivo de surpreza qU3
grandes di v<:;rgencias de opinião se déssem nas legis
laturas dos differentes Estados e que a politica ener
gicamente apoiada em algumas cl'essas legislaturas
fosse em outras eLnunciada como nefasta. Os homtms,
mesmo os illustrados e honestos, poLliam divergir em
relação a taes assumptos e n'esse constante conflicto
de opinião, o Estado podia julgar-se auctorizado ta
cita ou abertamente desreE:p itar os actos do Con
gresso.

§ 219. Os bctos correspondi m á thvoria. 1esmo
.durante a revolução, quando todos os corações e to
los os espiritos achavam-se empenhados na causa
com lum, muitas das determinações Llo Congresso forão
neut·ralizadas ela inercia cos Estados; e, em alguns
casos, até o osi ,ão se mo\'eo contra o exercicio dos
seus poderes. i[as, depois da paz de 1783, essa oppo-
ição tornou-se commum e foi extendendo gradual-

1) 5 .,Ill.rsh. Li:e of '\ T:~sllington, .1. Yide tll.mbem 1 Kent's Comm.
H)}; 1 Elliot's D-l'JatJs, 203 :1 2 1, .'orth.\.. er. Rev. Oct. 827, ) .
2Jü e ~57. The Federalist. •T. 15.

(2) The Federalist, N. 15.
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mente a esphera da sua actividade, até que, na ex
pressiva linguagem já citada «a Confederação tornou
se uma sombra sem corpo.» Não havia tribunaes na
cionaes com jurisdicção em pl'imeira ou segunda ins
tancia para as questões relativas aos poderes ela União
e quando taes tribunaes existissem, a vantagem teria
sido de natureza mui parcial, desde que, sem algum
acto de legislação estadual, muitos d'estes po'ieres
não poderiam ser exercidos.

§ 250. Encontra-se em a nossa historia juridica no
tavel confirmação d'estas observações. O direito de
appeLla ão nas questões de presas foi considerado pelo
Congresso, após a mais erudi ta discussão, e susten
tado pelo voto de dez Estados antes da ratificação dos
Artigos de Confederação, como incidente dos podores
soberanos de paz e guerra. (1) Entretanto, os tribu
naes dos Estados resistiam ao exercicio d'aquolle di
reito, não obstante a sua immonsa importancia para a
conservação dos direitos de nações independentes e
neutras. A confederação conferira este direito de appel
lação em termos expressos. ResisLiram do mesmo
modo aos arestas do tribunal de appollaçã que, de
facto, ficáram sendo letra morta, até serem executa
dos pelos tribunaes dos Estados Uniclos sob a presen Le
Constituição. (2) a

§ 251. A este respeito The Federalist exprime-se com
extraordinaria energia: (3) « O grande e radical "\ icio
da organização ela con[odl'ação está no principio da
legislação dos Estados ou dos governos em sua capa
cidade collecti '-a em contraposição com os individuos,
de que aquelles se compõem. Embóra este principio
não affcc~e todos os poderes clelegados á União, com

(1) J OUl'lln.ls 01' Congress, 6 de Março de 1'779, voI. 5° pp. 86 a 90.
(2) Penhallo"~' v DOl1ne, 3 DalI. 54; Curson v Jennings, 4 Cranch, 2.
(3) The FeJeralist, n. 15. Vide tambem 1 Jeffer on's Corresp. 65;

a ~Ie sage d Presidente Monroe, Maio de 1822; 1 Tuckcr's Black.
Comm. App. nota D. passim.

(a) Vide nota ao § 217.



tudo elle predomina sobre aquelles, de que depende
a efficacia dos mais poderes. Excepção feita da regra
da distribuição das contribuições, os Estados Unidos
tem inteira liberdade para fazer requisições de homens
e dinheiro, mas não tem poder para reunir aquelles
ou levan tal' este por ,meio de regulamentos, que attin
jam os individuos na America. A consequencia é que,
embóTa em theoria as suas resoluções concernentes a
estes assumptos sejão leis, obrigando constitucional
mente os membros da Vnião, comtudo na pratica não
passão de simples recommendações, que os Estados
observam ou desrespeitam á vontade.) Ainda mais:
« A concorrencia de treze soberanias distinctas é ne
cessaria na confederação paea completar a execução
de qualquer medida importante, que proceda da União.
Aconteceo, como devia ter sido previsto, que as "re
soluções da União não forão executadas. As recusas
dos Estados de pouco a pouco attingiram proporções
extremas, que por fim paralysáram terrivelmente toda
a engeenagem do governo nacional. O Congresso actual
mente mal dispõe dos meios necessarios á manuten
ção das exterioridades da administração, até que os
Estados possão combinar em um sub tituto mais positivo
da presente sombra de governo federaL»

§ 252. Outra peova deste facto resulta da evidente
ausencia na confederação de qualquer poder para i'll
pm> as 'uas leis. (1) O ,Congresso não tinha poder
para impor obediencia ou paea punir a desobediencia
á suas resoluções. Não podia infligir multas, nem
ordenar prisões, nem revogar privilegios, nem decla
rar confiscos e nem suspender empregados culpados.
A confederação não dispunha de allctorização exp1>essn
para empregar a força e embúra isso podesse ser suben
tendido como um incidente cl0 1 ou r, o direito á seme
lhante conclusão fôra prohibido, porquanto cada Es
tado « deveria ljOnSel'var todos os poderes, direitos e
jurisdicção que não fossem expressamente delegadas

(1) 1 Kent's Comm. 200.
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ao Congresso.» (1) A 'éonsequencia de tudo isso foi
natuealmente a desobediencia aos actos do Congres o
já de parte dos Estados, já de paete dos individuos.
O homem obedece mais aos seus interesses do que aos
seus deveres e pouco attcneleria a conselhos desac0111
panhados de forç,a obrigatoria ou a l'ecommendações,
que apenas appeUavam para a sua consciencia e pa
triotismo. (2) Com eITeito, parece que não ha maior
absurdo do que chamar governo ao poder, que não
pode fazer leis ou chamar leis essas resoluções, a que
não corresponde sancção alguma e cuja desobedicn
cio. não incorre em alguma penalidade ou punição. (3)

§ 253. Defeito ainda mais sensivel, porém, era a
falta completa de poder para laoçar e cobrar impos
,tos ou crear receita para custeio das despesas ordi
naeias do governo. (4) Todos os poderes n'este sen
tido conferidos ao Congresso reduziam-se á faéul
dade de « orçar as sommas necessarias G que de
viam ser levantadas para o serviço dos Estados
Ul1idos» e rateaI-as pelos Estados, fixando a quota
de cada um; mas o direito de lançar e receber os
impo tos fôra expressamente reservado aos Estados e
o tempo, bem como o modo do seu pagamento tor
náram-se, portanto, extremamente incertos. [to se
calcula a extensão elos males peovenientes d'esta 0l'Í
gem, mesmo durante a guerra ela re,'olução, (5) ma
les que provavelmente teriam sido fataes, se não fos
se a f liciclade elo Congres o em cOl1seo uir empre:3ti
mos extrangeiros. (6) O pril1cipio que sen ia ele base

(1) The Federalist, n ..21.
(2) Yates's Minutes, 4 Elltot's Deb. 84.
(3) The Federalist, N. 15, ; 1 Kent's Comm. 200, 201.
(4) Vide em 1 U. . Laws (ede. de Bioran & Duane) pp. 37 a 51,

os actos cl velho Congress a este rvspeito. Vide tambe'1l The Fe
cl 'rll.list, . 21; 1 Tueker's Bhek. Comm. 23- a 238; The Federn
list, s. 22, 32.

(5) 5 Mar h. Life of Wa 'hington, 55; 1 AmeI'. MUBeum, 449.
(6) 2 Pitk. Hist. 1- a 160, 163; 1 Tueker's BJaek. Comm. App.

237, 213 a 246; 1 U... L:Lws, 37, 51.



á distribuição das contribuições, era tambem bastante
defeituoso, pOl'que estabelecia padrão extremamente des
igual entre os diff0rentes Estados. O valor das suas
terras não repl'esenta\ a ele maneil'a alguma o equiya
lente das c'H1Il'ibuiçõe. proporcionaes, com que cada
Estado devia conCOrrer para a satisfação dos encar
gos commUl1s. (1)

§ 254. Esta onsidel'ação, pOl'ém, desapparece com
pletamente se a cotejarmos com outl'as. As I'cquisições
tinhão ele ser feitas a treze E ·tados independentes e da
bon vontad0 da legislatura de caela um d'elles dependia
serem ou não attendidas e, quando o erã.o, ainda res
taria a questã.o do tempo e modo do pagamento. A
simples mOl'osidade de semelhante operação, no cur
so ol'llinario das cousas, era bastante para trazer o
-govel'l1o sempre envolvido em' constantes embaraços
finanGoiros o inutilizaI' muita' das suas melhores J11e
didas, mesmo quando encontrava ele parte dos Esta
dos ,a maior boa fé e_ prompti ião no cumprin ento das
re~lui ·jçõe. Mas muitas razões concorriam para dar
logar a falta completa ele promptidão do parte dos
Estados e, em mui tos casos, a absoluta inelifferença
pela req ui -ições. (2) E, com eITeito, desde o' instante
em que a paz ele 1783 yeio livrar o paiz da dolorosa
c'üamielade da guerra, o r laxamento penetl'ou por
toda p trte e muitos dos Estados forão successiva
mJnte protextando ll.esculp'a.· para a sua grave negligen
cia, fundados no' males cOlflmuns a todo ou em quei
xa , a qu todos davão' ouvidos. De tempos em tem
pos, o ongr s o fazia aos E tados os appellos mais
'0 lemnes e pn trioticos, mas sem conseguir resultado
cfficaz. () flui tas medida se imaginárarn para obyiar
as difficuldades e até perigo que ameaçavam a União'

(1) The F ddel'alist, 1 T • 21 e 30..
.2) 2 Pitk. Ri·t. 156,1;)7. Vide tambem Remul'ks of Pattel'son J.

cm Hyltm t; "C'nited Stats., 3 DalI. 171; 1 ElIio~'s De~)ates, 203;
Th F 'c1el'ali -t, . s. 21, 3I.

(3) ricle 1 . S. LU\\'8 (edc. de Biorcu 8:; Duane 1815) pp. 37 U 51.
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mas não consoguiram leazJ-r l:;-emedio á confe(lel'a~ão. (1)
.DUl'ante a guerra, o Cungresso tent u uma vez obter
dos Estados auctorização para lançar um lmposto de
cinco por cem sobre mercadorias importadas e apre
hendidas, mas não pou 'e conseguir o consentimento
de todos os Estados. (2) O the ouro estava es.hausto,
o credi to da confederação tinha descido pro[uD.llamen te,
os encargos publicos augmentavam e a confiança pu
blica desapparecia.

§ 2:5. Estas considerações serão facilmente justifi
cadas, reconendo-se aos actos- publicos e a historia
d'aquelles tempos. A terrninação ela revolução, inde
pendente tias enorn ~s perdas occasionadas pela exces
siva emissão e circulação fiduciaria e a consequente
deprecia ão do papel-moeda, encontrou o paiz sobrecar
regado com uma divida publica superior a quarenta
e dOLlS milhões de dollars; (3) a oito milhões erão
provenientes dos emprestil110s levantados na Fran a
ou Hollanda e o resto era divida contrahida com os
nossos proprios concidadãos e, principalmente, com
aquelles cuj abravma e patriotismo tinhão salvo a
Sua patria. (-1) O Congresso, convencido da sua im
potencia para fazer face com O' recursos existogtes,
se quer, aos juros cl'esta diyida, resol"eo em 12 do
Fevel'eiro de 1783, que era illdispensavol crear receita,
taxas ou direifos adequados e permanentes cm todos o
Esta. os Unidos para indemnização dos credores. A 18
de Abl'il seguinte, de ois de longo dcba.tv, foi votada
uma resolução, recommendando aos Estados, que in-

(1) 5 :Marsh. Life of Washington, pp, 35 a 31.
(2) 5 Marsh. Life of Washington 37; Jour. of Congresso 3 de Fev.

de 1781, p. 20; lelem, 16 de Dezb. 1782, p. 38; 1dem, 26 de Abr,
1783, pp. 19-1, 203

(3) A rle;;p 's~ total da guerrn foi avnlineln. em 135 milllões do
clolIars, inclusiye o v·J1 r em e"pe ie el' todos os ilhetes do the
S'luro dos Estados nido., Lduzido de accordo com o padrãO de de
precÍlu:ão estabelecido pelo CongrJss . 2 Pitk. Hist. 180.

(4) 2 Pitk. Hist. 180; 5 :Mar h. Life of Washington, 73.
(a) lUves, Life of ladison, lH. '13.
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vestissem o Congresso elos poderes para lançar deter
minados direitos sobre os espiritos, vinhos, chá, pin}enta,
assucar, mellado, cacau e café, e um direito de cinco
por cem CLd vCLtoTem sobre todas as mais mercadol'ias
importadas. Estes direitos duraria,m vinte e cinco an
nos e seriam applicados exclusivamente ao pagamento
do principal e juros da divida publica, devendo ser
arrecadados por funccionarios escolhidos pelos Esta
dos, mas demissiveis pelo Congresso. Exigia-se mais
do~ Estado~, que estabelecessem, durante o mesmo tempo
e para ieLentico fim, outras receitas, exclusivas dos di
reitos de importação, de accordo, com a proporção in
dicada pelo Congresso; devendo este systema ser
execut::tdo só mente depois de obtido o consentimento
de todos os Estados. (1)

§ 256. A medida assim adoptada foi energicamente
re ommendada aos Estados em uma mensagem, re
digida com o consentimento do Congresso por alguns
dos no 'sos homens d estado mais distinctos. Quem
quel' que a leia, mesmo n'esta quadra distante, sentir
se-á impr ssionado pela energia lo estylo, a elevação
d ' sentimentos e a Ü'respondivel argumentação, com
que (lefende este appello á justiça e ao patriotismo da na
ção. (2) Essa medi la, recommenc1ou-a tambem ,Vash
ington em uma c:uta circular dirigida 'aos governadores
dos differentes Estados, prevalecendo-se da sua proxima
renuncia elo commnnclo em' chefe, para translllitir á
patria o seu con8 lho de despedida. Depois de aflit'
mar que q uâtl'o cousas, em SLl::t opinião, erão neces
sal'ias ao bem stal' e existencía elos Estados Unidos,

(1) 2 Pi tk. Hist.' 180, 181; 5 "Marsh. Life of Wash. 35, 36; J ourn.
of ConO'l' S5, 12 de Fev. 1183, p. 126; Ielem, 20 de Mar. 17 3,
pp, 151, 157, 158, lfiO; Idem, 1 el3 Abr. 1783, pp. 18- a 189. Pos
t riormente, o C1uO'rasso tent1n obter nuctorização para lançar os
impo t s da União separadament do outros impostos dos Estados
e t1l'nar o exactor r spon. aveis para com o thesoureiro ou seu
snbstitnt1, s 1) a rlir~c~ão d) C1n_l'es.1; m'lS nem o san p1'opl'io
votl ponle c nSJgni1'. Marsh. Life of Wasl1. 36, nota.

(2, 1 Pitk. Hist. 181,182; 5 11a1'sl1, Lifd of Wasl1. 32, 38, 39.
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como poder independente, a saber: 1° a união indis
soluvel dos Estados sob uma chefia federal; 2° sa
grado. respeito á .i ustiça publica; 3° a adopção de um
systema de paz conveniente; 4" o predominio de sen
timentos pacificos e amistosos do povo dos Estados
Unidos eutre si, - passou a discutir desenvoh idamente
os tres primeiros pontos. A seguinte passagem dará
a conhecer facilmente a profundeza de seus sentimen
tos e a extensão dos seus receios: « A menos que»
disse elle, « os Estados permittam que o Congresso
exerça essas prerogati vas, de que está indubitav 1
mente investido p la Constituição, tudo concorrerá para
a anarchia e a confusão. E' indispensavel para a fel i
cidade dos mesmos Estados individualmente, que em
alguma parte se concentre um poder supremo para
governar e dirigir os nego~ios gemes da republica
confederada, poder sem o qual a União não pode ser
de longa duração. Cada Estado deve prestar o seu
fiel e deliberado assentimento ás ultimas pt'opostas e
pedidos do Congress ou as mais fataes consequencias
surgirão. Todas as medidas que tenderem a dissol
ver a União ou contribuir m para violar ou diminuir
a aUutoridade soberana, devem ser consideradas hos
tis á liberdade e independencia da merica e seus
a lLores tratados como taes. E, finalmente, a menos
que sejamos habilitados p 10 concurso dos E tados a
participar dos fructo da revolução e a gosar dos be
noficios essenciaes da sociedade civil sob uma forma
de goverllo tão livre e incol'l'upti vel, tão felizmente
defenclidn. contra o perigo da oppl'e::>são, quanto o
conceberam os Artigos de Confederação, stJrá motivo
de justo pezar, lue se tenha dispercliçado inutilmente·
tanto sangua e dinheir ; (pe tanto' soITrimentos se
tellhã arr I1tallo Svm compensaçã e que tantos sa
crifbios tenhã sido feitos sem r sultado.» (1)

(1) 5 MIll' h. Life af Wa.sh. 46 a 48; 2 Pitk. Hist. 216, 217.
ride tamb.Hn, 2 A.m31'. lIuselllll, 15il a 15 , a dis'ul's de ~rr. Pink
ne'; 1 Kent· CJlllm. Leet.10, pp. 212 a 217, 2· edie.
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§ 257. Apezar da enorgía d'este appello e da urgen
'cia da occasiãà,- a h10elida nunca fo~ratificada. Des
pertou-so o ciume entre os govcrnos geral e esta
dual, pl'edominando, como é de presumir, o interesse
-dos Estados. Alguns dos Estados promptamente adop
táram a resolução concernente aos impostos; outros
lhe trouxeram tardio e irresoluto consentimento e ou
tros a guar~láram sob pretexto ele consulta. (1) No en
tretanto, o Congresso era obrigado a recorrer, para
supprimento immeeliato do thesouro, á requisições que
annllalmente fazia e erão annualmente desattendidas.

-As requisiçõ s para pagamento dos juros da divida
interna de 1782 a 1786 excediam a seis milhões de
dollars e cl'esta somma, até Março ele 1787, só cerca
de um milhão fora pago, (2) e de Novembro de 1784 a
Janeiro de 1786, só quatrocentos e oitenta e tres mil
lollars tinhão sido recebidos no thesouro I1;acional. (3)
A não ser devido a um emprestimo temporario nego
ciado com a Hollanda, o governo se teria visto in
teiramente anniquilaclo. 'este e 'tado de cousas, o
valor da divida interna desceo ácerca de um elecimo
no valor de sua importancia nominal. (4)

§ 258. Em Fevereiro de 1786, o Congresso resolveo'
fazer aos Estados o seu ultimo appello sobre o as
sumpto. A exposição adoptada contem uma triste
pintura do estado da nação. « Durante o tempo creste
inquorito» ,diz a exposição, « tornou-se eYidentissimo
que [IS requisições do ,Congresso n'esses ultimos oito
annos tem sido tão irregulares em seus efTeito , tão
incertas em sua arrecadação e tão manifestamente impro
elulJtivas, que confiar n'e11as para ~ futuro, como fon-

(1) Journals of Congr ss, 1786, p. 31. ride tambem 2 AmeI'.
luseum, 153. Jo Relatorio de uma commissão do Congresso de

15 do Fevereiro do 178, encontra-sv a oxpasição detalhada dos
actos dos Estarlo, em relação á medida. J our. of Congress, 1786,
p. 31. 1 Amor. lus um, 282. 2 AmeI'. ~luseum, 153 a 160.

(2) 2Pitk. Hist, 18L
(3) 5 Marsh. Life of '\VasIl. 60.
(4) 2 Pitk. Hist. 185.
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te de onde nos ha ele vir o dinheiro para sol ver os
compromissos da confederação, aliás certos q uantó ao
telllpo e a importancia, não seria menos desairoso
para o cri terio d'aqudles que 11 utrissem tal confiança,
do que perigoso para o bem estar e à paz da União.
Já agora tornou-se dever do Congresso declarar cate
goricamente, que está chegado o momento em que o
povo dos Estados Unidos, por cuja vontade e em benefi
cio do qual o governo fed ral foi instituído, deverá de
cidir se por ventuea conservará sua categoria como
nação, pela manutenção da confiança publica dentro
e fóra do paiz ou, por falta de opportuna enel'gia no
e tabelecimento de renda geraes que traoão noyo
alento á confederação, arriscará não só a exi tencia
da União, como tambem os grandes e inesf,ilnaveis
privilegios pelos quaes tãu esforçada e honrosamente
combateo. » (1) Depoi desta exposição, tl' s E. tados
que se tinhão consenrado arredios até então, aceitá
ram a medida; só ova YOl'k re 1.1 '01.1 acc der e, ape
sar de animadissimo debate em sua legislatura, man
t '\ e-se inflexivel e a medida foi para sempce repel
lida pela re LIsa singulae d'este Estado. (2)

§ 25\). Aí' 1':1, comtndo, a incompetencia do Congres
so paea lançar impostos ou arrecadaI' receita, a falta
de poderes p.ara regular o commercio extrangeiro e

(1) Journ. of Congr ss, 17 6, pp, 3-1 a 36; 1 mel'. Mu eum,
282, etc. A CÔIlllIlissã1 ejne redicl'Ío esta exposiçãO compunha-se
'dos '. r . King. Pinckn }. [(ean, 'I: nroe e Pettit.

(2) 2 Pi-tk. Ri ·t. 1 1, 222; 5 Marsh. Life of '''as11. 62, 63, 124;
. 1 Tuck. Black. API3- 158. O discurso lo Coronel Hamilton, en

ti! na legi latura de • ova York, em Fevereiro de 17 7, contem
p;)(lerJs.l argumentação em [;1\'01' d impost e li. exp siÇão do
q uan to cada Estado tinha concedido ou rccusaclo ,is' reciu i::li liões cl
Congresso. Durante os ultimas cinco annos, diz cU, lew Hamp
shire, as Carólinaf> do N1rte e do Sul c a Georgia nadn tinhão
pago; o Conne.cticut e Del:l.ware, cerca de uma terça parte; o rIas
sllchusetts, Rho e Islnnd e JInryland, corca a mctarIe; n. "\ il'gi
nia, tr~s quintas pll't' ; n Pdnnsylvania, quasi tud e ,'ova York
e.·cedeo a sua u1ta parte. 1 AmeI'. :JIus"um, -1-15,1-18.
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interno era reputada como um dos defeitos capitaes
da confederação. Durante a guerra, este mal fôra
sentido em grau comparativamente pouco importante;
mas quando a volta da paz restituio o paiz á suas
relações commerciaes ordinarias, a falta de um sys
tema uniforme clue as regulasse, foi logo senti la e as
calamidades que sobrevieram á nossa marinha e na
'egação, nos o commercio interno e exteriol', con ven
ceram os espiritos reflectidos de que a ruina tornar
se-ia inevitavel para este e outros interesses vitaes,
se um remedio de carac ter nacional não fosse desco
berto. Devido a isto, pois, é que vemos os jornaes
d'aquelle tempo cheios de queixas concernentes ao as
sumpto. Realmente, era ocioso e vicioso suppor que,
em quanto treze Estados independentes disposessem
do poder exclusivo de regulamentar o commercio, se
podesse obter a uniformidade de systema ou harmonia
de acção necessaria ao bel11 estar gel'al. Assin1., me
didas de natlll'eza commercial, adoptadas em um Es
tado no sen tido de seus proprios interesses, seriam
mui tas vez s por motivos analogos, contrariadas ou
rejeitadas em OutL'OS Estados. Se um Estado reputas
se uma lei de navegação favoravel ao seu pIoprio
engrand cimento, a effi...,acia de semelhante lei podia
ser combatida pelo ciUl1e ou pela politica do Estado
yizinho; se este estabelecesse direitos para manuten
Ção do seu pl'opl'io go,-erno e dos seus recursos, a
aquelle não faltariam tentações para adoptar o syste
ma de liberdade commercial, 1~0 pensamento de attl'~

bir para si ma.ior quinhão no commercio e~trangeiro

e domestico. Os Estados agricolas podia.m entender,
que não tinhão igual intere se que os Estados mari
timos no sy tema de restricção e, em todo caso, cada
Estado legi laria de conformidade com seu modo de
apl'eciar seus propl'ios interesses, a importancia de
seus productos e as vantagens e desvantagens locaes
~le sua posição sob 'o ponto de vista politico ou corn
111ercial. Proceder de modo contrario, seria sacrificar
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seu;; intel'es es immeeliatos, sem yantagens conela
ta~ e equivalentes; seria legislar para outl'OS e n'w
para si proprio; seria fazer beneficios a outrem, sem
garan til-os a si mesmo. (1)

§ 260. SemeLhante estado ele cousas deo logar ne
cessaeiamente á serias dissensões entre os proprios Es
tados. A differença de regulalllentos era uma fonte
de constante irritação e ciumes; o aggravo, reaes
ou imaginario , multi plica.vam-se por toda parte e os
prejuizos locaes e animosidaL1es entre Estados farão
sendo nutridas ao ponto ele ameaçarem ao mesmo tem
po a paz e a segurança da União. (2) Males seme
lheLl1tes já existiam durante a nossa vida colonial. (3)

S 261. Est JS males forão aggravado pela situação
do nosso commercio extl'angeiro. Durante a guena,
o nos o commercio quasi foi anniquilado pelo superior
poder navaÁ do inimigo e o restabelecimento da paz
habilitou as nações extrangeiras, e especialmente a
Gran Bretanha, a monopolizarem em grande parte to
dos os beneficios do nosso commercio interio)'. Em
primeiro logar, a nOS8a marinha mercante, não sen
do protegida, não podia competir com os navios ex-

(1) New Jersey senti o bem cedo ainda a necessidll.de da competen
cio. do Congresso para reo u1ar o commercio extrangeiro e fez
d'essa n3cvssidade o obj e t de uma das SU:lS obj e"çõ s contra a adop
ç;ão d sAI' igos (1 Confederação em a rapresentação que dirigio ao
Congresso. 2 Pitk. Hist. 23, 24; 1 Secreto Journ. 375; The Fede
1'a1ist, N. JS;'

(2) Pitk. Ri t. 192, 214, 215; 1 Am 1'. Museum, 272, 273, 281,
282. 28 ; The Fede1'a1ist, T. 22; 1 AmeI'. nIuseum, 13 0.16; 2 AmeI'.
Museum. 395 a 399; The Federalist, N. 7; 1 Elliot's Debates, 75;
1 Tucker',. Black. Comm. App. 159, 248. 249. Turgot. intendente
genl das finanças da França, notava. entre outros erros da nossa
p')li tica nacional. que nos di ver. os Estados « se e tabelecera um
priucipi fixo em mataria da impost s. Cada Estad se jlllgavn
c')m a liberdade nec sar·ia para tributar-se á vontade e e tab le
cel' suas t<txas sobre as pessoas, o consumo e as im pOl'tações; isto
é, para crear 1U1t intel'e.se contrario ao dos O!~t/'os Estados.) 1 Amer.
Mus.16.

3) 2 Graham s Hist. Appx. 498, 499.
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·trangeiros; em serrnndo logal" os nossos supprimen-

tos erão qnasi inteiramente fornec.idos por importa
dores extrangeiros ou de pl'ocedencia extrangeira; es
tavamos qnasi inundados ele mnnufactul'as extl'angei
ras, em quanto os nossos pl'oductos nacionaes' ape
nas pt'eços reduzidos logr'1.vam. (1) El'a facil prever,
que semelhante estado ele cousas délveria dentl'o em pou
co abs rver toclo os nossos rec 11 rsos, e como á nos-
sa industria ape1las e"tl'eito espaço ficava, nos redu- "
zil'ia á absoluta pobreza. O negocio que faziamos com
as naç-es extrangeil'as em os nJSSOS Pl'Olll'ios navios,
est'lva igu:llmentJ abatieL, porquanto erão estes con
de'nnado em seus portos a pesadas l'estt'iCÇÕ;OlS; em
quanto, paI' exem'plo, os navios inQ,'leze, tinhão en-
tr'1,da fl'anca ern no~sos purtas, os n1.vios americanos
8l'ão sobl' cauega los ele elil'ei tos onel' sos ou el'a-lhes
pt'ohibida a entl'8:da nos ?.;.::-tJS bri tannicos. (2) El'a-
mos, pOl'tanto, victimas da nossa p[,opl'ia ft'aqueza c
vimo-nos reduzidos á completa suj ição aos regula
mentos commerciaos dos outl'OS paizes, apesal' da nos-
sa bazofia de lib-rdad\:J e inelepeneLencia. O Congresso
tinha cons';ienc,ia, de l,?nga data, dos funestos effeitos
de semelhante est9.do ele cousas, mas s us esforços
para conj Ul'al' os males ti nhão sieLo mal succeelidos.
Dispondo, pelos Artigos de conf0eleração, apenas de
limit<;tda comp:Jtencia pal'a celebl'at' tl'atad0s de c.om
mercio, Pl'OCU1'OU uegociar com as potencias extran-
geiras de accordo 'com o principio ela reciprocidade;
mas estas negociações, como é de presumir, não fo-
rão b m succeelidas, p'lrqu'tnto as partes contractan-
tes mantinham posições desiguaes. As nações extran-
geiras, e especialmente a Gran Bretanha, sentiam-
se garantidas quanto ao dominio do IlOSSO commer-

(1) 5 Marsh. Life af W1sh. 69, 72, 75,79, 80.
(2) 1 'ruek. Bla,.k. App. 157, 1!'i9; 5 MaI'f:b. Lifa af Wash. 77,78,

2 Pitk. Hist. 186 a 192; 1 Amer. Museum, 28~, 2&'1; 2 Amer. MuseuOl
25il a 216; 371 a 373; 3 AmeI'. 1\Iu. eum 55* a 557, 56~; orth Amer.
Rev. Out. 1827, pp. 219, 257 258.
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cio e nada podia induzi:-as a alJeie llJãJ elo uma
só elas suas vantageus. Alem eL'isto, nos faziall'l se11
til', e com J'azão tãJ llUlllilhallte quão il'refutavel, clue
o Congresso de nenhulU lUOeLO di~pullha de poder efl'ec
ti \'0 pam garantir a fiel obSerV<lIlCia de qualq uee re
gula1l1ento .comlllercial e, em tal ca '0, a obl'igaçõe'
deviam ser reciprocas. (1) cc A America, ) elisse Wash
ington, cc devo parec,)l' lUui ele [Jr'uzivJI aos olhos l'aquel
les, com os quae::; pl'OCUI'OU ce:ebl'ar teatado' de C0111
11l l'cio, sem di ~por elos meios de executaI-os. Devem
vur e sentir' qUJ a União ou o l~>tado' inelividual
ment , são soberanos con('orme melhor quadra aos
seu intuitos. Elll uma palavra, que somo' uma na
çào hoje c seremos treze anl1.l nhã; quem contl'actará
C0l11110SCO em semelhanks condi(;ões ~ ) (2)

§ 262. cliffi uldaele de CUlr..;::~'~l' até mesmo as clau-
sulas do tratado de paz ele 178, constituia um elos
mais Svl'lOS males uacionaes. A Inglaterra queixou-se
muito ele infl'acçã.o d'essas clausulas da parte de di
vel'SOS Estados e exigio reparação. B' seada nas in
fr.teções allegaeLas, rvCLlSOU entregal' os I Ol'tos do.occi
dent ,conform a e-·tipulaçõcs cL'aquJlle tl'atacLo, e a
cOllfecleração int0ira vio-se ameaçaLla, con equente
mel1t , da calamidade de elepl'ellaçõe' de parte dos
indios em todas as fronteiras occielentaes e do perigo
de ter a ordem publica subvertida, sóm nte porqn
não tillha weios de fazee cumprir· as estipulações do
tratado. A celebre mensagem do Congresso, em 17'd7,
aos di ve1'",os EstaLlos sobre este a 'sumpto está cheia
le admiravel ra iocinio e contem tristes provas da

inc ffic<lci a absolu ta ela confelle1'ação e elo cI csre pei to

(1) 5 ~Iar h. Life of\Yasll. 71 a 73; 2 Pitk. Hi t. 18!), 1!)0; 3A.mer.
Mu:. 62, 6 i, 65.

(2) 5 ~Iarsh. Life oí' ,Va h. 'i3; ·orth. AmeI'. He\". Out. 1827,
11[>. 2,5'i 258; Atcheson's Coll. of Reports, p. 55.
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dos Estados, em a sua legislação, ás disposições d'aquelle
tratado, (1) [b

§ 263. Em Abl'il ele 1784, o Congresso votou uma
resolução, solicitando aos Estados que investissem o
governo geral da attribuição, por quinze annos sómente,
de prohibir a8 impodações e exportações de generos
em navios pertencent s á nações, com as quaes não
tívessemos tratados, como tambem de prohibir que os
subcli tos de nações extrangeil'éls, a menos que aucto
rizadas por tra tados, im portassem nos Estados Unidos
genel'os que não fossem produzidos ou manufactura
dos nos domínios de seus respectivos soberanos. Em
bÓL'a o Congresso affirmassl-') expl'essamente, que sem
esta auctol'ização não. se podiam . obter vantagens
reciprocas, os Estados nunca accederam á proposta,
e as suas mesmas leis prohibitivas erão neutralizadas
pelas leis dos outros Estados ou repellidas err~ atten
ção a seus respectivos interesses. (2) Em data poste
rior, foi apresentada no Conoresso um moção, recom
m'endando aos Estados, que dessem ao governo geral
ampla auctorizaç.ão para regular o commercio interno
e extel'l1o e paea impor os direito, que [assem ne
cessarias, moção essa que teve sorte ainda mais hu
milhante, porquanto foi rejeitada por esta mesma cor
poraçã , embàl'a todos os direitos devessem ser co
brados e pagos pelos Estados, (3)

§ 264. Varias razões· concorl'eram para resultados
tão extraoL'Clinarios ; mas a principal causa era o ciume
cl'escelltg do governo geral e o apego cada vez mais

(1) J.)urn. of Congress, Abr.13, l'i8/, p. 82; Rawle on Constitu
ti1n, A-pp. 2, p. 316. Foi redigida por MI'. Ja.y, então Secretario dos
Negocio Extrangeiros, e unanimemente adopta.da pelo Congres o.
)Ião obstante, nada conseguio. O trat'ldo de 1783, no que diz res
peito as dividas inglezas, nunca foi fielmente executado ant~s da
ad pção da Constituição do.. E. tados Unidos. Vide Ware'V Hj"lton,
3 DalI. R. 199; Hopkins 'V BeIl, 3 Crancb, 45·L

(2) 2 Pit\;:o Hi t. 192; 5 Marsb. Life ofWash, 70.
(3) 5 Marsh. Life of Wash. 80, 8I.
(a) Uives, Life of Madison, II. 10 e s::Jguintês.
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accentuado aos interesses locaes dos Estados, ciume
que dentro em pouco se introduzio nas proprius deli
bel'ações do Congresso, enervalldo o limi tado poder, que
ainda lhe era permitido exercei'. Uma prova memo
ravel d'isto esta.va reservada para o momento, em
que se esperava que as guarnições ingl ezas ell tregas
sem os portos do occidente, quando se julgou neces
sario preparar tropas regulares para, de parte da
America, tomarem posse d'elles. O podel' do Congres
so de fazer semelhante requisição aos E tados, foi se
riamente contestado e, como connexo ao direito de
tomar dinheiro de emprestimo e emi ttir papel-moeda,
foi declarado perigoso para a liberdade e alarmante
para. os E~tados. A medida fui rejeitada e, em vez
de tropas, foi a milícia enviada aos portos. (1)

,§ 265. Outros defeitos farão sel'iamente articulados
contra a confedel'ação, os quaes, embóra não exer
cessem acção tão deleteria como aquelles já enume
rados, forão considerados de bastante importancia, para
justifical'em as duvidas sobl'e a efficacia da mesma confe
deração como laço de união ou forma duradoura de gover
no. Não é necessarioentrar em longas consideeações a
seL~ re peito; basta, para o nosso actual intuito, citaI-os
em seus pontos capitaes. 1. O principio adoptado
para regular as contribuições dos Estados em favor
do thesouro commum, por meio de quotas rateadas
de accordo com o valor das tel'J'as, alíás (como vimos)
já impngnado como injusto, desigua.l e de execução in
conveniente. (2) 2. A l'alta de mutua garantia entre
os governos dos Estados, de modo a protege l-os con
tra as insurreições domesticas e as usurpações atten
tatorias de suas liberdades. (3) 3. A falta de um po
der directo para levantar exel'L1itos, o lual fôra im
pugnado como desfavoravel á pL'omptidão e energia
de acção, bem como á economia e a justa distribui-

(1) 5 :Marsh. Life of Wash. App. nota l.
(~) The Federalist, N. 21; 3 A.mer. l\1us.62, 63, 64.
3) The Federa1ist, N. 21; 3 AmeI'. Museum, 62, 65.
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lião dos encargos publicas. 11) 4. \. iguallaele elo eli
reito ele sllffl'agio entee todos os Estados, ele sorte que
o ultimo sob o ponto de vista da eiqueza, pOp1J.laçãO
e eeCUl'SOS, estava equiparado na eSljala da represen
tação aos maioees. D'esta cirCUlll tancia podia, ou me
lhor devia necessariamente rcsultí1r, que ~lllla maioria
elos Estados, repl'esentando apenas nma terça parte
elo povo d'America, podia fiscalizí1r os di l'eitos e in
teresses dos Outl'OS clous terços. (2) At~J mais ainda,
constitucionalmente el'a URO só pus '1 \Tel, mas de facto
verdadeieo, que os meSlllOS votJ:S dos nove Estados
não abrang ssem a maiol'ia. do povo ela Uuiüü; a nJÍno
ria, portal1to, exercia o direito Lle veto sulJre a maiuria.
5. A orgalliza(;ão de todos os iJUd01'ÜS do governo
gel'al em uma só assemblóa, sem di»tribuição separa
ela ou distincta das fUl1cções executivas, j lleliüiaria.s
e legislati vaso (3) übjectJu-se contra essa organ:zação, di
zendo que toda a superstt:uctul'a desmoronal'-se-ia pOl' saa
fraqueza intrinseca ou, alal'ga.ndo todo os attribut:)s la
soberania, estabeleceria no paiz o mais execravel sy tema
ele governo sob a fórma de uma al'istocracia i1'1'es
pOllsavelo 6 A falta de poder ex 'lusivo do governo ge
ral para emittir papel-moeda e a 'sim prevellÍr as inun
dações do paiz com as cil'culal,'ões depreciadas, que
destroem tanto a confiança publica como a mOl'al
privada. (Ll) ct 7. A demasiada renovação imposta pela
cunfederação aos membros do Congresso, a qual fazia
os c nse1hos publicas perder as vautagells resultantes
da longa experiencia e conhecimento dos publicos no
gocios. (5) 8. A fal ta de poder judiciaria, correspon
dente aos poderes do governo geral.

(1) The Fedel'lllist, . 22.
(2) The Federali t, r .22; 1 Amer. lu. 215; 3 AmeI', Mus. (j2, 66.
(3) The Foderalist, . 22; 1 AmeI'. Mus. 8,,9; Idem, 272; 3 AmeI'.

Mus. 62, 66; 1 Kent' Comm. Lect. 10, p. 200 (2 edic. p. 212).
(±) 1 American 1IIu '. 8, 9; Idem, 363.
(:-) 1 AmeI'. ~1us. 8, (); 3 AmeI'. Ml1s. 62, 66.
fa) Vide Van Buren, Pulitical Parties, 55; Life of Samuel

Adalll, , II. 4.80.
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§ 236. Pelo que diz respeito a esta ultimo v;cio, a lin
guagem do The Fecler:,t,list encerra uma exposição, tão
completa que não ha necessidade de outro commenta
ri I. (( As leis sern tl'ibt~llaes que enterpretem e incli
q Ilem o seu verdadeiro sentido e applicação, são letra
morta. Para que os tratados dos Estados Unido po
são ter vigor, é preciso que sejão considerado como
fazendo paL'te das leis do paiz. eu vel'daLleil'o al
cance, no qUJ entCindem com os indi' iLlu s, deve ser
fixado, como to~las as outra leis, pOI' Llecisães jud.i
eiaes. Para se conseguir unifJrmiclade n'cssas deei
sõe~, é prJeis que eUas sejão sub!l1el,tillas em ultima
instancia a um tl'ibullal superiol', e este tl'ibunal deve
sel' illSti'tuido pelo mesmo poJeI', que celebra os peo
peios tratados. Amb'ls as condiçõ-s são inclispen a
v.:lis. S3 em cada Esta:lo houvee um tL'Íbunal de ul
tima instancia, podem dar ·se tal) tas deci 'õe finaes
di rferenL,s sobre o mesmo ponto quantos forem os tri
bUllaes. São intermillaveis as di[erenças de opinião
entee os homens. Vemos di Vel'gil'em fl'eq u ntemente não
só diffvrentes teibunaes, senão tambelll os.i l1izes le
um mesmo tri bu nai. Para evi tal' a confusão que ne
ce~saeialllellte resultaria da decisões cOlllraditoria
de muit)s tl'ibunaes independentes, todas as naçõe
tem reconhecido a necessidade de estabelecel'em um
tl'ibunal superior a t )dos os outros, com juri -'dicção
50bl'e elles e a attribuição de decidir e fixar, em ul
tima instancia, uma regl'a uniforme de justiça.»

§ 267. (( Isto mais necessal'io se t rnFl. aonele o sys
tema ele governo é organizado ele maneira que as leis
elo todo coerem o perigo de ser infringidas pelas leis das
partes, etc. Os tratados dos Estados Unidos, sob a
pl'esente confederação, estão sujeitos as infl'acções de
tl'eze legi laturas differentes e a outros tantos tribu
n'te' de ultima instancia, funccionanelo sob a aucto
ril.lacle ll'aquellas legislatul'u" A fu, a reputação, a
paz da União inteil'a fi ão assim constantemente a mercê
do; preconceitos, das paixões .. e elos interesses dos
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membros, que compõem aquellas legisJaturas, etc. Nes
tas cil'cumstancias, é possivel que as naçõ s extran
geiras po 'São resp i tal' ou confiar cm semelhante go
verno ~ E' possivel que o povo d'All1erica consinta por
mais tempo em confiar sua honra, sua felicidade,
ua seguran"ça á tão precaria organ ização ~» Podia ter

sido accrescentado, que os direitos dos individuos,
até aonde dependimn dos actos ou da auctol'idade di
manada da confederação, estavam sujeitos ás mesmas
dilliculdades, que os elít'eitos das outras nações re
sultantes elos tl'ataflos, (1)

§ 268. O ultimo vicio, que parece digno de sei' men
cionado, é que a confederação nunca fJl'a r.atificada
pelo pavo. Quanto a esta objecção bastar-nos-á citar
uma simples passagem da mesma celebre obra, visto
como contem mLlÍ notavel ap!'eciação de algurnas
doutrinas extraordinarias recentemente propagadas. (2/
cc Não repousando em melhor fundamento que o con
sentimento das legislaturas dos Esta.dos, tem-se visto
exposta (a confederação) á questões freqnentes e in
trincadas relativamente a validade de S'3US podel'es e,
em alguns casos, ha dado logar a estupenda doutrina
do direito ele revogação legislativa. Como devia a sua
ratificação a uma lei estadual, e ha sustentado que
a mesma aUutoridaele poelia revogar a lei pela qual
fUl'a a confederação ratificacla. Por mais grosseira que
seja a herezia de sustenta!', que uma parte contrac
tante tem o direito de revogar o contracto, esta dou
trina logrou, com tudo, defensores l'espei ta veis. A pos
sibiliLlad de questões cl'esta natul'eza, prova a neces
sidade ele firmarmos os fundamentos do nosso gover
no nacional em bases mais seguras do que a méra
sancção de poderes delegados. O edificio do ímperio
americano eleve assentar na ba e solida do consentimento

(1) Vide Chisholm 'v Georgia, 2 Dall. R. 419, 447.
(~) The Federalist, _ . 22.
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do povo. As correntes do poder nacional devem dima
nar immediatamente d'aquella fonte pUl'a e primordial
de toda a auctoridade legis\ati va. » (1) ~

§ 269. Os proprios vi cios da confederação parecem
ter al'rastat1o o Congl'e so, sob a pressão das neces
sidades publicas, á algumas usurpaç.ões de auctoridade
e os Estados á muitas infracçõJs grosseiras' da sua
legitima' soberania. (2) « A lista dos ça~os,» diz The
Feder.llist, « em que o Cungresso tem sido trahido ou
compellido pelos vicios ela coufederaçfto a violar sua
audol'it1ade const:tuciúnal, não surprehendel'Ía pou
co aq uelles, q ue não tem prestado attençfw ao as
SUlDptO.» (3) Fallando do teni1Jrio occidental e ru
ferindo-se a ol'denança de 1787, diz elle aillda: « O
Congress assumia a allrniuistr:lçãu d'este patl'inJo
nio. Principiou a tornai-o prodnctiv.); empl'ehen
"deo iI' alem e começou a formal' novos EstaJos, a
creal' governos pl'ovisorios, a Ilomear Juncciollnrios
pata elles e a deterluinar as eondições, em que taes
Estados setiam a(llni Ltidos na con fl)del'a~ão. Tudo i~Lo

foi feü,) , e feito sem a menOl' sombra de auctoriJa e
constituei na!. Com tudo, nom uma qU0ixa foi levan
tada, nem um alarma foi dadl). » (4)
, § 270. Qualquel' que seja a opinião, que S0 forme
de alguns Jos vicios notaJos, s p)r aca ) consti
tuiam ou não deficiencia, radil.:aes, não se pode du
vidar que alguns d'elles interessa\'am a propl'ia e&
sencia do governo. Tinhão existido, e de facto exis
tiam ainda, diif0rente partidos no::; Estados, que Dlan
tinham opiniões contl'arias ou f'a\'oraveis a existencia do
um governo gMa!. (5) a Um naLura\meute a~lh 'ia dotlica-

(1) The Federnlist, N. 43.
(2) Idem, N. 43; 1 Kcnt's Comm. Leet. 10, p. 201 2· edie., pp. 21 k215).
(3) Idem, N. 42.
(4) Idero, _ . ~,
(5) 5 Marsh. Life of Wnsh. 3:3.
(a) Vide Van Burell PoliticaI PlI]'tie" :'2; 1{;\IuIlJOD,l, Púlítiéa

History of r. Y. J. 2.
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da e vigilantemente aos governos dos Estados e reputava
suffLiente á União a menor delegação possivel de po
deres, (se é que alguma admittia) com os quaes iria
arrastando a sua desalentada existencia. O outro deseja
ria natuealmente que os poderes do governo geral tives
sem vitalidade real; que elle podesse obrar, mover-se,
dirigir, em vez de caminhar vacillante sob o proprio
peso e de atufar-se em lethargica decrepitude, impotente e
paralysado. Ambos os partidos, porém, deviam ter
comprehendido, que a confederação afinal tinha falha
do completamente como instl'Umento effi az de gover
no; que a sua glol'ia tinha passado e terminados esta
vam os seus dias de auctoridade ; que já agora não pas
S:lva da sombra de um grande nome; que era consi
d01'ada apenas como um monnmento do passado já em
ruinas e incapaz· de memoria duradoura; que os dias
da sua decadencia estavam contados e findos e que
agora batia a porta desse sepulchro, sobre qual se lê
a inscri pção Nulla vestigia 1'et1'01"Sum.

§ 371. S esta linguagem for considerada como figu
rada de mais para convir á sobriedade das narrações
historlcas, podemos apl'oveitar-nos da linguagem igual-

, mente colorida e desalentada, que foi então arrancada
ao coração dos nossos mais prudentes patriotas e
homens de estado. (1) Na verdade, é diffi.cil colorir
de mais qualquer pintura da profunda tristeza e das
apprehensões, que então tanto invadiam as assembléas
publicas, como vinhão povoar as intimas meditações
dos homens mais distinctos do paiz. Contâ-nos um
escriptor de moderação e fidelidade talvez sem exem-.
pIo, e testemunha presencial d'essas scenas (2) que
« apparentemente a confederação morria de debilidade.
E com efIeito, a sua conservação, nas condições de
então, caso fosse praticavel, mal poderia ser desej ada.

(1) 5 Marsh. Life of Wash. 92 a 96, lO!, 113, 114, 118, 120,1 Kent's
Comm. 202; 1 Tuck. Black. Comm. App. nota D. l-!2, 156 ; 1 Elliot's
Debatvs 208 a 213; 3 Elliot's Debat~s 3:> a 31.

(2) 5 Marsh. Li Ee of Wash. 1240.
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Sem capacidade para exerceI-os, tirava com tudo, aos
Estados poderes essenciaes á sua soberania. l\,fortas
as uLtimas esperanças dos seus defensores, tornou-se
evidente mesmo pal'a aquelles, que o não tinhão que
rido perceber, a necessidade vital de alguma medida,
que podesse evitar a desintegl'ação das partes com
ponentes do im perio americano. (1)

(1) MI'. JeJi'erson s~rve da seguinte linguagem: II A alliança
entre os Estados sob os velhos Artigos de Confederação, para o fim
da defe. a conjuncta contra as aggre<;sães da Gran Bretanha mos
trou-se insufficiente, como o são geralmente os tratndos de alliança,
para impor obedieocia á suas recipro as estiplllaçães; e, satisfei
tas estas, aquelle laço tinha de romper-se por si mesmo e cada
Estado tornar-se a todos os respeitos independ~nte e soberano.»
4 J eJi'~rson's Corresp 44 L Desta sort , pance que elle mantinha a
aextraorclinarin. opinião, de que a c)nfederação devia acabar com

guerra ou, em todo caso, com a execução dns clausulas do nosso
tratado. (a)

(a) Em alguns cnsos, comtudo,
parece que MI'. Jefferson referio-se
á confederação como dispondo de
extraordinnria vitalidade, energia
e vigor.

Em umn carta dirigida a John
Adams, em dnta de 23 de Feve
reiro de 1787, referindo-se ao que
MI'. Adams dissera do Congres
so, isto é, (( que não era uma as
sembléa legislativa, mas de di
plomatas, » MI'. JeJi'ers:m diz: II Se
parando em dua partes toda a
soberania dos no so. Estados, al
gllmn.s d'estas partes são cedidas
ao Congrilsso. Quanto a e. tas, eu
a julgaria tanto hgi.lativas como
executivas e tam bp.m judiciarias,
se a confederação não tive. se exi
gido que os E tados nomeassem
judicaturas para certos flns.

(( Consequentemente, a opinião
de nossos tribunaes tem sido que a
confederação faz parte das leis do
paiz e superior em auctoridade
as 1 iS·,ordinarin., porq ue não pode
ser aI terarla pela legislatura de
qualquer d'ls Estad . Duvido que
seja, sob qualquer ponto de vista,
uma assembléa diplomaticn. » Jef
ferson' Works, II, 128. Works of
John Adams, VITI, 433. Em ou
tro logar, MI'. Jefferson externa a
opinião de que a confederação ti
nha o poder de õbrigar os Esta
d s individualmente ao cumpri
mento de deveres de caracter na
cional, o que entendia estar impli
citamente subentendido no coo
h-acto. Jeff 1's')o's Works, IX, 291 ;
Life ofMadisoo, by Rives, I, 302.
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ORIGEM E ADOPÇÃO DA CON. ·TITUIÇÃO.

::5 2'""2. Achavam-se as cousas n'este estado quando,
em 1785, as legislaturas da Virginia e Maryland no
meáeam commissal'ios para celebrarem um accorc1o re
gulando a navegação dos rios Potomac e Pocomoke e
Bahia de Chesapeake. Tendo os commissarios se reuni
do.em Alexandria, elo Estado da Virginia, em ~Iarç

d'aquelle anno, sentiram a necessidade de mais am
plos poderes e especialmente de poderes para oegani
iação de uma força naval local e fixação de uma ta
rifa ele clir-eitos sobre as importações. (a) Ao receber
es a communicação, a assembléa da Virginia votou
uma resolução, mandando que a questão sobre a ta
tifa fo se submettida a todos os Estados componente
da Uni:1o. Pouco depois, em Janeiro de 1786, pas ou
na as emblóa outea resolucjão nomeando commissal'io ','
cc que deviam reunir-se aos que [os em nomeado pelo
outros Estados da União na epocha e logar, que con
vencionassem, afim de examinarem as condições lo
COll1m reio dos Estados Unidos; verificarem a situação
peculiar do commeecio de cada· E ·tado e resolveI' n:
até aonde seria necessaeio em pról do eu comm um

(a) Rivcs, Life onladison, 1. 51 , 1I,57,
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intel'esse e ela manutenção ela sua harmonia, estabe
lecer um systema uniforme em suas relações commer
ciae5, rvlatando a)s differentes Estados o acto qu e re
solve5sem sobre tão importante assumpto, ele modo
q ue, s(~ndo ratificado unanimemente por elles, habilitas
se os Estados Unidos reunidos em Congresso a prover
para o mesmo fim.» (1) a.

§ 273. Estas resoluções farão communicadas aos Es
tadus e uma convenção de commissarios de cinco Esta
dos somente, a saber: Nova Y vrk, New Jersey, Penn
sylvania, Delaware e Virginia, reunia-se em Annapo
lis, em Setembro de 1786. (2) b Depois de terem dis
cutido o assumpto, entenderam que poderes mais am
plos, erão necessarios e não só por esta consideração,
como porque só urn peq'ueno numero de Estados se ti
nha feito representar, concordáram que nada ~'esolve

riam, mas redigiriam um relataria, que devia ser apre
sentado aos di versos Estados e tambem ao Congres
so. (3) N'este relataria aconselhavam a nomeação de
commissarios de todos os Estados - « para se reuni-

o rem em Philadelphia na segunda segunda-feira de Maio. e
tomarem em considp,ração a situação dos Estados Uni
dos; concertarem nas medidas, que lhes parecessem

. necessal'Ías para acommodar a constituição do gover
no federal ás exigencias da União e relatar o accordo cele
brado n'este sentido aos Estados Unidos reunidos em
Cengl'e3S0, de moela que, quando aceito por elles e
depois de confirmado pela legislatura de cada um dos
Estados, possa prover efficazmen te para o' mesmo
fim.» (4) c

(1) 5 Mal'sb. Life of Wash. 90,91; 1 Kent's Comm. 203.
(2) 1 AmeI'. Museum, 207; 2 Pitk. Hi t. 218~

(3) 5 lIia.rsh. Life of Wash. 91, 2 Pitk. 218; 1 U. S. Ll1wS (edie.
de Bioren & Duane 1815) pp. 55 a 58.

(4) 1 Ame.r. Mus. 267,268.
(a) Rives, Life of Madison, II. 60.
(',) Rives, Life ofMadison, II, 98, 117,125.
(c) Rives, Life of MadisJn, II, no de HeI' conservado como reco

127. O pream1)ulo d'este acto é dig- nhecimento da necessidade imme-
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§ 274. Ao receber este relatol'io, a legislatura da
Vlrginia votou uma resolução, mandando que se no
meassem delegados, que deveriam reunir-se em Plli
ladelphia aos que fossem pelos Outl'OS Estados nomea
dos. (1) (L O relatodo tambem foi pelo Congre so re
cebido; mas nenhum passo se deo, até qne ::t. legisla
tura de Nova York deo instrucções á s.Jus delegados
no Congl'esso, para qne propuzessem uma resollwão,
recommendanclo aos di versos Esta"lo~, qUv í10meassem
deputados á convenção para o fim de revel'em e pro
porem emendas á Consti tllição federal. (2) Cunseguin
temente, em 21 de 1"e,'erei1'o de 1787 foi no Congres
so apresentada e votaLll1 uma resolução, rccommcl1
danLlo que uma convellç,j.o se reilllis e em Philaclol
phia, na segunda s g!lnLla-feil'a de Mn.io seguinte (C para
o fim de rever os Artigos da Confederação e apresen
tar ao' Congresso e as diffet'entes legislatnras, as alte
rações e disposições que, uma yez aceitas em Con
gl'esso e confil'madas pelos Estados, tornassem a Cons
tituição federal, adequada ás exigencias do governo e
á manutenção da União.» (3) Tiveram gl'ande parte

(1) 5 Marsh. Life of Wash. 98.
(2) Passou no s3naela elo Estauo pela maioria ele 1LIn vot:> ap3nns.

5 lIIarsh. Life of Wash. 125.
(3) 2Pitk.Hist. 219; 511I:tr~h.Life of""Tash. 12!, 123; 12 Jour.

of ConO'ress, 12 a 14,. 2 Pitk, IIi. t. ~19, 220, 222.
(a) Ri ves, Life of Madison, Il, 132.

diata e imperativa ele muelança ra- poblem'l., resolvend~. por mcio d
dical no laço dJ união. (I Atten- sabio. e magnanimos esforç "se
dendo a que a Assembléa Geral dcve colher o fructo d'essa ind'
d'esta republica (collllltonweath). penclenria. que tão glorio amente
considerando a situação actual da conquistou e d'es n. -nião qUJ e
confederação e bem assim refiectin- men t u com tão grande parte do
eh sobre :lS graves repr'senhções s:tl1guc commum de t dos,. ou e.
que de vez em quando o Congres- entrtlgando-se a mutu'>s crimcs e
so elos Estados nielos 11lJ. feit.o e pre onceit'>S e a intcre es parciaes
e:;pecialment pelo act de 15 ele e trnn it rios, renunciará ás atl.
Fevereiro ultimo; já não se poele picio~as vantagen , que a revolu
d uvielar de que é chegado o mo- Ção lhv' proporcionou, e a . eus
mento. em que o bom PO\'o ele inim'gos fornecer;~ eventual tri
America tem ele deúelir solemne umph s:Jbre aquvlles, cuja vir-
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n'este resultado, indubitavelmente, as perturbações alar
mantes, de que era então' theatro o Massachusetts.
O relatorio do Congresso sobre este assumpto reve
lava ao mesmo tempo seus receios e a sua fraqueza
poli tiua. (1) .

§ 275. Na epocha e Iogal' indicados, reunimm-se os
representantes de doze Estados. ó Rhode Island dei
xou de nomear representante n'essa importante occa
sião. (2) Cb Depoi' de demoradas delibemções, a con~

venção p l' fim adoptou, em 17 de Seternb'ro de 1787,
o plano ela presente Constituição e por uma resolu
ção la mesma data ordenou que « fosse elle apresen
k'l.do aos Estados Unidos reunidos em Congresso,» ex
ternando a opinião de « que fosse depois submettido á
lIma convenção de delegados escolhidos em cada Es
tado pelo povo respectivo, sob recommendação de suas
legislatura, para o effeito lo seLl oon entimento e ra
tificação;» (3) b e que cada convenção, que o acei
tasse e ratifioasse, assim COmll111llÍcasse ao Congresso.

convenção, flm uma outra re olução da mesma data,

(1) 2 Pitk Hist. 220,221; JOllr. of Congo Out. 1786; 1 Secl'et
Jour.268.

(2) - Marsh. Life of Wa h. 128.
(3) 5 lIIarsh. Life of Wa<:h. 128, 129; JOllr. of Convention, 370;

12 JOllr. of Cong·. 109; 2 Pitk. Hist. 224,26,1.
(a) Arnold, Hist. of Rhode Ishtnd, II. 537.
(b) Rives, Life ofMadison, 1,1 477.

tude e valor a fizeram e defende- para garantia dos grandes intlli
ram .. e attendendo mais a que os to com que foi aquelle governo
m.esmos nifJctllOsOS sentimentos, estabelecido e tornar os Estados
que impelliram originariamente Unidos tão felizes na paz qllão glo
os ciü:idão d sta republica a se l'iosos forão na guerra. » etc. A e _
unirem c)m seus irmãos das ou- merada redacção-d'este preambu10
tl'OS E. tndos pam e tabe1ecerem foi devida ao desejo, como diz
um governo federal, não p dem MI'. Madison, « de dar a este a.
deixar de ser ainda hojc com a sumpt'l a m:lior solemnidade e to
mesma intensidade experimenta- da a for,a que podia ser derivada
dos, como motivos para pôr de de um só Estad .» Carta a \Vash
Indo qualquer consideração de 01'- ingtm, RivdS' Life of Madi on,
dem infdrior e concorrer com as 11. 1J5.
c:>ncJ!sões, que forem nJcessarias



-5-

manifestou a opinião de que logo que, nove Estados tives
sem ratificado a Constituição, o Congresso fixasse um dia,
cm que os Estados que a tivessem ratificado, nomeassem
eleitores, e o dia em que esses eleitores deveriam reunir
se e elegeI' o presidente, bem como a epocha e logar,
em que se principiasse a executar a Constituição; e
q ue depois de semelhante publicaçãO, se procedesse á
nomeação de eleitores e á eleição dos senadores e
rélJresentantes. A mesma resolução fazia outras re
commendações relativas ao moelo de executaI' a Cons
tituição.

§ 276. Ao mesmo tempo dirigia a convenção ao Con
gl'esso uma carta explicando os motivos ele seu procedi
mento, carta cujo seguinte extl'acto não pode deixar de
interessar: « E' evidentemente impl'aticavel, » dizia essa
mensagem, « no governo federal cl'estes Estados, garan
til' a cada um d'estes todos os direitos de soberania inde
pendente e ao mesmo tempo pl'over para o interesse e
segurança de todos. Os indi vi luos, ao entrarem em so
ciedade, tem de ceder uma pal'te da Li berdade para pode
rem pl'eSel'Var o resto. A magnitude do sacrincio
deve dependeI' tanto da situação e circumstancias, como
do objecto que se tem em vista conseguir. E' sempre
clifEcil traçar com precisão a Iinha divisori~ en tl'e os di
reitos que devem ser cedidos e os direitos que devem ser
conservados; e na occasião prezente, esta difficuldade
foi angmentacla pela clifTerença entre os varios Estados
da sua situação, extensão, h<'lbitos e interesses pal'ticula
res. Em todas as nossas deliberações sobre este assum
pto, tivemos sempre em vista o que nos pareceo ser o
maior inte l'esse de todo verdadeiro all1ericano, a consolida
ção d{b nossa Unicio, da qual depende a nossa prosperidade,
felicidade, seguranç.a, tal vez a nossa existencia nacional.
Esta importante consideração, séria e profundamente
gravada em nossos espiri tos, levou cada Estado na con
venção a mostrar-se menos rigido, em pontos de impol'
tancia secundaria, do que tal vez fosse de outra sorte es..
perado. E assim (b Constituição, que agora apresentamos,



•

-6-

é o 1'esultado do espirita de amizctde e de mutu~t de{e1'8Iu;ia e con
cessões, que a singularidade da nossa situação politica tor
nava indispensaveis.» (1)

"§ 277. Tendo recebido o relatorio da convenção em
28 dCJ Setembro de 1787, o Congresso resolveo unanime
mente, «que o dito relato rio, com as resoluções e carta
que o acompanhavam, fosse transmittido ás varias legis
laturas, afim de ser submettido á uma convenção dos dele
gados escolhidos em caclct Estctdo pelo respectivo povo, de conformi
dade com as resoluções da convenção, para aquelle ~aso

votadas e providas.» (2) Ct

§ 278. N'estas circumstancias, as legislaturas dos va-"
rios Estados que se tinhão feito representar na conveu
ção geral, convocáram convençàes em seus respecti vos
Estados; e tendo sido ratificada a Constituição por onze
d'entre os doze Estados, o Congresso, em 13 de Setembro
de 1788, (3) votou uma resolução marcando a primeira
quarta-feira de Janeiro seguinte para escolha dos' eleito
res do presiden te; a primeira qual'ta-feira de Fevereiro
seguinte para a reunião dos eleitores, que tinhão de ele
ger o presidente, e a pl'irneira quarta-feira de :Março se
gninte, na então séde do Congresso (Nova York) a epocha
e logar em que se princi piaria a executar a Constituição.
De accordo com esta resoluçRo, forão nomeados os elei
tores nos diversos Estados, os quaes se l'eUllil'am e votá
ram no presidente, e tendo sido devidamente realizadas
as outras eleições para ~enaclores e representantes, reu
nio-se o Congresso na quarta-feira, 4 de Março de 178\1,
e começou a funccionar de accordo com a nova Cons
tituição. Nã.o poderam, com tudo, as duas camaras reu
nir q'l.t':J1'wn antes de 6 de Abril, quando, tendo-se feito a
apuração dos votos, verificou-se que George Washington
fOra llnanimemente eleito presidente e John Adams vice-

(1) 12 J ourn. of Congo 109, 110,. J ourn. of Convention, 367, 368,.
5 Marsh. Life of Wash. 129.

(2) 5 Marsh. Life of Wash. 128; 12 Journ. of Congress, 99, no,.
Journ. of Convention, App. 39l.

(i:l) Journ. of Convention, App. 419 á 451 .. 2 Pitk. Hist.291.
(a) Rives. Life of Madison, lI. 4.80.
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lwesidente. (1) Em 30 de Abril, o Presidente Washing
ton prestou juramento e tomou posse do cal'go e o go
verno entrou em pleno funccionamento em todos os seus
ramos.

§ 279. A Carolina do Norte, até então, não tinha
ratificado a Constituição. A primeil'a convenção con
vocada n'aquelle Estado, em Agosto de 1788, recusou
ratifical-a sem certas emendas pl'évias e uma decla
ração de direitos; com tudo em uma segunda conven
ção, convocada em Novembro de 1789, este Estado
adoptou a Constituição. (2) O Estado de Rhode Island
recusou-se a convocar uma convenção, mas final
mente, por uma convenção reunida em Maio, 1790,
foi o seu consentimento obtido. E d'esta arte todos
os treze Estados primitivos tomaram-se partes do no
vo governo. (3) a

§ 280. E assim a CllUsa da liberdade
quistou outro triumpho e talvez ainda

(\) 5 Marsh. Life of Wash. 133, 151, 152; 2 Pitk. Hist. 317,
B18; 1 Lloyd's Debates, 3 a 6.

(2) ~ Pitk, Hist. 283; Journ. of Convention, App. 4.52; 1 Kent's
Comm. 20-1, 20~.

(3) 2 Pitk. Hist. 265; Journ. af Convention App. 452, 458.
(a) Pondo-se de lado os Arti- dos da filiação constitucional,

go de Confederação que, confor- com tudo não farão colIocados, em
me os seus termos, deviam ser arti- suas relações com o governo e
gos de « união perpetua, J) e sub- em materia de regulamento com
stiyuindo-se elIes por· uma Cons- mercial, na posiÇão de nações
tituição, a que dous dos Estados extrangeiras; ma~ pelo contrario,
não tinhão a.dherido, estes Esta- a maior benevolencia e t'J!eran
dos farão immediata e effetiva- cia farão observadas para com
mante excluidos da união, por elIes, na espectativa de que não
uma revoluçãO no govemo, que continuaria.m por muito tempo 11

embóra perifica, só i podia jus- re istir as necessidades de SUl!.

ti ficar com fundamentos simi- situação e a manter a recusa. ne
Jãres áquelles, com que se de- virem occupar seus lagares no
fende qualquer revolução, quan- seio da fll.milia americana. Hil
do os governos estabelecidos dei- dreth, Hist. of United Stl1tes, 1V.
xão de prehencher os fins da sua 147, 149; Pitk. Hist. af United
in. tituiçã .... Ma.• embora esses Es- States, II. 338.
tados tivessem sido assim separa- C.
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do que aquelle que nos Iíavia separadü da mãe-patría.
Com este podemos affectuosamente confiar, que as
nossas instituições republicanas crescerão e attingi
rão maior força e vigor; que a nossa independencia
ficará garantida contra a usurpação e aggressão ex
trangeiras; que a nossa felicidade domestica será
amplamente disseminada e por todos sentida; e que
a nossa união, como povo, se perpetual'á como a
nossa melhor gloda e defesa e como ai ti vo exem
plo de um governo sabio e liberal, digno do res
peito, sinão da admiração da hnmanidade. (CL)

(a) A seguinte nota, '-devemos
observar, é do auctor da 4" edi
ção d'esta obra, ... o honrado T.
M. Cooley: Testas circumstan
cia., talvez não ej a descabido,
attentas as discussães e contro
versias, que farão suscitadas de
p is da publicação d'esta obra
e flue ainda reclamam a attenção
tanto dos homens de estado co
m dos jul'iscon ult0., chamar
a att nção do leitor para c 1'

t)S principio.' e usos dn g
,erno constitucional d' d.m~rica,
os quaes, embóra pertencente
mais e. pocialmente á politicn.
dos E tn.dos d flue a fodvraJ" são
necessariamente tomado em con
si leração. q Llando se procura faz r
a anal 's compl'etn. do nos o syste
ma politico. Referimo-uos ao sJs
tema dp ~elr-go/jel'nment, II ue om ge
ral predomina em relação aos ne
gocias locae . Em um outro traba
lho teve o pre ente escript~· o 
ca1>ião de uiz l' Iue, « fazendo-se
a analyse da IQi con ti tuciona~
c{ America nã se deixari d~ no
tar o cuidarIa em pregado e os
meios adoptados para a.pproxi
mar o quanto po. ivel o agen
te , que têm cl "xer el' o poder

dos individuas sobre os quaes o
poder tem de ser exerciclo. Em
contraposição aos governos, em
os quaes o poder é concen trado
nas mãos de um homem ou d'llffi
ou mais corpos collectivos, cuja
superinten.dencia e acção ex
tend m-s a todos os obj ecto. do
governo dentro lo. limites t~r

ri toriaes do Estado, o systema
americano é o de com pleta cli~

centl'ali::ação, cuj a ideia prima.l'ia
e vital é que os negocio.' 10
caei: sejão dirigido. por auctori
dades locaes, e pela auct0rida
de contraIo. negocias geraes só
ment~. Foi s b o influxo d'e.
ta ideia, que se oTgnnizou a
Con tituição nacional, sob a
qual os E. tados, em quanto ce
diam ao go,erno nacional a j uris
dicSão. completa e exclusiva elos
negocias ext 'ri res, só lhe con
feriram em materia de adminis
tração internn, os poderes que
paroceram essenciaes á Ulllao,
f rçn. e harmonia naoionaes, po
d re. s lU os qll'tl.es o fim da or
ganização da auctoridado nacio
nal eria ill usorio. E' est peu
samento tambem o ql'l.e impelIe os
diversos Estados, como se por
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commum n.ccord'l, a subdividirem um gov;lrno de c ntrll.lizn.ção, em
se u terri torios em c')ndad ')S. ci- b6rn. e<;c )lIlielo li vrem n te p Jr i11

dades, district1 "icioaes e esco- termedio dd represmtantes, lia
lares e a ('onferirem a cfLda um de Sdr di potico, como o é nece,
d'elLs os poderes de legislação s~riameote qualquer outra f6rma
local, e bem assim a incorpora- de centralização. Civil Liberty
rem (constituirem municipalida- and Self-government, cap. 2l.
des) as cidades, burg)s e villns, MI'. Jefferson, recolllido a vida
sempre que a densidade de sua privada, as, im escreve a um ll.mi
população exige regulament)s dit:. go: « O meio de ter-se bom g ver
ferentes dos que são neCd, ario'> ·no não é confiaI-o todo a um ó,
aos distl'ict'Js l'lll'aes. Este sys- m'l.S divirlil-o por muitos, distri
tema q uasi parece uma parte buindJ a cada um exactn.mente as
da propria natureZ'l. ela ra.n, a fun::çõe:- parn qU;l for competente.
que pertencemos. Igu'l1 divisão Assim, ao g vemo nacional confie
do reino, e para os efftlitos do se a defesst da na:tão e as suas rela
gJVerno municipal, existia em ções feeleraes e extel'iol'es; aos
Inglaterra desde a mais remot'l. governos dos Estados o diraitos
éra. Crabbe's Histf)ry of English civis. leis, p')licia e administl'a
Law. cap. 2; Bl. Comm. 111; ção do que concerne em gel'l.u ao
Hallam's Middle Ages cap, 8, Estado; aos condados, os negocios
porto 1; 2 Kent, 278; Vaugh'lm's locaes do candado, e o qUfLrtei
Revolutions ia English History, rão que dirija os seusproprios in
L. 2, cap. 8. E na America., os pri- teresses. E' dividindo e subdivi
meir s colonos, como se instincti- dindo eshs republicas da 'grande
vamente, a adoptáram em sua for- republica nacional e em todas as
ma de governo e nenhuma outra suas dependencia, , até chegar·se a
jamais a supplantou ou mesmo en- administração da herdade pelo seu
controu advogados.» eoo!ey, propl'ietario; é c')llocand.o sob a
Consto Lim. 189. direcção de cada um o que seus

Os escriptores que se tem occu- propl'ios olhos podem superinten
pado com o nosso g vemo civil der, que tudo poderá ser melhor
e cuidadosameute estudado a sua mente conseguido. Que ha matfL
philosophia, não s6 observáram do a liberdade e destruido os di
este facto primario, como a elle rei tos do homem em todos os go
têm invariâ,velmente attribuido vemos que jamais existirll.m de
as liberdades, de que gosamos. baixo do s61? A generalização e
De Tocquevllle o di cute com concentração de t:>dos os cuidados
muita clal'eza e o coteja sempre e poderes em um corpo, não im
com as ideias francezas de cen- porta se d s auct:>cratns da Russia
tralização, sob as quaes a liberda- ou da França, se do auto ra
de constitucional nunca chegou tas do senado de Veneza .... As
a ser um facto consummado. De- republicas elementares do quar
mocracy in America, cap. 5. teirão, as republicas dos conda-

A mesma comparação é feih dos, as dos E taJos e a republica
pelo Dr. Lieber, que mostra que. da uni~o deveriam formar uma
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gmdação de allctoridades, tendo
todas a' lei por base, com seu
q uiuhão de poderes delegados e
c mstituindo um s,)'stema real
dy equilibrio e correctivos fun
dament'tes do governo. Aonde
cada homem participa da direc
ção da S'la republica do q unrtei
rão ou d3 alguma 'das mais ehva
das e svnte-se partv no gwvJ'110
dos nygocios publi os, não sim
plesmente por occasião da eleição
UIU dia no anno, mns tod1s os di
as; quando não houver um h 
mem no Estndo, que não. seja
membro de algum dos seus con
selhos, O'randas Oll pequenos, dei
xarão ant3S que lh s arranq Ut3 o
coração do corp:> do que das mãos
lhes til' o poder qualquer Ce
sal' ou Bonaparte.» Carta a
Cabel!, Jeff8l'son's Works, VI,
543. :MI'o Burke tambem refere-se
ao defeito fatal do s,)'stema fran
c z, q llando diz: « Via-se a mão da
auctoridade em toda a parte e em
todas as cou as. Portanto, tudo
que andava mal, mesmo em os
negocios domesticos, era attri
buido ao governo; e como em
pre acontece n'essa especie de
universal interferen ia official,
o que começa por poder odioso,
termina sempre, - poss accres
centu- sem excJpção - em dispre
sival imp tencia.» Thoughts and
Details on carcity; Works (Little,
Brown &, Co., edic. de 18(9) V 168.

'onsiderando a di visão com
mum da auct:>ridade entra os Esta
dos e as municipalidades e fa11an
do do governo municipal da ova
Inglaterra, diz De Tocqueville :
« 'e ta parte d 1 Uoião d 30-se im
pulso á actividade politica nas
m uoicipalidades (wwnships) e quasi

se pode dizer que, originaria
mente, cada uma d'ellas consti
tuia uma· nação independente.
Quando os reis da Inglaterra affir
mnvam a sua supremacia, conten
tavam-se com o poder central do
Estado. As municipalidades da

ova Inglaterra ficáram como
d'antes erão e, embóra estejam
hoje sujeitas ao Estado, a princi
pio q uasi não depenJiam d 0311 .
E' import:lllte lembrar que niLO
forão investidas em privilegios,
mas antes parecem LI' cedido uma
parte da sua independencia ao Es
tado. As m unici p:tlidades só são
subordinadas aos Estados nos in
teres es, que chamarei - sociaes
- visto serem communs a todos os
cidadãos. São independentes em
tudo que intereHsa a si mes
mas; e creio que entre os habi
tantes da Nova Inglaterra não se
encontraria um homem que re
conhecesse ter o Estado direito al
gum de intervir em seu:,; interes
ses locaes.» Democracy in Ame
rica, cap. 5. :MI'. Palfrey desce a
maiores detalhes; fallando uas
colonias da ova Inglaterra col
Lctivamente, diz elle : « Em quan
to os mngistrados superiores erão
eleitos pelos suffragios dos pro
priet'trios de toda a colonia, apu
rados conj unc tamente, os depu
tados erão escolhidos por cada
cidnde

o

pela maioria dos seus vo
tantes ..... A parte que as cida
dos, por in termedio de seus dele
gad JS nas assembléas geraes. ti
nhã na legislaçã'J geral, não era
a parte principal das funcções que
lhes competiam. As j urisdicções
municipaes constituem a singu
laridade do systema social da Nova
Inglaterra, que exactamente mais
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attrahe a attenção. dos extran
geins intelligentes e maior influ
emia tem exercido na condição
e caracter do povo atravez das
oito g~rações da sua historia. O
territorio d'estes Estados com a
excepção d'essa pequena parte do
norte. que ainda não está occupa
da. está dividido em di trict1s de
razoavel extensão e eus habitan
tes formão um paqueno corpo po
litico. com sua administração pro
pri a. dirigida por funccionarios
de SIHt propria e colha, livremente
feita dentro de certos limites e>;
tabelecid-ls pela auctoridade com
mum mais elevada. Com a mes
ma propriedade com que se pode
dizer que a nação é uma confede
ração de republicas chamadas Es
l,ados. cada Estado da Nova Ingla
terra póde ser descripto como uma
conf deração de republicas meno
res chamadas cidades. O systema
é o extremo opposto da centraliza
ção politica. As cidades são de
ordinario auct:>rizadas. nfl maior
lattitude compativel com o bem
estar commum da totalidade das
que compõem o Estado. a velar
pelos interesses proprios, que
raspectivamente podem melhor co
nhecer e mais efficaz e economi
camente dirigir e estes são iden
ticos aos in teressas, que mais de
pert entendem com a . e urança,
a commodidade e II moral publica.
Assim compete-lhes e são obr:ga
das pelas leis geraes dos Estado a
que diversamente pertencem, a ve
lar pela saude e Ol'dem publica por
meio de uma policia,. a manter
communicações seguras e conve
nientes de:1tro de suas fronteiras
por meio de estradas e pontes; a
fornecer aos seus indigentes rou-

pa, alimentação e abrigo; a pro
ver á sua custa para a educação
de todos os seus pobres. Em vir
tude d'esta instituição. t:>do mun
do na ova fnglaterra pertence á
uma pequena comm unidade .de
visinhos conhecida da lei como
uma corporação. com direitos e
obrigações. capaz de demandar e
ser demandada perante o tribu
naes j udiciarios em litigio com
q uaesq uer individuas ou corpora
ções. Uma vez por anno escolhe
a corporação seus administrado
res e determina asomma que lhes
deve ser confiada e o modo de a
levantar. Se o Estado lança im
postos gerae , é o thesouro da ci
dade que terá de pagaI-os; o E 
tado fixa a pr porção que toca á
cada cidade, deixando á esta a ta
refa de distribuir o encargo do
seu quinhão pelos impostos de
seus proprios habitantes. Nos ne
gocios do Selt proprio intere se.
as cidades apre. entam as suas pe
tições, em nego cios de intere 
se geral enviam seu parecer ás
auctoridades centraes. Exercitam
por intermed:o de . eltS magistra
dos inspecção, de que têm de dar
contas. sobre as eleições dos func
cionarios da cidade, do condado.
do Estado e da nação. ,) E accres
centa com toda justiça: « A expe
riencia dos ultimas tempo acon
selhou melhoramentos de detalhes
no s.)·stema municipal da Nova In
glaterra ,. mas seus delineamentos
geraes já estavam completos;
quando foi primitivamente pla
nejado.» Hist. of New England.
II. II a 13.

As organizações politicas do Es
tado nas colonias do Sul fo
ram menos perfeitas, menos com-
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pletnmente dotadas de vida col
lectiva e energia e em geral col
locáram os negoci 1S locaes menos
immediatamente sob inspecção lo
cal do que nas colonias do 01'

te; mas reconheceram o mesmo
principio da discentralização, sen
do a differença de applicação de
vida a differençn de circumstan
cias; na Virginia, a unidade era
o condado. MI'. Jefferson la
mentava a differença e procu
rou remediaI-a. dividindo os
condados em centurias ou cantões.
({ Estas republicas peq uenas» diz
elIe, ({ seriam a força principal
da grande republiclt. A' elIas de
vemos o vigor communicado á
nossa revolução em o seu come
ço nos Estados do oriente.» Carta
ao Governador Tyler, J etferson's
Works, V. 527. N'esta carta, MI'.
Jefferson foi historica e li tteral
mente correcto. Deveo-se a resis
tencia effectiva contra a. in vasões
da tyrannia na Nova Inglaterra ás
municipalidades, e o primeiro
golpe desfechado pela corôa al
vej ava as liberd ades conquista
das e exercidas por Boston e as
outras cidades quanto a reunião
de seus cidadãos. Pitk. Hist.
of United States, I, 265-267; Ban
croft. Hist. of United. tates, VI,
518; Life ofSamuel Adams, II, 142.
As primeiras tentativas, sob os

tuarts, para in trod ucção de po
deres arbitrarios pela revogação
dos foraes coloniaes, forão comple
tamente infructiferas em quanto
os governos municipaes existiram.
Quando suspenderam o foral de
Rhode lsland, dizia-se que ({ o sys
tema amer'icano do governo das cida
des. que Rhode Island tinha de ne
cessidade instituido, haYia cin-

coenta annos, tornára-se o m ~io de
conservação da liberdade individu
al do cidadãu, qu, ndo a do Estado
ou colonia estava anniq uilada »
Arnold, Hist. of Rhode Isln.nd, cap.
'i. o Massa~husetts, aonde o go
verno civil tinha uma base theo
logica, dizia-se, mesmo entre os
deputados, que ceder o governo lo
cal era acto contrario ao sexto
mandamento; porq ue, alIegavam
elIes, ({ Os homens não p'Jdem
destruir a sua existencia politica
mais do que a naturnl.» Assim,
apegavam-se ás liberdades civis da
Nova Inglater-ra, como parte da
herança de seus avós. Palfrey, Hist.
of New England, III. 301 a 30');
Bancroft, Hist. of United Stltes,
II, Mass. Ri. t. Coll. :XXI, 74, 81.
A contenda com Andros. tant'J na
Nova Inglaterra como em Nova
York e em ew Jersey, foi uma
lucta do povo em defesa do direito
dJ governo local. ({ Por toda pll.rte
o povo luctava em pról de s us
di rei tos e merecia s r livre.»
Dunlap, Rist. of Tew York, I, 1;33;
Vide Trumbull, Hist. of Connecti
cut, I, 15,

Se consultarmo:? attentamente
as chronicas historicas, veremos
que este direito de governo local
nuuca foi consirlerado como con
cessão de uma auctoridade cen
tral, mas foi reconhecido como
natural desde o principio; tanto
como natural e tanto como parte
necessaria do governo civil, como
apropria auctoridade central. AL
gumas vezes era esta e outras v,e
zes aquelIa a auctoridade, que se
formava e organizava a vida po
litica, mas a precedencia era de
terminada pela circumstnncias,
que tornáram óra uma, óra a ou-
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tra auctoridade de neeessidade
mais immediata. Sob o ponto de
vista pratico, podem ser conside
radas como simult'lneas quanto
a. origem e nascidas da indiscuti
vel convicção popular, de que
erão ambas essenciaes e deve
riam ambas marchar indefinita
m ente parallelas.

Tal era o systema em vigor,
quando a Constituição dos Estados
Unidos substituio os Artigos de
Confederação. Existiam treze Es
tados, cada um dos quaes tinha
Sllas subdivisões de condados, ci
dades ou' paro chias, (to wns) , cida
des (cil'ies), burgos e villas, dispon
do de poderes locaes mais ou me
nos extensos. A maior parte dos
Est'ldos tinha estabelecido novas
consti tuicões, que reconheciam
essas subdivisões, sem cJmtlldo,
como regra geral, tornar expres
. amente imperativa a sua duração.
Com este reconhecimento ficáram e
ainda continuam como pnrte do
ystemn americano, como nos tem

pos coloniaes.
Vem a pello ver agora qual é a

theoria da jurisprudencia consti
tucional dos Estados em relação
á essas entidades politicas. Sob
est aspecto. não 11a sido preciso
examinar mui tas veze e mui de
p rto as limitações, se alguma
exi. te, do poder estadoal; porque
o Estado geralmente s tem a\). ti
do de pretender q uulquer aucto
ridade extraordinarilt, Jimitando
se a que de tempos immemoriaes
é exercida. Comtudo, os tribu
naes têm por vezes estabelecido
principios, para os quaes convem
chamar a attenção.

1. O·governo federal é U!D dos
poderes especificados, sendo sua bitó-

la a Constituição. e pertencendo
aos Estados individualmente ou
ao povo os poderes que por ella
não são delegados. A este re pei
to não precisamos nos alongar e
nem citar outro livro além do qlle
temos diante de nós.

2. Os p deres que não são assim
delegados flcão no povo dos Esta
dos individualmente, o qual os
confere para exercicio ordinario,
com as excepções, limitações e s lb
as condições que reputa conveni
entes. ás repartições publicas e
funccionarios do governo, que por
suas constituições cria para os Es
tados respectivamente.

3. As organizações municipaes
exercitam sob os Estados uma au
ct ridade delegada e tambem po
dem ser consideradas como gover
nos de poderes especificados. O
poder legislativo do Estado lhes
modéla os estatut s (c/tarlel's) de
accordo com as suas proprias idei
as do que lhes é con venien te e
adequado e lhes determina a ex
tensão territorial e, em relaçãO a
ambos estes assumptos, pôde a
vontade augmentar, diminuir ou
supprimir inteiramente o que hou
ver conferido.

Aos olhos da lci são ellas méras
agencias do Estado, creadas e uti
lb.adas para conveniencia do go
verno, pelo que o E. tado pôde pôr
de lado a sua ncção q ullndo o fim
da sua instituição e de respeitado
ou pode exercer auctorirlade com
pul oria sobre ella, empre que
descuram dos seu deveres ou os
éxecutam imprudent3, negligente
ou deshone tamente. Vide Bo')th
v. Woodbury, 32 Conn. 11 ,. Fro t
v~ Belmont. 6 Allen. 152; Peters
burg v. Metzker, 21 lU. 205; Otta-
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wa v Walker, 21 m. 605; Com- torga do poder legislativo, que o
monwealth v Pittsburg, 31 Penn. povo do Estado fez a seus repre
St. 496; Abendroth v Greenwich, sentantes. Em outras paJavras,
29 Conn. 356; New London 'v o direito ao governo local é tão
Brainard, 22 Conn.552 ; Bailey v . universalmente aceito e concedi-
New York, 3 Hill, 531; People v
Drflper, 15 . Y. 532; Weeks v
:Milwaukee, 10 "Vis. 242 ; Indiana
polis v Geisel, 19 Ind. 314; State
v ~t. Louis County Court, 34 Mo.
572 ; State v ('owan, 29 Mo. 330;

t. Lo uis 'u Allen, 13 Mo 400; Mc
Kim v Odorn, 3 BIand, 407; Harri
son Justices v Holland, 3 Grat.
~-17 ; l\Iills v Williams, 11. Ired. 558 ;
Langworthy v Dubuq ue, 16 Iowa,
211; State v Branin, 3 Zab. 48-1;
Aspinwall v Commissioners, 22
How. 364; Em nenhum dos Esta
dos, com tudo, até ao presente foi
entendido que, quando os estlttu
tos municipaes são supprimidos,
termine com elles o exercicio da
auctoridade local; pelo contrario,
alguma regra geral de governo
local ha sido universalmente se
guida; os estatutos especiaes têm
apenas conferido pri vilegios espe
ciaes que, quando retirados, hão
restituido os municipes á sua con
dição anterior, que era aquella,
em que exerciam, de accordo com
principios aceitos, os poderes com
muns de governo loeal. Se um Es
tado privasse inteiramente qual
quer parte do seu povo d'est s
poderes, não só praticaria um
acto sem precedente, mas ficaria
em tão completa opposiÇão com a
comprehensão commum do modo,
pelu qual as attribuições do poder
publico devem sal' divididas e
exercidas no Estado. que a compe
tencia para semelhante procedi
mento poderia com razão ser con
siderada como exorbitante da ou-

do,o seu exercicio tem estado sem
pre tão absolutamente fóra de
questão; dispensaI-o ou renun
ciaI-o exigiria e realizaria tão com
pleta revolução na administração
publica, arrastando comsigo, como
entendem os homens pensado
res, a destruição do principal
apoio e sustentaculo das nossas li
berdades,o que devemos conside
rar a sua deliberada continuação
como tendo estado no pensamento
do povo de cada Estado, quando
organizou a sua constituição, de
vendo esse instrumento ser assim
interpretado e comprehendido. O

self-government local, portanto. é
materia de direito cemstitucional,
e o Estado não pode abolil-o e re
gular os negocios locaes por inter
medio de agentes de sua nomeação.

4. Con ideradas como corpora
çde5, as municipalidades têm dous
aspectos. São agentes do Estado no
governo e têm tambem capacida
de para fazer con trll.ctos e adqui
rir bens, conforme for necessario
ou conveniente ao aprovisiona
mento das vantagens hcaes, que
para seus municipes forão pre
vistas pelas leis, s b as quaes vi
vem. 2 Kent, 275; Ang. & A. on
Corpo Si 145; Reynolds v Stark
Country, 5 Ohio, 204. Como sim
ples corporações, comprando, con
tractando, possuindo propriedade
e melhorando-a, têm direito á mes
ma protecção que todas as outras
corporações, e o Estado não póde
tomar-lhes o que adquirem, nem
delltinar a usos differentes aquil-
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lo de que dispõem para as conve
niencias do seu povo. Dartmouth
College v Woodward, 4 Wheat. 663,
694, 695; Trustees v Tatman, 13
111. 30. Uma alteração em limi
tes municipaes, uma modificação
na auctoridade municipal e algu
mas vezes outras circumstancias,
podem tornar necessaria a inter
venção do Estado e o apoderamen
to, em virtude da sua auctorida
de soberana, da propriedade mu
nicipal, no intuito de dar-lhe di
visão ou applicação convenien
te; mas quando assim procede
é como depositario apenas, sendo
seu dever fazer a apropriação não
arbitrariamente, mas com o devi
do respeito aos fins da acquisição,
de modo que o povo interessado
colha o beneficio resultante do
acto até aonde as circumstancias
e a natureza do caso permittam.

Mas emquanto as municipali
dades (col'poratio11S) existem, em
bóra o Estado possa estabelecer
regras para a direcção de seus ne
gocios e administração de seus
bens, é comtudo uma parte do
dirait) de self-government que o
povo interessado escolha seus pro
pr10s funccionarios, que têm de
executar aquellas regras e cuidar
de semelhantes bens, e o Estado
não pode nomear esses funccio
narios, como pode aquelles, que
têm de exercer deveres de mais
ampla natureza para o publico
em geral, taes como reunir ou exer
citar a milicia estadoaI, ins
peccionar á' saude publica do Es
tado, executar as leis policiaes e
outras semelhantes. Vide Warner
li People, 2 Denio, 275; People v

Blake,49 Barb. 9; State v Kenyon,
7 Ohio, N. S. 516.

Esta parece-nos ser a verdadei
ra doutrina em relação á essas mu
nicipalidades. Casos talvez te
nhão-se dado, em que alguns cor
pos legislativos, na crença de que
a interferencia em assumptos 10
caes era es encial para correcção
de abusos locaes. tenhão ultrapa 
sado as fronteiras ordinarias que
limitam sua acção n'este sentido
e se tenhão arrogado a pratica d
deveres, que propriamente não
pertencem á auctoridade central.
Se por ventura pode ou não ser
isso feito legalmente (provavel
mente daria em resultado á correc
ção ele maior numero de abusos do
que os que poderia originar) não
nos compete ven tilur ; basta liue
as nossas instituições repousem
na aceitação da doutrina - de
que os negocios puramente locaes
são melhor. mais economicu, ho
nesta e efficazmente administrados
pelo povo immediatamente inte
ressado, o qual pode ver e conhe
cer e comprehender e pessoalmen
te inspeccionaI-os; e de que as
communidades locaes devem con
tar comsigo mesmas para corrigi
rem os males locaes e não as assem
bléas distantes, mal informadas e
pouco interessadas, as quaes, em
quanto sujeitas as mesmas tenta
ções, que as auctoridades locaes,
nem se sentiriam sob a mesma
pressão do interes~e, nem veriam
seus actos sujeitos á mesma vi
gilante inspecção das partes inte
ressadas.

C.
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CAPITULO II.

OBJECÇÕES A' CONSTITUIÇÃO.

§ 281. Não se julgue, com tudo, que a Constituição
que é hoje considerada com tanta benevolencia e affecto
pelo povo, não tenha encontL'ado difficuldades em seu
berço. A histoda d'aquelles tempos está cheia de tristes
ensinamentos a este L'espeito, os quaes ao mesmo tempo
nos admoestáL'am de passados perigos e nos despeL'táL'am o
pl'Ofundo sentimento da necessidade de futul'a vigilancia.
A Constituição foi adoptada unanememente pela GeoL'gia,
New Jersey e Delaware. Foi appoiada por gL'andes maio
rias na Pennsyl vania, Connecticut, MaL'yland, e Cal'Olina
elo Sul. Passou em outros Estados pOL' pequenas maio
rias, e especialmente no Massachusetts, Nova YOL'k e Vir
ginia pOL' pouco mais que o voto pL'eponderante. (1) Effe
cti vamente, aCL'edita-se que em cada um d'esses Estados,
pOL' occasião da pl'imeiL'a reunião de suas con venções, ha
via decidida maioL'ia em opposiÇão á Constituição. A ha
bilidade dos debates, os males imminentes e a absoluta
necessidade do caso, parecem teL' reconciliado com a Cons
tituição algumas pessoas, cujas opiniões lhe tinhão sido
extL'aordinariamente contra1'Ías. (2) (b « Em a nossa tenta
ti va,» disse Washington, « de estabelecimento de um
governo gel'al, a lucta, consideL'ada sob o ponto de vista
nacional, não parece teL' sido tanto pela gloda, como pela
existencia. Por muito tempo esteve em duvida se subi'e
vi viriamus como republica independente ou se decahiria-

(1) 2 Pitk. Hi ·t. 265. 288, m. 279, 231; orth AmeI'. Rev. Out..
18~, pp. 276 á 278.

(2) 2 Pitk. Hist. 266, 269. 281; 5 Marsh. Life of Washington, 132,
133, 188.

(a) Vide Rives. Lifa of M..di- Van Buren, PoliticaI Parties, 57 ;
san, cap. 35; Hamm@nd, Politi- Austin's Life of Gerry, II. cap.
cal History of New York, cap. 1; 2 e 3.
Life of Samuel Adams, cap. 60;



-18-

mos da nossa dignidade federal, reduzidos a fragmentos
insignificantes e mutilados. » (1)

§ 282. Não é difficil assignalar algumas das causas
mais importantes que derão logar a tão formidavel oppo
sição e tornáram a Constituição n'aquelle tempo o thema,
não só de panegyricos, mas tambem das mais sevel'as in
vectivas, como cheia de perigos os mais alarmantes para
a liberdade publica e ao mesmo tempo desigual, injusta e
oppressora.

§ 283. Quasi concumitantemente com as primeiras
propostas de confederação, suscitál'am-se ciumes quanto
a natureza e extensão da auctoridade, que deveria ser
exercida pelo goveFno nacional. Os grandes Estados na
turalmente sentiam, q ue a proporção que o Congresso
exercesse poderes .soberanos, sua propria' importancia e
soberania local diulinuil'ia com prejuízo de sua influencía
geral sobre' os outros Estados, proveniente da sua força,
população e preeminencia. De outl'O lado, raciocinando
em sentido contrario, os pequenos Estados tinhão 0he
gado quasi que ao mes.uo resultado; parece qne o seu
receio provinha do temor de que fossem engulidos pelo
poder dos grandes Estados no governo geral, por meio de
reciprocas combinações do interesse ou ambição. (2)

§ 284.. Alem d'isto, dizia-se como opinião muito dominan
te que os interesses dos varios Estados não erão iguaes, e
que durante a sua dependencia e relações coloniaes expe
riencia sufficiente se' nã-o tinha feito para resolver
semelhante questão já em these geral já quanto aos
pelos resultados praticos. Assim pois, emquanto a
confederação esteve em discussão no Congl'esso, gran
de foi a somma de exaltação e ciumes revelada rela
tivamente ao assumpto. O projecto primiti vo apresentado
pelo Dr. Franklin, em JI11ho ele 1775, continha mais
ampla concessão de poeleres elo que a que foi finalmente
adoptada; visto como o Congresso deveria ser munido
de poderes para legislar sobre o nosso comme7'cio geml e Ci1'-

(1) 5 Marsh Life of Wash. 138.
(2) 5 Marsh. Life of Wash. 130, 131; 4 Elliot's Debates, etc.
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wlaçCb'J, sobre correios, etc. e exercer outros poelel'es im
portantes de natureza differente. (1) O projecto apresenta
do por Mr. Dickenson, em 12 de Julho ele 1776, contem
poderes menos amplos, mas com Ludo mais amplos do
que os Artigos de Confederação. (2) Nas discussões
subsequentes, raras farão as emendas adoptadas, que
não erão de natureza restricti va. As difficuldades reaes
da tarefa de vencer os preconceitos e acalmar os re
ceios dos dif:fel'entes Estados, vem amplamente expostas
nos dial'ios secretos óra publicados. Na verdade, den
tro em pouco estava o continente dividido em dous gran
des partidos politicas - « um dos quaes considerava a
Arnerica uma grande nação e trabalhava incessantemente
p'lra collocar na cabeça federal os poderes adequados
à conservação da União; o outro adherio à auctorida
de do Estado, via todos os poderes do Congresso com
ciume e de má vontade accedia às medidas que habi
litariam a cabeça a obrar, sob qualquer aspecto, indepen
dentemente dos membros. » (3) DLll'ante a guerra, as ne
cessidades do paiz circumscreveram as operações de am
bos os partidos em limites comparativamente estreitos;
mas a volta da paz e a fraqueza completa do governo
geral in(ju&io, como vimos, l'edobl'ada actividade e con
fiança em ambos.

§ 285. As differenças de opinião entre esses dous
partidos, erão demasiadamente honestas, ardentes e
profundas, para que se reconciliassem ou cedessem;
penetràram tanto nos conselhos publicas dos Esta
dos como nas relações pri vadas' da vida social; torná
ram-se mais ardentes, para não dizer violentas, a pro
porção qlle a lucta mais se apertava e a necessidade
mais ameaçava; farão exacerbadas por novas causas,
entl'e as quaes algumas erão permanentes e outras
temporarias. O campo de discussão era va to e a
experiencia ainda não tinha fOl'llecido a0S contendores

(1) 1 Secret Journflls, 285, Art. 5.
(2) Idem, 290.
(3) 5 Mll.rsh. Life of Wash. 33.
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de um e outro lado essa variedade de argumentos po
liticos, que podem dissipar as duvidas, abrandar os pre
conceitos ou disvanecer os temores ou illusões da imagi
nação.

§ 286. N'este estado de cousas, os embaraços do paiz
em os seus negocios financeiros, a crise pecunial'ia
geral entre o povo, resul.tante das operações absor
ventes da guerra, a completa pl'ostração do commer
cio e a decrescente producção da agricultura, derã.o
novo impulso á já accentuada divisã.o politica das as
sernbléa'!s legislativas. De um lado, empregAram-se es
forços para alliviar o peso das calamidades publicas,
recorrendo-se á emissão de papel moeda, á luis que
prescreviam os pagamentos á prazos, por prestações ele
dinheiro ou serviços e á outras leis, cujo pensamento
era adiar o pagamento das dividas privadas e con
seguil' a diminuição dos dil'eitos publicas. De ouLI'O
lado, tanto os credores publicas corr.o os particulares
alarmavam-se com os perigos que augmen tavam para a
propriedade e a facilid'1de crescente de frandes, que
concoI'riam para anniquilar toda a fé e credito prlvado(
e' insistiam com vehemencia pelo estabelecirnento de
um governo e systema de leis, que manti vesse a fé
publica e redimisse o paiz d'essa ruina que sempre
acompanha a violação dos principias dejustiça e a ol)ri
gação moral dos contractos. ,« Finalmente, ») como escre
ve Ul1.1 historiador, (1) « dous grandes pal'tidos se tinhão
formado em todos os Estados, os quaes visavam objec
tivos distinctos paI' processos systematizados .. Um luc
tava com infatigavel zelo pela exacta observancia das
01 rigações publicas e privadas. As desgra.ças privadas
deviam ser minorac1as, pensavam elles, pela inc1ustI'ia e
pela fmgalidade, mas nã,o pelo relaxamento das leis e
sacl'ificio dos direitos' a.lheios ; erào, portanto, amigos
certos da regular administração da justiça e de um
systema vigoroso de tributação, que habilitasse o esta
do a desempenhar-se de seus compromissos. Por .natural

(1) 5 Marsh. Life of Wash. 83.
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asso iação de ideias, tí\.llIbem erão, com poncas uxcupç-e, ,
favoraveis ao alal'galllento Llos p.JLleres LlJ gO\ B,'nO fcl
Lleral e a sua collocação e:n pJSilt:lo de poJei' pl'oLegel'
a digniLlade e 0al'a..:tel' Lla 11'IÇão no extl'angeil'o e os
seus interes es liO int0l'iol'.\ O ontl'o pal'tiLlo havia-'e
ÍLllpOStJ proceLliillento mais 00l11lescendente; era uni
fOl'luemcnte pelo relax.amento da administl'ação da ju:,;·
tiça, pela concessão Ll..: faciliLlade.; para o pagalllent
de di ,'idas, pela sus[lensüo da al'l'ecadação e remis ão
elos dil'l:Jitos. Esta opiuião levava- a re istil' a todas
as telltativ<is de tr:wsferencia., elas suas para as lllão8
do Congresso, dos poderes qne pelos outros erão re
}lutados e::ssenciaos á consel'vaçüo da União. Eill l11ui
tus E~;tados o ultimo partido cOllstituia a inLliscllti ,'el
l11'lÍoria do povo, sendo mui poderoso em todos elles. »

Tal é a linguagem de um dos nos~os melhores historia
dores, a,) tratar do periodo q u preceeleo immediata
mente a organização Lla Constituição dos E::sta los Uni
dos. (1)

§ 287. Sem SUPPOl' que os padidos a q ue temos aq ui
• alluLlido estivessem a todos os respeitos identifica-

. dos com aquelles de que já faltamos, como contempol'a
neo da confe leração, é facil com pl'ehender que meios pro
digio~os já existiam em opposição á uma nova fOl'lna
de go"erno, que não só teansl'eria dos Estado algu
lllas das prerogati vas soberanas mais elevadas, mas
trazia prohibiçeies ao exercício de outros pOlleres, que
n'aque.le tempo gO:3avam de favor publico, ão a.dmi
ra, pois, que em taus circumstancias a Constituiç[LQ en
contrasse com a mais al'lellte oppusi<,:ão, mas que ti
veBSe sido de q ualq uel' sorte aLloptaLla pela maioria dos
Estados.

§ 288. Na propl'ia convenção. que a modelon, havia
grande di vergencia e, em relação a algllns dS 'ulllpLos
capitae , intensa e inconciliavel hostilidatle de opi-

,
(1) Vide talllbem 5 Mal', L. Lifc af Wash. 130, 131.
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n1Oes. (1) E' fa.cto averiguado que por differentes ve
zes a convenção esteve a ponto de dissolver-se sem
nada ter feito. (2) Nas convenções dos Estad'os, ás
quaes foi a Constituição apresentada para ratificação,
os debates forão Longos, animados e eloquentes; e im
pel'feita.s como são as coUecções impressas d'aquelles
debates, ainda conservam elementos bastantes para mos
trar a consummada habilidade com que cada parte da
Constituição foi successivamente atacada e defendi-
la. (3) [b E não ficou a lucta n'isto só ; os pal'tidos que

se i;inhão formado então, continuál'am por muito
tempo ainda a ser conhecidos e presenciados em nossas
assembléas legislativas e populares. E' possi vel que não
tenhão jamais de todo desapparecido.

§ 289. Pela mesma natureza e organização do nosso
governo, sendo em parte federal e em parte nacional,
sejão quaes forem a ontros respeitos as modificações
soffridas pelos pai'tidos, tal vez contin ue a existir sem
pre accentuacla linha divisoria entre aquelles, que adhe
rem aos governos estadoaes e os outros que adhe
rem ao governo nacional, já quanto aos principios, já
quanto a administração. Ha muito observou-se que na
lLlcta pelo poder - « encontra-se sempre a massa popu
lar ao lado dos governos estadoaes. Nasce isto não só do
seu amor á liberdade e á pl'opria segurança, .como
de poderosos princípios da natureza humana. Os
go, emos estadoaes ágeln sobre ma teria pessoal e fami
liar, com relação a qual a sensibilidade d.o~ individuos
está sempre vigilante. Pertencendo-lhes em grande par
te a distribuição dajustiça privada, ao senso popular elles

(1) 2 Pitk. Hist. 225 a 260; Dr. Fl'ankIin's Speech, 2 AmeI'. Mus.
53-.1-, 538; 3 AmeI'. Mu.'. 62, 66,79, 1m, 559, 560; 4 Elliot's Debates.
Tres membros da Convenção, 1\11'. GeFY, do Massachusetts, MI'.
Mason e MI'. RandoIph, cllt Virginia, não quizeram assignar a Cons
tituição. 3 AmeI'. Mus. 68. Vide tambem MI'. Jay's Letter em 1787;
3 AmeI'. Mus 554 a 565.

(2) Marsh. Life of Wash. 128.
(3) 2 Pitk. Hist. 265 a 2 3.

(o,) Rive's Life of Maclison, cap. 33 a 00.
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sempre se afiguram os guardas immediatos dos seus di
reitos. Esses governos, portaLlto, hão de oITerecer neces
sariamente o mais forte attracti vo á sua predilecç.lo,
respeito e obediencia.» (1) A isto podemos accrcscen
tal', que os governos estadoaes naturalmente devem oITe
recer campo mais accessi vel ao exercicio la ambição
domestica, dos interessus louaes, da populal'idade pes-'
soal e de lizongeira iLlfluencia áquelles que não aspiram
vasta' fama ou não têm requisitos com que a possão
justificar.

§ 290. Por Outl'O lado, se os pJ.rtidarios do governo
nacional são em Llumel'O mais resumido, é provavel que
reunam em denedor de si os bomeus de ambição al'lleLl
te, de vistas largas e de grande genio. O amor da União, a
c'on vicção de sua importancia ou melhor da sua nece si
dade, para gal'aLltia da pel'lllaneLlCia e soguraLlça ela nossa
liberdade politica; a con ciencia de que os podel'es ela
Constituição nacional são eminentemente calculados para
conservação da paz no interior e ela dignidade no
exterior e pal'a dar valor á pl'opriedade e systema e

. harmonia aos grandes interesses da agl'icultura, C0111
mercio e manufaeturas; a consciencia tambem de que
as restl'icções, que ella impõe aos Estados, são os
unicos meios effi~azes de manter ajustiça publica e
pl'ivada e de fil'mar a tranquillidade no meio dos inte
resses e rivalidade (~m - conIlicto dos E -tados - tudo
isto combinal'á e hal'monizará sem duvida n uitos es
piritos sobrios e reflectidos no pensamento de apoio e
·sustentação. Se a este numero. nós juntal~mos aquel
les, aos quaes as mais yastas reconq.Jensas da fama,
dos emolumentos ou da influencia, juntas á uma mais
larga eS[Jhera de acção, pJssão attrallir para os con
selhos nacionaes, ha mui ta razüo de presumir-se que
a União se não verá sem amigos decididos.

§ 291. Este aspecto da questão, de um e ele outro lado,
(6 desejo do coml1Jentador abster-se o quanto poss.ivel de

(1) 4 Gen. Hamilton's Speech em 1786,. 1 AmeI'. Mus. 4-15, 417;
Vide tambem The FedcI'n,list, ns. 17, 31,45, 46.
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clisclls:;ões ele méra p,)li tica privada) não é sem compen
saçã.o. Se um só gJvet'no consolidado, o nacional, tives
seD1JS, para o qual o p )VO olhasse em busca de apoio e
protecção, poderia este mesmo povo no correr elo tewpo
relax:H a vigilancia R zelo, que tão necessarios parecem
ao vigoL'oSO desenvolvimento das instituições republica
n;\s. Sl1, por Outl'O lado, flS governos estaeloaes, com sua
administl'ação familial' e domestica, poelessem absorver
todas as aifeiçõ0s do povo, até a exclusão elo governo na
cional, a Uniã), de continuo enfl'aqueciela pela distancia
e pelo desanimo ele seu' rUil~ciollarios, coneria risco ele
tOI'11al'-Se afinal, como á confederação aconteceo, uma
silnpl8s sombra, sellào um es arlleo da soberania. De SOl'
t qne no fim de contas, esta mesma di\'isã.o da anctol'i
dade pode vil' a ser, com o auxilio ela Providencia, o mei-o
de perpetu>lr os nossos direitos e liberdades, conservalr
do vivido em todos os Estados ao mesmo tempo o alIlor
sincel'U do eu propl'io. governo e o amol' da UlJiã.o, e ali
meLJtanc10 em espiritos difl'erentes recipl'vcos z(~los por
um e Olltl'O governo, os quaes contet'ão e ao mesmo tem
po illullLÍoarão a opinião publica.

§ 292. As objecções levantadas contra a adopção da
Constituição forão de mui differente natureza e, em aL
guns casos, de caracter inteiramente opposto. Encon
tram-se essas objecções incorporadas a varios documen
tos publicos, nas opiniões de homens eminentes publica
das pela imprensa, nos de'bates das convenções dos Esta
cios e, sob uma fO'rma inda mais authentica, nas numero
sas emendas propostas por essas convenções e que acom
panháram os actos de ratificação. Não é facil reeluzil-as
todas a théses geraes ; mas aqui enumeraremos as mais
essenciaes, não só para ad vedir-nos das elifficuldaeles ela
tarefa de organizar um governo geral, como tambem para
prepararmo-nos melhormente para comprehender e expli
caI' apropria COl1sti tuição.

§ 293. Algumas das objecções referiam-se aos suppos
tos d6feitos e omissões el'aqnelle instrumento; outras, á
natureza e extensão elos poderes por elle conferidos;
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outl'as ainda, ao plano fundamental ou projecto de sua
organização.

1) Objectava-se, em primeiro lagar, que o plano de
governo estava radicalmente errado, porque não era uma
confederação dos Estados, mas um governo sobre indiyi
duas. (1) Dizia-se que a forma federal, que considera a
União como uma confederação de Estados soberanos, de
via ter sido conservada, e que em seu lagar a convenção
havia organizado um govorno nacional, que considera a
União como uma consolidação dos Estados. (2) Esta
objecção longe estava de ser universalmente partilhada. ;
porque muitos adrniWan: que até certo ponto houvesse
um governo sobre os indi viLluos, mas de maneira nenhu
ma com a lattitude proposta. E' evidente que esta objec
ção, levadtt a suas ultimas consequencias, revivia a velha
questão ela confederação e não eL'a mais que a repetição
da argumen tação, que indagava se devia ou não existir
um governo nacional apl'opL'iado á pl'otecção e defesa da
União. Tomada em sentido restricto, era uma simples
questào relativa a extensão dos poderes; que deviam ser
confiados ao governo geral e n'este sentido devia ser clas
sificada. Comtudo, foi ella sustentaLla com muit0 vigor
e muita exag,:';eraf,ão e seus defensClres pred.iziam cheios de
confiança, que um governo a 'sim organizado em breve se
tornaL'ia cOl'rol11piLlo e tYt'annico « e absorver'ia os pode
ees legisln.ti vo, executivo e.i udiciaL'io dos diversos Esta
dos e com suas ruinas cOllsolidaria um governo unico
CJ ue, pela natureza das cousas, se converteria u'um des
p.:>tis1l10 de ferro.» (3) Dizia-se que uniforme experien
cia havia derllonstl'ado (4), « que os territorios ele grande
extensão não podiam ser goveL'nados de accordo com os
pl'incipios de liberc1ac1 , senR.ü por uma confederação de
r0publicas OOl11 tOLlos os lJo leres ele governo interno, mas

(1) The Red.3r!l.list, Ns. 38, 39 ; AmeI', Mus. 422; Idem, 5l3, 546.
(2) Tbe Ferler·,li. t J. StJ; Idem, J.:38; 2 Pitk, Hist. 270, 272.
13) Ad ll'e:ss uf the Minority of P nn. Canvention; 2 Am r. Mus. 512

54S. Vide tambem 2 Pitk. Hist. 272,~2i3.

(4) ~ AlUeI'. Mu .54.2.
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unidas na direcção de seus negocios geraes e exterio
res.» (1) Qualquer projecto de governo gel'al, por mais
commedido que fosse, pareceria a alguns espiritos (que
dispunham da confiança publica) tão inteiramente impra
ticavel, em razão da extensão territorial dos Estados Uni
dos, que não hesitavam externar a opinião, de que seria
fatal á liberdade civil. (2) Cb Outros espiritos. iguallllen
te eminentes, predisseram, que semelhante go, erno co
meçaria por uma aristocracia moderada e term;naria em
uma monarchia ou n'uma aristocracia corrompida e op
pressora. (3) Não negáram, comtudo, que na fôrma a
Constituição fosse estrictamente republicana; porquanto
todos os seus poderes dimanavam directa ou inüire ta
mente do povo, e erão exercidos por funccionarios clemis
siveis ou t'3mporarios ou dependentes de bom comporta
mento, e n'este sentido correspondia exactamenle aos go
vernos estadoaes, cuja feição republicana 'amais fôra
posta em duvida. (4)

§ 29-L :Mas os defensores da Constituição responderam
a obj ec~ão, affirmanc10 a necessidade indi pensavel de
uma fórma de governo como a proposta e demonstran
do a impotencia absDluta de uma simples confederação,
sem poderes directos sobre os individuas. Considera
vam a Constituição como sendo em parte federal e em
parte nacional, em sua natureza e na distribuição de seus
poderes. Em sua origem B estabelecimento, era federal. (5)
Em algumas de suas relações era federal, em outras
nacional. Em relação ao Senado, era [ederal; com
relação a Camara dos Representantes, nacional; no po
der exec.uth o· era de natureza mixta; no exercicio de

(I) Vide tambem 2Amer. Mns. 422á 424.
(2) Yates and Lansing's Letter, 3 A.mer. Mus. 156, 157,. MI'. Jay's

Letter, 1787,3 AmeI'. MUS, 551, 262. A mesma objecção é por vezes to
mada em consideração pelo Thc Federal'ist, como uma que começava
então a tornar-,c predominante. The FederaIist Ns. 1,2,9, 13,14,23.

(3) Ir. George ilIason s Letter, 2 AmeI'. lius. 534" 236.
(4) The FederaIist, N. 39.
(5) The FederaIist, N. 39.

(a) Life of 'amueI A.dams, III. 251.
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seus podel'es era nacional; na extensão de seus pode
res, federal. Tinha acção sobre os individuos e não
simplesmente sobre os Estados; seus poderes, porém,
erão limitados e deixavam aos Estados uma grande mas
sa de soberania. Em relação ao modo de suas reformas,
tambom eea de natureza· mixta, exigincLo a concorren
cia do mais do que tUna maioria e de menos do que a
totalidade. dos Estados. De sorte que chegavam á con
clusão de que cc a Constituição, no sentido mais restricto,
nem é nacional, nem federal, mas de natUl'eza mixta.
Sob o ponto de vista do seu pensamento fundamental, é
fedeeal e não nacional; nas ol'igens de onde dimanam
os poderes oecLinarios elo governo, é em parte federal
e em paete nacional; no exercicio d'esses poderes, é
nacit)l1al e não federal; em sua extensão, torna a ser
fcelel'al e não nacional; e finalmente, no modo taxa
ti <;'0 de fazer as reformas, nem é inteiramente fedel'al
e nem inteiramente nacionaL.» (1)

§ 29:5. 'isto, corno á muitos outros respeitos, o tem-
po serenou os temores e desmentia as pl'ophecias dos
adversa rios da Constituição; no seu peogl'esso, tem
eUa conquistado amigos. Os Estados ainda ilorescem
sob clta com sal.utar e fortalecedol'a. energia; e os
seus poderes de acção directa sobre o povo tem-se
con vertido antes em beneficio coml11um, trazendo ao
go vemo dignidade e vigor corres ponden tes ás exigen
cias da gllCl'l'a e defendendo-nos de dissensões domes
ticas e de encargos desnecessarios em t rnpos de paz.

§ 290. 2) Su a organização pl'il~1itiva do g.overno
sl:Jeyio, como se vio, de fertil assumpto dc opposi
ção, outras objecções e de caracter mais vasto e
ma,i' grav , foeão tiradas da natureza e extensão dos

(1) The F~derali t, N. 39. Víd~ to.mbcm 1 Tuckor's Black. App.
145, 1-16. M~rece S31' cuidadosament3 examinl1da por todos os ho
mens de estad toda a argumentação do ~. 30 do The Federalist.
argumentação da qual fizemos um simples summllrio. Vide tambem
sobre o masm assumpto, Dane's App. § H, p. 25 etc,. § 35, p. 44-,
etc,. 1 TllCk r's Black. CJmm. Ap p. 1*6, eL.,. The 'Federalüst, N.
9; :3 DalI. R. 473.
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seus podel'es. Esta, como as outras questões, deo logal'
'as mais animadas discussõe~, nas quaes se empl'egou
a razão pal'a demonstral' os males do systema e a
imaginação para pintaI-os com toda a exaggel'ação que
o temor e os vaticinios podiam suggerir. Lançanllo
olhar retrospecti vo sobre aq nelle pel'iodo, com a calma
com que naturalmente devemos vel' acontecimentos e oc
correncias, que só nos impressionq,m como factos histo
ricos, a gente surprehende-se da futilidade de algu
mas das objecções, do absurdo de outras e do carre
gado colorido de quasi todas a.s qlle forão levantadas
sob este aspecto contra a Constituição. Não ba negaI'
que algumas d'ellas tinhão razoavel fundamento, des
de que o systema era humano e o resultado de um
compromisso e conciliação, em qüe se tinha ele ceder
aos interesses ou pl'econceitos de cel't·os Estados algullla
cousa da correcção dos pl'incipios e em que para o bem
commum era um tanto des"gLul a parti lha dos bene~c'os.

§ 297. As objecções vindas de diffel'entes procedeu
cias erão não só de ordem e importancia llifferelltes,
mas tambem muitas vezes de natureza inteirameute
oppostas. Para algnmas pessoas, a sOlnma llos pode
res el'a uma objecção fOl'midavel ; pal'a outras, o era a
distribuição d'estes poderes. Pal'a algulllas a igualdade
dr" voto no Senado era excepcional; para outras, a
desigualdade de repl'ese,ntação na Camara. Para estes,
era funesta a faculdacle de fixar o tempo e logares pal'a
as eleições; para aq uelles, era-o a de regulamen tal' o
commercio por meio de uma simples maioria. Uns enten
diam que o podeI' le tributação dil'ectcL eea um mal into
leravel; outros, que o poder de tributação indú'ectcL por
meio de direitos sobl'e a impol'tação. P"ll'a alguns ain
da, a prohibição ás legislatnl'as do Estados de cre
arem dil'eitos de exportação e de fazerem leis
ex post facto (retl'oactivas) el'a inconecta, em qua.nto
outros censuravam a concentração do pod r executivo
nas mãos de um só magistrado. (1) Para estes, era

(1) 2 Amer. Mu.. 5:~-!, 536, 5-!0; Iuem, 427, ·135; Idem 517, 555.
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demasiadamente longo o pedodo de funcçães dos se
nadores e representantes; para aquelles, era o pel'io
do presidencial e are-elegibilidade, qne estavam su
jeitas a mesma censura. (1) Alguns entendiam que a
reunião das funcções legislati va, executiva e jucli
ciaria no Senado era uma perigosa aberração de to
das as ideias de governo regular, em quanto a outl'OS
se affigurava, que a não compa:'ticipação da Camara dos
Representantes em semelhantes funcções é que el'a um
mal alal'mante. Para os pl'irneiros, o~ podel'es do Pre
sidente erão perigos)s e ameaçadores da liberdade; pam
os segundos, a pal'tici paçi'io do Senado em alguns d'aq uel
les poderes. De um lado, el'áo dema iadamente am
plos os poderes judicial'ios; de outl'O lado, assim con
sideravam os podel'es para celebração de tl'atados com
o consentimento de dous tel'ços do Senado. De uma
palite, dizia-se q Ile o pOllel' de mantel' exer..;i t~ l'ogu
lal' era segul'o caminho pal'a o despotismo; da ouLl'a
parte, estava esse pel'igo no podel' a exel'cel'-se sobl'e
a milicia. (2) Uns entendiam que a auctol'ielade su
perior da ConstituiçãO, tratados e leis dos E.:;tados
Unidos era uma feição perigosa; outros julgavam um
mal alal'mante e COrl'uptor o pequeno numel'O ele mem
bros componentes do Senado e Camara dos Represen
tantes. (3)

§ 298. Dizia-se ao povo, na linguagem vehemente
d'aquelles tempos, - « que o novo governo não seria
uma confederação dos Estados, mas um governo con
solidado sobre as ruínas dos differentes govel'nos es
tadoaes. Os podel'es do Congl'esso, sob a nova Consti
tuição, são absolutos e illimitados sobre a bolsa e a
espada, e inteiramente independentes e superiores aos
governos dos Estados, cuja intervenção n'este sentido

(1) 3 AmeI'. Mus. 62; Pitk. Hist, 283.23.1; The Federali t, Ns.
TI,~ •

(2) V-ide 2 AmeI'. Mus.422, etc. ; Idem, 43-1, 435,. Idem, 5!O, etr., 5t3,
etc.; Idem, 553; 3 AmeI'. Mus. 62; Idem, lfi7 .. Idem, 419, 420, etc.

(3) Muitas das objecções silo recapituladas com grande "Vigor e ha
bilidade no 1'he Federalist. N. 38.
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foi completamente a-nniquilada. Em virtude do seu di
reito de tl'ibutação, o Congl'esso pôde arrancar a tota
lidade ou qualquer parte dos bens do povo; pôde lan
çar sobre o commercio os impostos e sobre as teeras
as taxas que quizel', e do mesmo modo taxas, cisi:ls e
direitos sobre todos os instrumentos e artigos de va
lol'. » - cc O Congeesso pôde monopolizaI' todas as fon
tes de renda e assim destruir indirectamente os gover
nos estadoaes; porq ue sem meios, não poderiam exis
tir. » - cc Como o Congresso fiscaliza a epocha de no
meação do Presidente, dos senadores e dos represen
tantes dos Estados Unidos, poderá prolongar-lhes por
toda vida o periodo funccional, adiando a epocha de
eleição e nomeação de periodo a periodo, sob yarios
pretextos. » - cc Quando o espirito do povo for gradual
mente abatido, quando o governo geral estiver firme-.
mente consolidado e quando numeeoso exercito pel'ma
nente tiver tornado van qualquer opposição, o Congres
so poderá completar o systema de despotismo, renUll
ciando toda a dependencia do povo e continuando uo
poder por si mesmo e sua descendencia.» (1)

§ 299. O exame completo da natureza e comprehen
são das objecções feitas aos varios poderes conferidos
ao govemo geral, terá logar mais propriamente, quan
do passarmos este' poderes em revista em o nosso
commentario das diITerentes paJ·tes da propria Cons
tituição. O esboço alJui feito sel'virá para most~'ar o
que erão essas objecções formuladas contra o conjull
to cl'esses podere, E' nota"e1 que algumas das mais
formidaveis applicavan:-se com igual vigor aos Al'tigos
de Confederação, com esta unica diITerença, que, em
bôra os referidos artigos fossem illimitados em seus
termos, erão em algnns casos embaraçados pela fal ta
de auctoridade para o exercicio de taes poderes, a não
sei' POl' 111eio de requisições aos Estados, E d'esta arte

(1) .A.ddress of the Minority in the Pennsylvania. Convention, 2
Amer. MUi>. 536. 543 a 545. V'ide tambem o Address of Vi'rginia,
2 Pitk. Hist. 33!.
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dava-se, como com razão foi observado, o extraoreli
nal'io phenomeno de se declararem cel'tos poderes como
absolutamente necessarios ao governo federal, e ao mes
1110 tempo tornaI-os absolutamente illusorios. (1)

§ vOO, A outra ordem ele úJjecções levantada con
tl'i:l a Constituição, fundava-se em suas deficiencias e
omissões. E' innegavel que algumas das objecções ell
cabeçaLlas n'esta classe erão procedentes, e que have
J'ia conveniencia em incorporar "aos artigos fun lamcn
taes de um governo livre algumas disposições conCCl'
llentes ao assumpto. Outras havia, que podiam tel'
muito bem ficado ao al'bitrio do podel' legislativo e
á natural influençia do suffragio popular sob a fOl'ma re
publicana. Outras, finalmente, el'ão tão ambiguas quel'
em relação aos princi pios, quer á 0pp0l'tunidade, que
seria conveniente exclui l-as de gualq uer syst6ma que
anilasse á permanencia em suas garantias e bases fUllda
mentnes.

§ 301. Entl'e os defeitos, que fDl'ão enumerados, ne
nhull1 attl'ahio mais a attenção ou foi com maior zelo ar
g,uido do que a falta de uma dec1al'ação de direitos, !':epa
rada da Constituição e que reconhecesse os pl'incipi, s
fundamentaes de um governo republicano livre e o lí
rei to do povo ao goso da vida, liberdade, propriedade e
felicidade. Al'gumentava-se, que era indispensavel in
cluil' disposições expressas estabelecendo o julgamento
pelo jUl'Y nas causas civeis e criminaes med:ante de
nuncia, só pelo gl'ande jury; e que todos 05 julga
mentos criminaes fossem publicos e as testemunhas
acareadas com a parte contraria; que a 11 bel'dade de
palavra e dCj imprensa seria garantida; que nrlO
haveria religião nacional e os direi tos de conscienl~ia se
riam inviolaveis; que não se exiairiam fianças exce'
si vas e nem se infligiriam penas cl'ueis e desusada. ;
que o povo teria o dir ito de tl'azel' armas; que as
pessoa de consciencia escrupulosa não seriam obriga
das a tomar armas; que todo gosal'iam do direito ele

(1) The Federnlist. N. 38.
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petição para reparação de aggravos; que os mandados
de bu.sca só seriam cOflcedidos sob jut'amento ~ os
geraes em caso nenhum; que os soldados só assenta
riam praça pJL' tempo ceL'tu, limitado e não serial11
aboletados em casas pal'LiculaL'es, em tempo de paz,
senão com o consentimento de seus donos; que as leis
sobL'e motins só vigoraL'iam P0L' dous annos; que uma
vez julgados pelo j ury, os pL'OCJSSOS não seriam re vis
tos em grau de appellação, senão de conformidade
com o dit'eito commum e que os poderes que não fos
sem expressamente delegados ao goveL'no geral, deve
riam ser declat'ados como r0servados aos Estados. Em
todos estes pontos, é evillente q l1e a Constituição era
omissa e, além disto, at'b"umentava-se que elles erão
essenciaes á seguL'ança publica. (1) a

§ 302. Alem destes, outros vicias erão notados, taes
como a falta de disposições convenientes relativas ao
telllpo do exeL'cicio das funcções publicas, de modo
a il11 pedir que alguem as gosasse pOL' toda a vida; a fal
ta de um conselho 'executivo junto ao Pl'esidente; a
falta de uma disposição limitando a duração do exer
cito regular; a falta de uma clausula assegurand.o
ao povo as vantagens do dit'eito commum; (2) a falta
de gal'antia para as eleições elos funccionarios publi
cos; a falta de disposição prohibindo aos membl'os do
CJngL'esso o exeL'cicio de I qualq lIel' funcção publica e
aos juizes outro qualquer emprego; e finalmente a fal
ta de uma linha diviso ria, clara e diL'eda, entre os
pod(~res do Congresso e os dos Estados. (3)

§ 303. Muitas d'estas objecções forão incorp0t'adas ás
emendas q ue, simultaneamente com a ratificação, fo-

(1) :! AmeI'. MllS. 422 á 430; Idem, 435; Id. 531, etc., 536 e 540
etc., 5,'53, etc. 557,. :3 AmJI'. Mus. 6:d; Iel. 157; Id. 419, 420, etc.;
The FedJI'a1i. t, N. 38.

(2) MI'. M'lsan, 2 AmeI'. Mus. 53·!'
(3) 2 Amer. Mus. 426, 428; Id. 534" 517; Id. 519, 557; 3 AmeI'.

Nfu . G3; Id. 419,420, etc.,. Pitk. Hist. 2,8,267,280,232 a 281.

(a) Rives. Life af Ma:lis')n, II. 607, 63::!; JeifeI'san's WaI'ks, III.
3, 13,201; Life af FishJI' Ames, 1, ?2, 53.
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rão adoptadas em muitas das convenções elos Estados.
No intuito de acquiescer com a vontade popular e tam
bem para desarmar os adversarios da Constituição, ti
rando-se-lhes todos os mo tivos razoaveis de queixa, o
Congrt:s.so, logo em a sua primeira sessão, tomou em
consideração as emendas assim propostas e, em uma se
rie de artigos supplementares, decretou em substan
cia uma declaração de direitos e garantio, por dispo
sições constitucionaes, a maior partp, dos outros assum
ptos de ünportancia assim suggel'idos. Estes artigo':>
(doze ao todo) forão pelo Congresso submettidos á rati
ficação dos Estados e dez d'elles forão afinal ratifica
dos pelo numero legal de Estados, sendo d'esta arte
incorporados á Constituiçã,o. (1) a E' cueioso que em
bMa a necessidade cl'estas emendas ti vesse sido sug
gerida pelos ad versarios da Constituição e negada por
seus defensores, ellas quasi não tive~1sern encontl'ado
opposição nas legislaturas estadoites, além da que lbes
foi feita pelo mesmo partido, que tinha levantado as
objecções. (2) Em geral, sustentavam-as, os amigos da
Constituição, le"ados pela ideia da pratica de uma po
litica ele' ada e no pensamento de abrandar ciumes e
desarmar resentimentos.

§ 304. Devemos a estes, talvez, a justiça de decla
rar, que eites acreditavam, que algumas das objecções
levantadas contra a Constituição só existiam na irlJagi
nação, e que outras só encontravam apoio na inter
pretação erronea d'aquelle instrumento. (3) Com re
lação a uma- leuLaração de direitos, affil'mavam que
varias constituições estadoaes nenhuma tinhão formal
nlente e, com tudo, nem por isso el',10 cOLlsideradas como

(1) 2 Pitk. Hist. 33~, 334.
(~) 5 Marsh. Life of Wash.209, 110.
(3) 5 Marsh. Life of Wash. 207, 208.

(a) Esta emen'las farão pro- dison, II, JS e seguintes; Lif of
postas e def nllidas por MI'. Madi- Fisher Am s, 1. 52; Van Buren,
san, a cujos esforços principal- PoliticaI Parties, 191 e seguintes;
mentJ deveram a sua passagem no Hamilton, History of the Repul:Jlic
Congresso. Vide Rives, Life of Ma- IV. 23.
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merecedoras de reprovação; além cl'isto: que não era ver'
elade que, no sentido rigorDso do. termo, a Constitui
ção dos Estados Unidos não contivesse uma declaraçflo
de direitos .. Nas clausulas, que se referiam aos direi
tos politicos, encontravam-se accentuadamente a g<ll'antia
das fól'mas republicanas, o julgamento dos cl'imes pelo
jLll'Y, a definição elo crime de traição, a prohibição elas
leis de (~tt(~ind,er (*) e ex p'Jst r(~cto (ee troac ti vas) e do,,; ti tulos
ele lJúbreza; o julgamento por meio da ímpenclulLenl e o
pl'ivi legio da ordem de habe(~S-c01·pUS. Ainda mais, que
UUla deülal'ação geral ele direi tos seria descabida em Ulua
COllstituição de poderes limitados, como a dos EstDdos
Unidos, e até mesmo seria pel'igosa; porque, eOlltendo
eXüupc;0es ele poderes não cqncedidos, podia dar lagar á
illaçãú de poderes int(~rpl·etados. E bem assim, qlle elll
um govel'no como o nosso, fundado pelo povo e llirigido
pelo povo, e especialmente em um governo de auctol'illa
de limitada, não havia necessidade de declal'ação alguma
de dil'eitos; porque todos o's poderes, que não fossem ou
torgados, erão reservados, e até mesmo os conceLlidos
podiam ser retirados ou aI terados pelo povo,. q 110 UlUa

declaração de direitos caberia em uma monarchia, aOllele
feriam-se Iuctas entre a corôa e o povo acerca ele pl'0J'ú
gativas e privilegias; mas aqui, o governo era o govel'llo
do povo; todos os fllnccional'ios de um erão funccionãl'ios
do outro e não podiam exerc'Or Outl'OS direitos ou poderes,
senão os que o povo lhes confel'ia. N'estas cil'cull1stan
cias, o silencio da Constituição) nada significava, O julga
mento pelo jury, a liberdade de imprensa e a liberdade
ele consuiencia, não são \'etil'adas pelo facto de uào
terem sido garantidas; ficão com o povo na somma de

(') Bill or attal:nder, cuja traducção litteral seria lei de conr]f\1l1n::t
ção capital - é acto da nlha legislação ingleza. A.ssim se chamão as
se'1tenças d condemnação 1))1' traição e outras {elonias, cond lUnação
q ue, ferindo de infamia o condemnado e sua familia. produzill. a
celebre COITuption o{ blood, corrupção do sangue, de que j;\' me oCcu
pei na nota III ao art. 4 d'\ Constituição Americana, e dava hgar
ao confisco de todos os bens do condemnado.

N. no T.
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poderes não outorgados ou encontram logar proprio nas
lei e instituições de cada um do Estados. (1)

§ 305. A'pezar do '\ igor d'esta argumentação, a 1 al
dalle- nos manda adrnittir que, assim como certos direitos
flllldall1entaes forão garantidos pela Constituição, paeecia
haver igual con veniencia em gaeantir do mesmo modo
outeos direitos de igual valor e impúrtancia. O julga
mento pelo jury nas questões criminaes estava garantido,
ma esta clausula precisava de lima definição nlai, clara
l::J de algumas disposições auxiliaees. O julgamento pelo
j111'Y nas questões civeis de accordo com o direito COlll

mum, era igualmente caro ao povo e olferecia pl'utecção
pelo menos equivalente ás pessoas e pl'opriedacle. A ll1e'
ma observação se pude fazer em relação a outl'as disposi
ções incluidas nas emendas; mas estas virão mais a pl'O
posito em o nosso commentario d'aquella parte da Cons
tituição. A promptidão, z8'10 e liberalidade com que ós
pal'tidarios da Constituição sustentál'am es as emenda,
revelam a boa fé e sinceridade ele suas opÍ,niõés e augmen
tam a nossa veneração por sem; traiJalhos tanto quanto a
nossa convicção da sua s>lbecloria e patl'iotismo. (a)

(1) The Federalist, N. 8t; MI'. Jay's Address .. 3 Amcr. Mus.55!,
559 .. 2 AmeI'. Mus. 422, 425.

(a) A Constituição foi aceita dentes. A nossa liberdade, a nós
e po ta em execução com anteci- sa lei, a n ssa ordem, a no. a
pagão e na esperança d'estas cmen- união, o noss') Cl' dito, o nos.
d'ls e com ellas ficou o instrumen- commercio, a no sa categol'irt
to completo. « Demoro-me, » di se entre as nações, a nossa pagina
MI'. Ch.oate, « com este periodo, na grande historia, devemos á
de 1780 a 1789, porque aq uella f i essa epocha. A independencia foi
a nos. a epocha de grandeza ci- o trabalho elas paixões elevada.~.

vil. Então cre cemos até ser- A Constituição o lento producto da
mos um. N'aquelle tempo nasceo sabedoria. « Lecture on Jefferson,
a nossa nação. Aquillo que s~ Burr anel Hamilton, 1858.
passou antes tornou-nos indepen-
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CAPITULO III.

NATUREZA DA CONSTITUIÇÃO - SE POR VE:'\TURA É UM

CONTR.\.eTO

§ 306. Tendo feito a historia geral da oTigem e adopção
da Constituição dos Estados Unidos e o summario das
objecções e difficuldades principae , que teve de vencer,
chegámos ao ponto em que convem tomar em considera
ção a sua fOl'ma actuil1, a organização e poderes que lhe
pertancem. Nosso fim principal de óra em diante será
desen volver detalhadamente todas as suas disposições
principaes por meio de comrnentarios, que possão explicar
seu alcance e .effei to e com os exem pIos, historicos e
outros, que habilitem o leitol' a comprehender as objec
ções que tem sido levantadas contra cada uma d'el
las respecti vamente, as emendas que a elLas forão pro
postas e os argumentos que as conserváram em a sua
forma actual.

§ 307. Entretanto, antes de entrarmos n'esta analyse,
parece necessario, em pritneiro logar, tomar em conside
ração alguns pontos que, não só se prestáram á muita dis
cu são, como tambem naturalmente occupam o primeiro
logar ; depois passaremos ao exame das verdadeiras re
gras de interpretação ela Constituição.

§ 3 Em primeiro lognr, qual é a verdadeira nature-
za e alcance J'este instrumento publico ~ E' um tratado,
uma convençfi.o, uma l:ga, um pacto on um contracto ~

Quaes são as sua parte contractantes? Por quem fui fei
to ~ Por quem foi ratificado ~ Quaes são as suas obriga
ções? Por quem e de que modo póde ser dissolvido ~ Estas
perguntas são fl'equentemellte feitas e frequentemente clis
cu tidas, não só como questõe pUl'amente theoricas, mas
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como assumptos de im portancia pratica e de calorosos e
até vehementes debates. As respostas, que lhes têm. dado
estadistas e ju!'isconsultos são por vezes contradictorias
e irreconciliaveis, e as conseq uencias deduzidas da opi
nião de alguns d'elles descem até ao amago da base do
proprio governo e o expõem, se não á completa destrui
ção, ao menos a perigos que ameaçam a sua existencia
e perturbam o justo eX81'cicio de seus poderes.

§ 309. E' nosso pensamento offe!'ecer em forma resu
mida algumas das principaeti explicações, sobre que se ha
insistido por differentes vezes, da natureza e obrigações
da Constituição e reproduzir alglU~~laSdas principaes objec
ções oppostas áquellas explicações. Tentar uma enume
ração minuciosa. de todas seria, com efl'e i to, tarefa im·
praticavel' e tendo ern vista a delicada natureza de outras,
que ainda são o assum pto de acalo!'ada controversia, em
que cinzas ainda não de todo resfriadas cobrem os fogos
occultos de antiga excitação politica, mui difficil se torna
destacar alguma' das mais importantes d'essas objecções
da massa de assumpto accidental em que estão involtas.

§ 310. Sustentou erudito commentador, (1) que a Cons
tituição dos Estados Unidos é um contracto original, escri·
pto, federal e social, celeb!'ado li vre, voluntaria e solemne
men te pe los clifferentes Estados e ratificado pelo respecti
vo povo, contracto pelo qnal os diversos Estados e povo
re pectivo, ob!'igáram-se un~ para com os outros e para
com o governo federal dos Estados Unidos e o governo fe
deral dos Estados Unidos para com os diversos Estados e
cada um dos cidadãl s dos Estados Unidos. Passa o auctor
a explicai' 10nD"amente cada membro d'esta definição. E',
diz eJle, um contmcto, que se distingue de um foral ou
concessão, que é acto de um superio!' ou funda-se em al
gum acto de uma das rarteti para com a outm e actua
como permuta ou venda. (2) lIas aqui as partes contractan
tes, já consideradas como Estados em sua capacidade e ca
racter politico, já como individuas, são toclas iguaes, nem

(1) Tucker's Black. Comm. App. nota. D. p. 140 e seguinte!.
(2) 1 Tucker's Black. Comm. App. nota D. p. 141.



-39 -

l;a cousa alguma cedida por uma ás olltras;~ mas cada
uma estipula ceder e receber precisamente a mesma
cousa, sem dis~incção ou differença entl'e qualquer d'ellas.

§ 311, E' um contracto fedeeal. (1) a, Diversos Es
tados soberanos e independentes podem unir-se, foe
mando uma confedel'aç.lo pel'petua sem que qualquer
d'elles deixe por isso de ser um Es~ado perfeito,. cons~i
tuirão, assim reunidos, uma !'epublica federativa. As de
liberações em commul11 não violentarão os seus membros,
embora a certos respeitos elLas possão restl'ingir-lhes a
acção em virtude de combinações voluntarias. A

(I) MI'. Jefferson affirma que a C0nstituição dos Estados Unidos
é um cmtracto entl'e os Estadm;. « Celabráram um contl'acto,» diz
eUe em um escripto d~stinado a ser ad lptado com~ prot:lsto oIem

'ne pela legislatura da Virginia, « que se chama a Con tituição do
Estados Unidos da America, pelo q ual convencion~lram unir-se em
um só governo quantJ as suas relaÇes entre si e com as naç'ões ex
trangeiras e quanto a cert s outros assumptos particularmente es
pecificados. l) 4 Jefferson's Corresp. 415. Seria muito difficil, ima
gino eu, indicar quando e d~ que maneira foi semelhante c ntrac
to feito. A t:Jnstituição nem foi feita nem ratificada pelos Esta
dos corno soberanias ou communidades politicas.. foi organizada
por urna convenção proposta li. adopção do povo d s Estados por
meio do Congl'es~o, e foi adoptada por c:mvenç-es dos Estados
immediatas representantes do POyo.

(ai MI'. Calhoun desenvolveo
a opinião aqui manife tada por
MI'. Jefferson em dous bem elabo
rados trabalhos: o « Discourse on
the Constitution aud Go\-ernment
of the Unit d 'tates,» Works, r.
ln, e a « Addre. san tbe Relations
of the States to the General Go
ftrnmm~»Wo~s, ~.~.V~

tamhern II. revisão d'este trabalh
}leIo Juiz A. P. Upsbur (Petersburg
Va., 1840). ,e, comtudo, alguma
cousa se pode con 'idemr como as
. entada na lei constitucional de
C]ualctu r PO\'o, deve-s hoje con
siderar como fóra de du\'ida, que

a Constituiç1i.o dos Estados Uni
dos é um instrumen to de governo
combinado e estabelecido no dif
ferentes Estados pelo respectivo
PO\'o, p r intermedio de represen
tantes m unidos de poderes para
este fim, e que eUa produz eft- i
tos sobre o povo individual e col
lectivamente e, dentro da esphera
dos seus poderes, sobre o governo
dos Estados tam bem.. e que a

nião por ella completada é indis
soluvel por qualquer meio ou
acto previ to ou admissivel em
suas disposições ou de accordo
com os prin-ipios que lhe ser-
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extensão, modaHdaeles e fins ela aUvtoridade federal
são assurnptos puralllente voluntario~. Emquanto a
ol'ganização sep:ll'aela dos seus me,nbros existe e, con
forme a natUl'eza do cOlltracto, deva continuar a exis
tir, tanto pal'a intni tos locaes e domesticas como pal'a
fins fedel'aes, a Uni~o é na realidade, tal1to ql1antJ em
theuria, uma associação de Estados ou co'nfederaçã,o.

§ 312. E' tambem, até cedo ponto, um contracto so
cial. Ia acto de asso~iação em virtude do qnal uma
multidão ele homens LH'llHl um Estado ou nação, ~::up

lJõe-se que cada ill,liviLlllO 0)l'iga-3e para com o res
to a tl'abalhal' para o be n es~al' commum, e pl'esurne
se que todos S0 obl'igáram L1IJ"> para com os antros a
facilitar os meio" ele pl'uverem ás necessidades de cada
illdividuo e de protegul-o e eLefenLlel-o; (1) é isto o que

(1) Tucker's Black. Comm. App. nota D. p. 1M.

vil':J.m de base, e só'p,de ser des
trui ln. P)I' força material em acto
de r~volução. Foi esta d'esdJ o
principio a doutrina elo ramo ju
diciario, e a pratica dos ram)s le
gislativo e executivo a tem 001'

roborado, tenílo o pl'oprio MI'.
Jefferson, como trist)ment~ reco
nhece MI', Calh1tlll. (Calhoun's
Works, I. 359) deixado, como Pre
sidenta, de offar ~cer resist ncia I

pra til'a a e ta interpreta .ão da
Con, tituiçã'l. E fin'llment~, o povo
eh p1iz, q uaudo alguns dos Esta
do, procuráram tratar a Consti
tuiÇão com') contract, de que
lhes ern.licit retirar-se, quand')
euten- e . em ,iolaclas algumas
das suas di p1sições, re istio a
emelhante doutrina com o m'lior

empr<lgo possivel d força mili
tar, e com immenso fi. rifici de
vidas e linheiro de bal"1tou os
S3US nd ptlS, ~os tl'ibllll'leS, por
tctnto, no goycl'nos, no palacio

da legislação e na sentença pelas
armas, triumphou invariavelmen
te a opinião lfacional. Pode-se
accrescentar tambem que a ultima
grande lucta deo o resultado, que
os espiritos babeis- haviam pre
visto como c,nseq li ncia da guer
ra (Vide Life of Gouverneur Mor
ris, III. 2ÔO; Colhoun's Works,
I. 361), - fortalecer crmsicleravel
mente e em certo sentido ampliar
a au toridade nacional. Parte
d'este re ult'ldo pr veio da refor
mas cmstitudona s apres3ntadas
expressamente para este fim e
p'lrte, do grande augmento de
em pregos, favores e despez'l, fede
ral .. mas sobretu'io, do facto de
tornar-se o espiritJ publico fami
liarizado com o exercicio por par
te d) governo federal de tremen
dos poderes clis l'Jcionario, du
rante a hostilido,cles e o emprego
de m didns extraordinarias e até
certo ponto arbitrarias, passadas
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ordinariamente se entende por contracto social ongl
nalo .Mas semelhante contl'acto existia eITectivamente
entre os cidadãos de oada Estado e de fórma visivel,
em suas differell tes constituições; pOl'tantl), se pode
ria re~utar de alguma sorte extraordinario, que no
estabelecimento de uma republica federativa se enten
desse necessal'io extender sua acção ás pessoas dos in
dividuos, assim como aos Estados componentes da con
fellerl1ção.

§ 313. Vem a proposito distinguir por meio de um
ou dous exernfJlos os cOlltracto e obeigações fedel'aes
das q Ile se entendem sociaes. (1) O contracto federal,
alliança ou tratado é' um acto do esta lo ou corpo po
litico e não do individuo; contral'iamente, por con
tracto social se entende o acto de indi vidllos ao crea
rem ou estabelecerem um estado ou COl'pO politico en
tre si mesmos. Se uma nação se obriga por meio ele
um tratado a pagar certo tributo á outra ou se to los
os. membros da mesma confed.eração se obdgam a fol'
necer, quando exigidas, as suas quota-partes de cel'ta
despvza, em ambos estes casos o estado ou corpo poli
tico 5ómente e não o individuo, é respon avel pelo
tributo ou quota-parte. Portanto, e ta obrigação é fe
deral. Mas aonde por qualquer contracto expresso ou

(1) 1 Tucker's Black. Comm. App. nota D, p. 145.

ella!', para suppre são de desor
dens no territorio rebellado e re
con. tl'ucção do desmantelado ma
chinismo governamental dos Es
tados. A con. tituição de um povo
é, praticamente, aquill que n. faz
com a aq uie cencia do povo a en
t::rpl'etação pratica d s que se
achão revestidos da aucbrid ade;
e se pontos da vidos s são decidi
do por e"s't int rprebção para
fins npparentemente benefic'J e
e:11 circum. tancia qu soli ibm
a approv:tçã1 ou encontram a in-

differençn. popular, ha todn. pro
babilidad2 de que a intelligen
cia a sim firmada seja mantida
pel'mn.nentem nte, e em logar da
s r depois d" boa vontade aban
donada, nem mvsmo s3ja contes
tad'l. por aquelles que, em outl'llS
circumstan in.., 'lssim o fariam
offectivll. e vigoros'tmente. Com
quantt razão i S1 deveria sal' as
sim, não dis utimos; mas quv de
fact assim é, é in ~)lltestavel.

C.
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subentendido, um numero de pessoas é obrigado a con
tribuir com suas quota-partes para as despezas com
muns ou a submetteL'-se a todas as leis feitas POl; com
mum consenso e aonde, na f~lta de cumprimento d'es
sas obrigações, a sociedade está auctorizada a impôr
a contribuição ou a punir o delinquente, parece en
tender-se que isto entra mais na natureza de uma obri
gação social do que federal. (1)

§ 314. E' um conteacto original. Quaesquer que fos
sem as relações existen tes entre as colonias americanas
como partes constituintes do imperío britannico ou como
depen lencias d'elle antes da revolução, essas relações fo
rão completamente rotas e desfeitas desde aquelle pe
riodo. A datar da revolução, tornáram-se ellas indepen
den tes e so beL'anas en t ee si, com todos os di rei tos, juris
dicção e auctoridade dos outros estados soberanos, sejão
quaes forem a sua organização e denominação, e obriga
das sómente pelos laços por ellas proprias creados, ex
cepto aquelles, a que são igualmente obriga las todas as
outras ns.tções civilizadas e cujú conjuncto constitue o di
reito das gentes commum. (2).

§ 315. E' tlm contracto escripto. Considerado como
contracto ou alliaqça federal entre os Estados, nada ha
ele novo ou singular n~essa ciL'cumstancia ; porque todos
os contractos nacionaes desde a invenção da escripta fo
rào provavelmen te reduzidos á esta forma. Considerado,
porém, como um contracto' social original, a reyolução

(1) Tucker's Black Comm. App. nota D. p. 145.
(2) 1 Tucker s. Black. ComID. App. nota D. p, 150. Estas ideias

são muito differentes das profes. adas por MI'. Dane, combnto vig'or
e perspicacia, no Appendiee ao seu Abridgment of the La,,"s, SI 2, p.
10 etc.

Para verificar orrectamente e S3. categ ri3., essa cohesão e subordi
nação, devemos retrJceder até Janeiro de 1774, quando os troze Es
tn los ·exi tiam con titucionalmente na condição de treze cnlonias bl"i
tannicas, e ainda assim o seu po'Vo exerceo de (etelo poderes sobera
no. ori(~inaes na ll'l. instituição d Congre o Continental de 177-1"
e e pacialmente em Junho de 177-, conferiudo-lhe entã') os grande
poueres nacio'nae , que SJl'ilo de cripta., uos (luae qua i nenhuID fvi
reyogauo. O result.tdo demon:trnrá qU3, de ace relo C)Ill os prin-
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americana parece ter dado lagar a este novo phenome
no politico. Em todos os Estados o povo organizou e
adoptou, constituições escriptas,tanto em seu caracter e
capacidade individual como soberana. (1) a

§ 316. E' um contracto celebrado livre, voluntaria e
solemnemente pelos differentes Estados e ratificado
pelo povo respectivo, - li vremente, não tendo havido
força ou violencia interna ou exterior para influir ou
promover a medida, achando-se os Estados Unidos em
paz com o mundo inteiro e em perfeita tranquilLiclade

(1) 1 Tucker's Black. Comm. App. nota D. p, 153. Rn uma inexa
ctidão aqui; o Connecticut não organizou constituição ant s le

1818, e viveo até aque!le perbdo sob o seu foral coloniaJ. Rhode
Island só em 1842 orgnuizou e adoptou uma constituição.

(a) Mas o foral colonial deve land em 1'789, quando na causa
ser considerado como tendo sido entre partes Trevett v Weedon,
aceito e como constitutivo de uma declarou incon titucional um act
con-tituição estadoaI até aqueUa legislativo por estar em contra
adopção. Foi esta a opinião do dicçãO com o foral regio, Vid
Supramo Tribunal de Rhode 1s- tambem Luther v Borden, '7 How, ].

cipios revolucionarios, o governo geral foi de novo creado e insti
tuido de facto por actos soberanos d'esse povo; e pelos mesmos acto o
p'Jvo lhe conferio poderes mui extensos, que ficlÍrn,m para sempre
com eUe, modificados e definidos pelos Artigos de Confederação e
ampliados e coordenados de novo pela Constituição dos Estados- ni
dos. 2,° Qlle os govemos est-1cloaes eos Estanos, em4 de Julho de
1776, forão creados Estados livres e independente pelo govemo geral,
para i. s auctorizado pelo povo agindo de accordo com os princi
pios revolucionarios e em sua capacidade o1'iginal sobel'ana .. e que to
d)s os governos estadoaes, forão CO/lto taes instituidos durante li. exi 
tencia do governo geral e na subordinação d'este, e que duas terça
partes d'elles desde a Constituição dos Estados nidos forão ordena
das e estabelecidas pelo respectivo povo n'aqueUa capacidade sobera
na. O governos estadoaes hão sido instituidos pelo po "O de cada E 
tado expressn, ou implicitnmento na dependencia do govel'llo geral,
que é reconhecido expres amente por t'Jdos como a lei suprema; e
como o poder do todo é, segundo a natureza das cou 'as, superior no
poder de uma parte, sendo outras cousas iguaes, o poder de um E. ta
do, parte, é inferior ao poder de todos os Estados. Merecem espe
cial attenção as as erçõe. de que - cada um do vintes e quatro E 
tados é completamente soberano, isto é, tão sobera1~o como a Russia ou
a Franca, naturalmente tão soberano como todos os Estados e que
esta lioberania está fóra de reconhecimento judicial.
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nos Estados; voluntariamente, poeque a medida teve
origem em actos espontaneos das legislaturas dos Es
tados, impellidas pela consciencia da necessidade de
uma mudança na confedeeação existente; e sole111
nemente, por ter sido discutida não sómente na con
vencião gel'al que a propoz e oeganizou, mas depois tam
bem nas legislaturas dos cliveesos Estados e por fim
nas convenções de todos' os Estados pelos quaes foi
adoptada e ratificada. (1)

§ 317. E' um contl'acto pelo qual os di versos Esta
dos e respectivo povo obrigáram-se uns paea com os
Outl'OS e para com o governo federaL. A Constituição
teve o seu começo com a entidade politica dos dilfe
rentes Estados, e sua final adopçãO e ratificação furão
actos das val'ias legislaturas referidas, completados
pOI' convenções especialmente con vocadas e nomeadas
em cada Estado para .aquelle fim. A aceitação da
Constituição não foi um acto sómente da pessoa po
litica de cada Estficlo, mas tambem do seu respedivo
povo em o seu caeactel' e capacidade soberana. A pes
soa poli tica eea com peten te para obrigal'-se até aonde
lhe pel'mittia a COHs\ituição do Estado; (2) n:as não
tendo poderes pal'a obl'igae o povo alem da sua C0111

petencia constitucional, era o conselltimento do povo
indispensavelmente necessario pal'a validade de um
contracto, pelo qu"tl os dieeitos do povo podiam ser
diminuidos ou submettid~s á nova jUl'isdicção ou ele
qualquer moelo affectados. D'ahi, não só a pes oa ])0

liti0a dos di vel'SOS Estados, mas todos os seus cida
dãos, podem sei' consicLel'ados como partes elo contra
cto e obeio-ados recipl'ocamente uns pam com os ou
tl'OS á devida obs0l'vancia elo mesmo contea.cLo, bem
C0l110 tambem obrigados pn l'a com o govel'no 1'e leral,
cuja auctol'illa le foi por esse contracto creada e esta
belecida. (3)

(1) 1 Tllcker' Bhck C?lllm. A.pp. not't D, pp, 155 e 158.
(2) 1 Tu k'r's Blftck. Comm. App. notn. D. p. 169.
(3) 1 Tllcker. Black. COllllll. n ,ta D. p. 170.
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§ 318. Finalmente, é um contracto pelo qual o go
verno fedel'al obrigou-se PÇlra com os differentes Es
tados e cada cidadão dos Estados Unidos. Ernbóra o
governo federal não possa ser considerado, sob aspec
to algum, como parte ele um contracto celebl'aeLo all
tes da sua existencia e pelo qual foi eUe de facto
creado, comtudo, como creação d'aqueLle contl'acto,
deve ser eLle considerado obrigado por elle paea COIlI
os seus organizadore " os differentes Estados da Uniào
e o seus respectivos cidadãos. Não tendo existencia
senão sob a' Constituição, nem outl'OS direitos qlle o"
conferidos por aqueLle instrunJCnto, e de facto cunsti
tuindo esses mesmos direi tos deveres, não póde clis
pôr de poder legitimo, senão o que é absolutamente
necessario para o desem penho dos deveres prescri p
tos e impostos pela Constituição. (1) Seus deveres,
pois, vem a ser a exac ta medida de se us poderes; e
todas as vez s que exerce um poder para outro qual
quer fim, que não o cumprimento de um deyel' pl'es
cripto pela Cónstituição, transgride seus proprios limi
tes e viola a confiança publica. Além d'isto, sendo
seus deveres impostos para o bem e segurança geral
dos di versos Estados en1 o seu caractur politico, e do
povo tanto na sua capacidade soberana como indi \'i
dual; se taes objectivos não são conseguidos, deixa o
governo de corresponder ao 11m da sua' creação. E' eLLe,
pois, obrigaLlo paea cO.n os diV(;lJ'sos Estados respecti
yamente e cada um dos seus cidadãos pelo de 'iLlo
cumprimento d'aqueLLes deveres; e a obsel'\'aucia d'osta
obl'igação é fOl'talecida pela s 1e 111 110 sancção do ju
ramento de pade dos que eXCl'cem o gover11o.

§ 319. Tal é a sumllla da argulJ1entação com {ue o
sabio auctor tentou j ustiQcal' suas ideias sobre a na
tUI'eza da Con ti tuição. ((L) Es es al'gUlJ1úntos hão sido

(1) 1 Tucker's Comm, nota D p.170.

(a) Qunndo, em 1861, o po"o triulls de :JIr. Tueker, tentou 1'0

c1 nqllclla parte do paiz, aondo tirar-S3 da L:'lliflO e estabd l:C1' Ulil

mais enraizadas estu\'am llS dou- go\'crno dv E. tado::> c.)ufeueradoll,
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lal'gamente citaelos e, na maioria elos casos, nas suas
pl'o[)l'ias palavras, não só como opullao elo mesmo
sabia auctor mas tarnbem como geralmente represen
tando a ele grande numel'O ele estaelistas e jUl'Íscon-

procurou impedir que a sua c:ms- poderes em que investiam o Con
titu.ição jamais podesse ser inter- gress:>, erão delegados c não conce
pratada no sentido que fora dado á didos áquella corporação,
Constitui .ão dos Estados Unidos. Até aonde eífectivam nte se des
Os preambulos dos dJUS instl'u- viáram da Constituição da União,
mcatos, p 'stos a:> lado um do se po·jerá ver da narração indubita
outro. m str:ll'ão mui di tincta- velm~ntealgum tanto exaggerada,
111 nta a diífJr.m~a e intuit)f, vi- d~ pr aminent actor da rebellião
zad:>s. o (lual diz, que - « em m nos de

Prectmbtb[o dct Constittbição cios Es- doz mezes depois de posta em
tadus Unidos - « Nós, o pOYO dos execução esta tão ehgiada cons
Estados nidos, no intuito de fol'- tituição de ,direitos e tadoaes,
mal' uma u.nirio mais perfeita, esta- seus proprio organizad res, no
bel €ler n. justiça. assegurar a tOl'iamente e a despeito de todn.s
trtl nquillidade interior, pruver pCbra as queixas, conseguiram consoli
ct defesa comlnnlll, promover o bem dar todo o poder governamentnl
eBtar geml e gn.rnntil' os ben()D.ci'Js na agencia central de Richmond
dn. libercln.lJ I ara nós mJsm?s e e, sob o velho pretexto de neces
a n S,·. pos el'idade, ord~nam)::;, sidade 111ilitar, pizáram aos pés
e estalBlecam1s e. ta Constitui)"LO vergonhosam nte todos os direi
pn.m o E-;tados Unido' d'Ame- bs raservados ao Estados e ao
rica. II p \"0, e organizáram um dispo-

Preu'lIbulo dct Con tiltbição elos Es- tis mo militar irr . ponsavel n:>
tado~ Confe'!erado" - « :-;rós, o PO\-O prop\'io c)ração do velho Dominio
dQS Estad s Confedel'CLdos, e cctdct e de na tUl'eza tão dura e oppr s
E~{CLClo ojrunelo em .~elb cumeter so-' siva c mo jamais existio em epo
bemn e indepenclente, n intuitJ €lha algullla do mundo.») The War
de f)l'mar Ulll go\-erno fedeml per- of the H.ebellion. pJr n. S. Foote,
manente, e tabelecer a j u.,tiça, e p. ,19. As medida de lue Mr.
garantir a" ben.ões da liberJade Foote se lueixa forão reproyadas
pn:. nós llleSIll)S e a no Sit poste- pelo vice-presidente da Confede
ricl:t I , inyocando o fa\'or e gui'l. ra,ão e forão o assumpto de mui
da D.;)us Omnip)t ntJ, ord namos t)S prot sto. principalmente na
e estab lecemos osta Constituição G.e'Jl'gia; mas em uma lucta de
para os Estados Confeclerad:>s da vida e morte, nenh um governo
America.) inclaga provayellUente quaes as li-

A Constitlli~ão ('onfaderndn. era mitaçães escriptas de seus po-
em ub ·tnncia copiada da d s deres.
Estado -niclos. 1U'l seus orga- C.
nizad )res accentulÍrttm fI ue os
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suItos elas elifferentes partes da Ullião, e assim farão elles
outr'ora aceitos e usados e recentemente revi vidos em
üircumstancias, que lhes c1erão elobl'ada impoi'tancia,
senão perigosa influencia. (1) b

(1) Muitos vestigios d'estas opiniões se encontram nos debates pu
blicos das legislaturas estadoaes e do C ugl'asso em dift'drentes Pll
riodos. Nas resoluções propo tas por MI'. Taylor á leg.slatllra da
Virginia em 1708, fJi decidida - « qu~ esb asse,nblé'l ex.plicita e
peremptorialllente dechra, que considl~ra os poderes do govel'll fe
deral como reslllt'mtes de contracto de qne os Estados se/'o partes.» Vide
Daue's Appendice, 17. A resolução orlO'inat" trazia a palavra só
depois de Estados. a qual foi til'ada por indicação do proponente,
tendo ficado assent:1l10 no d~bata que o povo era parte exclusivlL
mente.

As resolu.ões do Kentucky em 1791 (erão redigidas por Mr. Jeffer
son) declaram - « que a esta contt'acto (a C~nstituiçã.o federal) cada
Estado accedeo como Est'ldo e é uma parte integrante d'elle. North
Americau Review, Outubro, 1830 pp. 501 e 5"*5. "as resolllsõe 1
senado da Carolina do Sul, em Novembro de 1817, declarava-se
« que a Constituição dos Estados Unidos é um contracto entre o
povo dos diJf ren tes Estados entre si, co mo soberanias di tinctas
e separadas.» Em Novemhro de 1799, a legislatura do Kentucky
votou uma re oluÇão, declarando que os Estados fed rados tinhã.o
o direito de julgar q ualq llel' infracção da CtlU.'tituiçno e que o rem e
dio legal contra todJS os act s não auct1l'izados pratica-dos sob a
sancção d'aqulle instl'llmvnto, era a nullificação dos mesmos actos
por essas ob~ranias. North. Amorican Klview, idem, 503. MI'.
Madison, no relatorio ela Virginia de 1800, aflirma de no,'o o di
reito dos Estados, como partes, de decidirem da inconstituciona
lidade de q llalquer medida. Report, pp. 6 a 9. A legislatura da
Virginia em 1829, votou uma res lução decbrando que - « a cons
titLlição dos Estad s Unielos, sendo um contracto feder:lti \'0 ontre
Estados soberanos, pnra cuj I~ interpretnção não se conhece arbilr
commum, cada Estado tem o direito de interpretar o contracto
para seu proprio uso.» 3 Am. An. Reg.: Loc~l History, 131. .~
carta elo Viee-Presidente Calhoun ao gJVernador Hamilt u em 28
ele Agosto de 1 32, contém, entre outras, uma bem elaborada expo
sicão (l'esta nontrina.

~'1r. Dane, em o seu Appenelice (§ 3, p. 11), diz que um grande
partido ha recebidO) a Constituição, durante quaronta annlJS, como
um contracto federativo entre o. Estados, e que outro grande par
tido a não tem como tal recebido, mas geralm nte como con
tracto nacional e popular. O grave debate levantado no Senado

(b) Vide tambem Life of Webster, por Curtis, II, cap. 16 e 19.
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§ 320. Está inteiramente fóra do nosso plano ernpl'e
hender a critica elas differentes partes cl'esta doutl'ina.
Bastará, para os fins praticas que ternos em vista, incli
cal' as difficuldades la sustentação de suas theses princi
paes (3 expôr as objecções que lhes tem sido OppoStilS f) as
opiniões, que se fundão em outros principias aliás mui
diITeren teso

§ 321. As conclusões que se podem evidentemente
til'al', e com elfeito tem sido .deduzidas, da doutl'ina que
considera a Constituiçã.o como um contracto entre os Es
tados, são que ella pl'Odl~Z' effeito como simples tratado
ou convenção entl'e elles e só tem força obl'igatoria sobre
cada Estado el11quanto a este conyem ou elllquanto elle
nã-o retira o seu cOllscntiJ1lento; que cada Estado tem o c1i
reico de julgar por si lTlesmo da natureza, alcance e obri
gações d'aq uelle ins tl'L1l11 e 11 to, sem ficar de modo algulll
restl'icto á interpretação do governo federal ou de olltro
qualquer Estado, e que cacla um d'etles consel'va o podel'
de reiíl'ar-se da confederação e de dissolver o laço de
união, quando assim o queil'a fazer, podendo, dentro do
seus limites territoriaes, suspender os actos do governo
federal o nullifical-os, sempre que, a seu juizo, o recla
we a exigencia do caso. (1) E' possivel que estas conc1u-

;1) A. Virginia, nas resoluções dn. sua legislatura sobre tarifas em
fevereiro de 1829, declarou - ([ que não ha arbitro commum para in
terpretar' a Constituição,' sendo ell~~ nm contl'acto rede1'(~tivo entre Estrt
chs soberanos, cada Estauo tem o direito d interpretar o contracto
para eu 1)l'oprio USO,)} 9 Dane's Abridg. cap. 187, art. 20, SI 14, p.
539. Vicie t:1mbem ortl1. Am. Rev., Outubro de 1830, pp. 488 a 528.
As resoluções do Kentucky em 1798, contêm igual declaração, isto
é, que - ([ a este contracto (a Constituição) cada Estado accede
como Estado e é parte integral d'elle; que o governo creado por
e. te con tracto nã~ foi constituido juiz final ou excl usivo dos po
del'e~, que lhe 'üo delegados ete., llUS que como em todos os mais
casos de contractos entre prtrtes que não têm juiz commum, cada

dos F. tados Unidos a pnpo. itJ da res::>lução de MI'. Foot, no inver
no de 1830, merece ser lido pela. habil exposiçãO das dou
trinas sustentadas de um e outro lado. MI'. Dan3 referd-se a elle
fl'equentJm~nhe em o seu A·PP3ndice. 4 Elliot's Debates 315 a 330.
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sões nem sempre sejão confessadas; mas decorrem natu
ralmente da doutrina, que nos occupa. (1) a Vão até ao
ponto de reduzil'em o governo á uma méra conf-deração
voluntaria, apresentando o extraordinario espectaculo de
uma nação, cuja existencia depende da vontade ele ada
uma das suas partes constituintes.

§ 322. Se é esta a verdadeira interpl'elação do instl'U
mento de constituição, deix.ou elle inteiramente de ex-

(1) ão pretendo affirmar que todos aquelles, que sustentam e. tas
doutrin·,., tenhão adoptad as conclusões deduzidns. Ha honrosas
excepçõ e, entre ellas, pare e ter direito a um 10gar o erudito
commentauor dos CJmmentario de Blackstone. Vide Tucker's Black.
App. 170, 171, § 8, Vide o.' debates do S.mado sobre a .l\IOÇão de i\Ir.
Foot em 1830 e o Appendice de 11'. Dane e o seu Abridgment rmel
Digest, VoI. IX, cap. 187, art. 20. ~§ lJ a 22. p. 588 e seguin tee ;
North AmeI'. Rev. de Outubro ele 1830 sobre os Debate. on the
Public Lands, pp. 481 a 4.86, 4~8 a 528 ; 4 Elliot's Debates. 315 a 330 ;
.Uadis:m's Virginia H.eport, Janeiro de 1800. pp 6 a 9; 4 Jrfl'erson's
COrl' sp. 41:5; Carta do Vice Presidente Calhoun ao go\'el'llaclor
Hamilton, 28 de Agosto de 1832.

(ct) J'ide as explicações de MI'. tion, nos sens Writing , IV. 3:J.!.
:Vadio on sobre as Virginia Resolu- Quanto ao direito dc,s Estado de
tions, \'i ritings of :Jadison, IV. \,)5; julgn.rem as infracçãe da Cons
North Am. Rev. Outubro de 1 30; tituição comparai o RJport f the
Randall s Jefferson, II. 451. Vide Hartford Convention de 1811 na
igualmente o bem elaborado traba- D\Yight Ri tory da mesma e .'ile·s
lho ue lIIr. lIIadison sobre Nullifiea- RegisteI', VoI. VIl, pago 308.

pnrt tem o mesmo direito de julgar por si mesma j(i qllrLllto as
in(mcções, já, quanto ao modo e medidas de )·epal'ação. » orth AmeI'.
Rev., Outubro de 1730, p. 50\, As resoluções do Kentucky de 17\.)\.)
n.inda vão além e affirmam - li que os di"ersos E. tado. que orgl\,
nizci.ram aquelle instrumento (a Constituiçãe), sendo soberanos e
ind pendentes, têm incontestavel direito de julgar das suas infrac
çõ s; e que o r medio legnl é a nullificaç~o por parte d'estas so
bern.nin.s d todos os actos não auctorisados prnticados em nome
d'aquelle iustl'llmento.» orth Am. Rev. Idem, G03; 4 EllioL's
Debnt S, 3157, 322. No r lato rio de 1\11'. Madison na legislaturn rIa
Virginia, em Janeiro de 1800, aillrma-se tambem que os Estados são
partes dn. Constituição; mas por Estados eUe quer dizer 001. o
texto expli a, o povo clo~ E trtdo. O r latorio insiste em que os
E. trtclos são em ultima instancia, es juizas das infracçõrs da Cons
tituição. pp. 6 á 9.



primir a intensão de seus organizadores e no~ acal'reta'
ou pelo menos pode acanetar-nos todos os males da
velha confederação, dos quaes nos supPul1hamos inteira
men te sal vos. O poder de agir sôbre os individuos, em
logar de ter acção simplesmente sobre os Estados, será
de pouca importancia, emból'a conferido pela Constitlli
'ção, se o exercicio d'esse poder em cada emergencia tem
de depender do consentimento constante ele todos os seus
membros. Já vimos que semelhante dependencia não
estava no pensamento dos ol'o'anizadol'es. l\Iesmo sob a
confederação, reputava-se uma grosseira heresia susten
tar que a parte contractante tinha o direito de revogar o
contracto e aceitou-se a possibilidade de semelhante
questão como prova bastante da necessidade de se lança
rem os alicerces do nosso govel'no nacional mais profun
damente do que na simples sancção de uma auctoridade
delegada. (1) « Um contracto entre soberanos indepen
dentes, baseado em actos do poder legislati vo, não p6de
ter maior força, que o contracto celebrado entre outras
partes contractantes. E' doutrina aceita e estabeleciJa
em materia de tratados, que todos os seus artigos são
condições reciprocas que obrigam tanto a uma como a
outra parte; que a violação ele qualquer dos artigos é a
violação do tratado inteiro e que a violação commcttida
por qualquer das partes absolve as outras e as auctor;~::t,

se o quizerem, a declarar o contracto violado e nnJ
lo.») (2) Cb Consequencias como estas, que collocam a

(1) The Federalist, K, 22; Ielem, N. 43; vide tambem a opinião
ele MI'. Patterson na convenção, 4 Elliot"s Debates, 74,75; e Yates's
Minutes.

(2) The Federalist, N. 43. :'11'. Madisoll no Virginia Report de
Jnneiro de 1800, affirma (pp. 6 e 7) qu - {( sendo os Estados
partes do contracto constitucional e em sua capacidade soberana,
egue-se necessariamente, qne não ha tribunal superior a sua aucto

ridadc parn. decidir. em ultima instancia, se por acaso o contracto
foi por elIos violado; e que, portanto, como partes contractantes,
de,em em ultima in tancia resolver por si mesmos as que. tões, cujn.
importancia seja de ordem tal, que exija a sua intervenção.» Idem,
pp. 8 e 9.

(a) 'o Report of the Hartford Com'ention de 1814, eleclara\ll-lle
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dissolução do governo nas mãos de um simples E tado e
o habilitam para combatee ou suspender a execução das
leis da União, são demasiadamente geaves, para que dei
xemos de examinar com o maior cuidado e precaução os
principios, de que decorrem e com que se procura
justifiçal-as.

§ 323. A palavea - contracto - como muitas outras
palavras importantes da nossa lingua, é susceptivel le
differentes modalidades na signincação e pode ser usada
em differentE's sen tidos; é algumas vezes empregada pitl'a
apenas exprimir consentimento deliberado ou yoluntario.
Assim, diz o Dr. Soutb, que « no começo do discurso ha
um contl'acLo implicito, fundado no consentimento COl11
mum, de que taes palavras, vozes ou gestos equivalerão
a signaes, pelos quaes O pensamento sel'á expl'eSSO,» (1)
isso, Ó ob"io, nada mais signifwa que um accol'Llo mutuo e
aceito quanto aoJ uso da linguagem. Tambem é a me ma I (1

lavra empregada para expeimir uma convenção ou contra
cto entre partes, contracto pelo qual ficão obriga las ou in
correm em obrigação legal. (2) Assim, nós dizemos que

(1) Citndo no Diccionario de Johnson, p'llavrn. COlllpacl. Vide Hci
ne:c. Elern. Juris. Nntur. L. 2, cap. 6, SISI 109 a Il2.

(2) Pothier distingue entre contnct e convenção. ma conven-
ção. Diz elIe, é o consentimcntJ de duas ou mais pessoa.
para constituirem uma obrigação entre si ou re. cindirem ou
m'Jrlificaretll umn obrigação já constituirln.. n!~Ol"nm vel pl!ll"i!~m in idem
placilnlll consen us. Pane!. Lib. 1. ~ 1. dc Paelis. A eOllv n~ão peln. qnal
duas pe. soas promettem ou se obriO'nm recipro nmente ou ntll'l Ó

d 11a. promette e s~ obriO'l1. para com a outra a 1:11' certa consa ou a fa
zcr ou cieixnr dc fazJr certo a to, é um contL'llcto: ri sim qu r elle di
zer a conYcn~ão qu dá á p'lrtc o direito de legalmente exigir o com
prim nto da obriO'ação. Potlliel', Oblig. parto 1, cap. 1, ~ 1 ; art. 1, SI L
Vide 1 Blnk. COfim. 44, 45.

q u - {( nos cnsos ele infrncções de- auctol'iuae!o no sentido dn sua pro
li! eradas, pel'igosns e palpavJis da tec~ão e is o do tllodo que melhor
Constituição e que affectam a so- lhe pareça para cOl1secução do seu
bel':lllia d' um Estado e as libel' 1a- fim. Quando dilo-se cmcrgeucia.
d s do povo, é não só direitJ, mas que e. capam a com peten~ia do. lri
dev6.r dOesse Estn,do interpOr a Slla bunue judi iurios ou são de natu-
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uma pessoa contractou com outra, querendo dizer que as
partes contractantes entráram em alguma con Yenção,
que é valida aos olhos da lei e contem mutuos direitos
e obrigações entre ellas. Emprega-Be ainda essa pa
lavra e em sentido accentuado, para indicar as conven
ções e estipulações, que as nações fazem entre si, taes
CO.11O os tratados, con \'enções, confederações e outros
actos solemnes da auctoridade nacional. (1) Quando fal
lamos de um contracto em sentido legal, naturalmente
incluímos a noção de partes contractantes com direitos e
recursos mutuas para fazerem cumprir as obrigações que
d'elle resultam. Suppomos que cada paI te contractante
tem capacidade igual e independente para contractar e
tem igual direito para julgar dos termos, exigir suas obri
gações e reclamar a reparação de qualquer violação das
mesmas obrigações. (2) Esta é em geral a verdade no
systema das nossas leis civis, embóra praticamente essas
leis deixem de manter esta comprebensão em toda a "a
riedade de formas, que o aperfeiçoamento modema l1a in
troduzido na doutrina dos contractos implicitos ou suben
tendidos.

§ 324. Assim, pois, pode-se dizer que, em seu sen-
tido mais lato, contracto significa uma convenção, - se
gundo a definição de Lord Coke, aggl'egrLlio menliwlI,
uma agg!'egaçã.o ou 00nsentimento de vontÇtcles; 8 8111

sentido mais restl'icto, U,11l cont!'acto entre partos e
qUf, cria obrigações e direitos capazes de serem exi
gidos e considel'ados como taes pelas partes COll trac
tantes em seu caracte!' distin to e independente. E i to
é ignalmente yerdadeil'o, quel' o contracto se'a en(r0
individuos, queL' seja entra nações. Os remedios ou
recul'SOS podem ser difTc!'en tes; mas o direi to elo exi-

(1) Vattel L.2, cano 12. SI 15'6; 1 Black. COJllm. 43.
(2) 2 Blak. Comm. 442.

reza urgente, que não adrnitte a ele- j uize e executar ns sua propria
mora inllerente as suas fórma" 08 clici '3e;:. J) Dwig.lt, Hi~ , H'll'U'ord
E tau) , que não Um arbiU'o com- COllycntion,3 l; ,'iles's RegistJI',
lIlIl/I!, dcycm ser o S3US proprios \01. YII. p. :30'.
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gir, como accessorio da obrigação, é igualmente man
tido em ambas as hypotheses; constitue apropria
essencia da obrigação.

§ 325. A opinião sustentada pôr muitos escriptores
eminentes de direito publico em os tempos modernos,
é que a soci0dade civiL funda-~e em um consenLimento
ou u~missão voLuntal'ia; (1) e, podanto, se diz [re
quentemente depender ella de um contracto sociaL en
tre o povo, que compõe a nação. E na verdade, em
essencia isso não diIT~I'e ela deflnição de Cícero, llfulti
tuclo j'LL1'is conSenstb et utilitCbtis cJlnlnunione sOviCbh,. is to é, se
gundo Budamaqlli, uma multidão de povo unida por
um interesse commUl11 e pOl' leis communs, a que
voluntariamente se sublllettc. (2) a

(1) Woodeson's Elements of Jurispl'udence, 21, 2~; 1 Wilson'
Law Lect. 301,,305 ; Vattel, L. 1, cn.p. 1, !\\ 1, 2 ; 2 BUl'la.maqui, p'trt. 1,
cap. 2 a 4; 1 Black Comm, 47. 48; H':inecc. L. 2, cap. 1, !\\!\\ 12 l1.
18; (2 Turnbull, HJine~c. J", t m of UniVJl'slll Law, L. 2, cap. 1,
S1§ 9 a 12~ Idem, cap, ô, §§ 109 a 115.

(2) Burll1.maqui, parto 1, cap. 4, SI 9; Heinec. Elem. Juris Natur.
L. 2, C'l.p. 6, § 107.

MI.'. Locke é um dos mai eminente dos :1.tlctore , quv hão tl'a
tado d'esta materia; elle basea tal:> gJv<1rn ci\'il no coo :enti
menta. « QU'l.nd)) diz elle « qU'l.lquel· numero de homens con
sent:l na formação de uma c m III unidade ou governo, são elL P0l'
e~sv acto immediatam3nt inc')rporad'JS e formão um cJrp p li
tic'). no qual a maiorin. tem o direito de agir e de re,olver
p lo rest:>.» Locke on Government. L. 2, cap. 8; , 95. E on i
dera esse consentiment , em SJr obl'iO':1do pah vontn.de da maioria,
como o result'l..do indispan :wel da ol·ganizn.ção da communidade;
(C a meno. qu~,» diz elle, « este contl'n. to origillltl paI) qunJ entr
si se incol'poráram em sociedade, narl:t . ignifica, SJ o não fo. se um
contl'acto.» Locke on Government, L. 2, ,S 9i a. \)9; Id m, Si..
119, 120. O Dr. Pn.ley oppoz mui forte, objecções a . tn. doutrina.
j~t como materia de facto, já como tlle')ria, objecçõe" cOO1tudo,
(lue não é necessario t)mar aqui em consideração, vi to como a sua Ii.
cussão pertence mais ao e tlld do direito natul'al e politico. Pa
ley on Moml and P llitical Pltilos?phy, L. 6, cap. 8. MI', Burke,
em uma das uns obras mn.is brilhantes. fez profllUdas rcflexõos S1

bl'e e t assumpt, parecendo concluir qlle e a so ieJade deve

(a) Vide lIiaine, Ancient Law., cap. 9; Lectul'es on the ocial
Compact, na Providence, por John Quine)' Adam" 1 12.
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§ 3.26. Observa com muita razão o Sr. Juiz Blackstone,
que a theoria de um contracto original na fundação
primitiva da sociedade é uma noção vizionaria. « Mas
embóra a sociedade não ti vesse o seu começo formal em
uma convenção de indi viduos urgidos por suas necessi
dades e receios, comtudo é a consciencia da sua fraqueza
e imperfeição, que conserva a humanidade. unida, que
demonstra a necessidade d'esta união e que, portanto, é
a base solida e natural, bem como o vinculo, da socieda
de civil. E isto é o que queremo.s dizer por contracto
original da sociedade, o qual, emoóra tal vez em caso
nenhum tenha sido formalmente expl'esso na primeira
instituição de um Estado, com tudo, ele razão e natural
mellte, deve seI' sempre subentendido no proprio acto de
associação, isto é, que o todo deverá proteger todas
as suas partes e que cada parte deve prestar obediencia
á vontade do todo ou, em outras palavras, 'que a com
munidade deverá defender os direitos de cada membro
individualmente e que, em compensação d'esta protecção,

ser considerada como um contracto, deve este ser tido como de
obrigação eterna, mas não sujeito a ser rompido por aquelles que
por alles se obrigáramo O trecho está concebido nos seguintes ter
mos: « A. socied'ade é na verdade um contracto. Os contractos in
feri res para fins de mérJ interesse occasional podem ser rompidos
á vontade. O estado, p rém, não pode ser equiparado a um ajuste
social para o commercio d pimenta e café, chita ou tabacos ou
outro qualquer p'equenJ n gocio" emprehendido por amor de pe
queno inter.lsse t3m porario e dissolu vel conforme a phantasia das
part s contractant~s. Tem de ser encar'ldo com outra veneração;
porq ue não é uma sociedade em comas somente uteis á grosseira
exist ncia animal de uma nature2.a temporaria e pericivel; é uma
socied'l.<le em todas as sciencias, em todas as artes, uma sociedade
em t)das as virtules e em t,das as perfeições. Como os fins de
semelhante sociedade não podem ser conseguidos em muitas gera
ções, torna-se uma sociedade não só entre os que vivem, mas
entre os que vivem, entre os que morreram e entre os que
hão de nascer. Cada contracto de cada Estado especial é
ap nas uma clausula do granJe contracto originario de sociedade
eterna, ligando as naturezas infariores ás superiores, enlaçando o
yi'iT I ao mundo invisivel de accordo com um contract:> fixo, anc
cionado pel juram:mtJ in\'iolavel que prende toda a natureza
moral e physica, cada qual em seu logar. E.. ta lei não está su-
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cada individuo deverá submetter-se ás leis da communi
dade. ) (1) [~. E' n'este sentido que o pl'eambulo da Cons
tituiç'lo do :NVtssachusetts affil'ma que - « o corpo politico
é formado por uma associação voluntaria de individuos;
que é um contracto social, pelo qual o povo inteiro con
venciona con: cada cidadão e cada cidadão com o povo
inteiro, que todos para o bein commum sejão governados
por certas leis; li e que o povo reconhece, com o coração
agradecido, que a Pl'ovidencia lhe concedera a opportu
nidade « de realizar en~re si um contl'acto original, expli
cito e solemne e de formar nova organização de govel'no
civil para si proprio e sua posteridade.) E' tambem
n'este sentido que o Sr. Chi~f Justice Jay deve sel' com-

(1) Black. Comm. 47. Vide tambem 1 Rume's Essays. Essay 12.
Nr. Rume considera visionaria a noção de ser o governo universal
mente fundado n'um contracto original, a menos que essa noção seja
tomada no sentido de ter sido o govern") fundado no consentimento
dos que primeirame te se associáram e sujeitáram á nuctoridade.
Deo eBe largo desenvolvimento a este assumpto em bem elaborado
ensaio, em que o discutio. Essay 12, p. 491.

(a) Vide Maine, Ancient Law, cap. 9.

jeita á vontade d'aquelles que. por uma obrigação superior e in
finitamente superior, são obrigados a submetter <Í.quella lei a sua
vontade. As cOl'p:>raç -es civis d'aq uelle rein universal mo
ralmente não têm liberdade para, á sua vonbde e de accordo
com suas ideias contingentes de aperfeiçoament:>, separarem in
teiramente e partirem os laços de sua communidade e dissolveram-a,
re uzindJ-a a um cahos ins:>ciavel, barbaro e di connexo de prin
cipios elementares. E' a primeira e suprema nece sidade somente
necessidade que não é escolhida, mas escolhe, - necessidade
superior ft. deliberação, que não admitte discussão e não exige pro
vas, que pode, e só ella, justificar o rec urso á anarchia. Esta ne
cessidade não constitue excepção li, regra; porque esta mesma ne
cessidade é tambem uma parte da ordem moral e physica das cou
sas e a que o homem tem de obedecer por vontade ou por força. 'e,
porém, aquilIo que é apenas submissão á necessiuade s_ convertes e
em obj ecto de escolha, a lei seria violada, a natureza desobede
cida e os rebeldes seriam proscriptos, expulsos e exilados d'es e
mundo de razão e ordem e paz e virtude e de fecunda p .nitencia.
para o mundo riyal da loucura, da discordia. do vici. da confll
sã c de irrômediayel tristeza,,, :E efiections ou the R volution ii
France.
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pl'ehendido, quando af'fil'ma (1) Cjue - « cada constituição
estadoal é um contrdctf) fcito pelos cidadãos e entre os
cidadãos de u n Estado, para se govel'narem de certo
moela; e a Constituição d,)s Estados Unidos é, semelhan
temente, um contracto feito pelo povo dos Estados Unidos,
para tambem de certo modo se governar em materia de
negocias geraes. » Acabava elle de asseverar, com relação
ao preamoulo da ConstitLliç,i.o, qlle- « Aqui nós vemos o
povo obrar como soberano do paiz inteil'o e em lín
guao'em ele sobe,'ania, e ·tabelecel' l]ma constituição, á qual
tU1'I10U-Se sua vontade qlle os governos estadoaes ficas
S 111 obrigados, devendo as constituições dos Estados ser
fei ta' de accordo com ella.» (2)

§ 3.27. ;.\'1as , mui to emb~ra se possa dizei' em sen
tid o geral e tbeoricarnente fal1audo, q ue a formação
da:;; sociedades civis e estados se funda em um con
tl'Uvto original, isto é, no consentimento solemne
011 snbentendido dos individuo', que os compõem,
conúudo a propria doutrina exige muitas limi ta
ções e especificações, qllalldo applicada ás condi
ções actllae elas naç-es, m~slllo el'aqnellas que mais
livres são em a sua organização. (8) Todos os esta~

elo,', sejão organizados como forem, comprehenclem
muitas pe soas, que nlln,~a consentiram na. sua fórma

(1) Chisholm IJ· ·tatJ of Geol·gia. 3 D tIl. R. -H9; vide tambem 1 "\Vil-
f;')Q'S L'tw Le t. 3');-. '

(2) Na ordenança do Congresso de 17 '7, pam o goyern') do t rritorio
dos Estado. Unido:-J á noroé-te elo !'ia Ohio, ordenança na qual se tinha
em \"Í t1. o pO'-03.m3nt do t3rrit':nio e o e_tabdecimento de diversos
R·tnlo, deelaraya-se que CJrtos artig). alli enumer:lClos fossem
« e:>n iderarl os com artillJS de contrllcto entl'e os E tado. originarios e
o povo e Esbdos lo dit territori:>. s~ndo pllrn sempre inalteraveis,
meu') por commulU consentiment).» Aqui ye·s} a expressa enume
raçií.o d part ~s. algam 1S uas q ua 1 a:n la niIo exi;;tiam, e os artigos
d c ntrlct:l só 1. obrigu"a:n eom tue. depoi. d existirem. E então
pnrlt e,-itar t1du duvida q u'tntJ a sua f rç'l. obrigatoria. os urtigas
eleviamser in'tlt1ravei men pn' COmllttWl con'entilllento. Umasó
parta contmctunte não podia aIteral-os ou eximir-se da obrigação ele
obed cel-')s.

(3) Vide Blll·k.:l·s Appeal from the ;ew t) the Olel Whigs.
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de governo e muitas que são reputaeÍas incapazes de
semelhante consentimento, as quaes, comtudo, são
obrigadas pOl' suas instituições e lr.;is fundamentaes.
Creanças, m,enores, mulheres casadas, 10llcos e mui
tas outras pessoas são consideradas subditas de um
paiz e obL'igadas por suas leis, não obstante nunca
terem consentido n'ellas; e por essas mesmas leis
podem ser inhabilitadas para sem.elhante acto. J\les
mo os nossos mais solemnes instrumentos de goyer
no, organizados e adoptados como as con ti tui ções elos
nossos governos estadoaes, não só não se fundão no
consentimento tle todo o povo comprehendido na sua ju
ristlicção territorial, como aquelle consentimento é
excluido expressamente pela propria maneiea, em lue
se exige que a ratificação seja feita. Essa ratificação
é restricta aquelles, que são votantes qualificados, e
é a maioria da convenção ou de outra corporação,
que decide que.l1 deve ser qualificado e que submette
a c nstituição ao povo. Todas as constituições ameri
canas fOl'ão feitas assim. unca se pe lia ou se per
mittio o consentimento dos menore', das mulheres ou
dos votantes não qualificados e, entl'etanto, estes cons
tituem a maiol'ia da população total de todas as so
ciedades organizadas e são governados por suas actuaes
instituições. Isto vae mesmo alem; é só a maioria: dos
votante::; qualificados que é considerada bastante para
mudae as instituições fundamentaes do E tado, devido
ao principio geral de que a maioria a todo tempo ten~

o direito de governal' a minoria e de obrigai-a á sua
yontade e á obediencia; e se mais do que uma sim
ples maiol'ia é, em alguns casos, necessaria para cor
rigir ou emendar a vigente constituição da sociedade,
é isso uma questão de pre[eren ia politica da maioria
actual e não de direito de parte da minoria,

§ 39 , E' materia de facto, portanto, na histol'Ía
das no~sas formas de governo, o terem sido organi
zadas sem o consentimento expresso ou tacito de todo
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o povo e que, embóra firmemente estabelecidas, devem
a sua existencia e auctoL'idade á simples vontade da
maiol'ia dos votantes qualificados. Não ha provavel
mente um só Estado na União, cuja cOl1stiLuição, não
t nha sido adoptada contra as opiniões e' desejos de
uma grande minoria, até mesmo dos vütantes qna
lificados; e é nJtorio que algumas d'eHas forão adop
tadas por pequena maioria de tiuffragios. Como, pois,
podemos com verdade affirmar, que mesmo em a nos
sa livre organização, o governo de facio se funda no
con entimento do povo todo, quando á gl'ande parte
d'elle não foi permittido exprimir opinião alguma e
gl'ande parte manifestou decidida oppos:ção "? De que mo
do podel'emos provar, diante ele dissentimento tão posi
tivo, que cada cidadão do Estado contratasse com to
dos os outros, que esta 011 aquella constituição fosse
um contracto obl'igatorio entre elles, com a obrigação
reciproca ele cumpril-o e defendel-o"? Se se sustenta
q ue; pelo facto de nos constituirmos em saciedade, se
deve neces ariamente subentender que consentimos
em nos submetLermos á .maiol:ia, como é q ue se pL'O
va que o as entimento da maioria do povo, de todas as
edades e sexo, jamais fosse solicitado ou que effecti
vamente tivesse accedido á semelhante proposiçãu "?
E qnanto as pessoas nascidas posteriormente e pelo
nascimento obrigadas á essa sociedade, aonde está a
prova de semelhante ass~ntimento sob o ponto de vista
legal ou como matel'ia de facto"? (1)

§ 329. Com relação a propria revolução americana, é
notorio, que foi eHa feita contra a vontáde e apezar da
resistencia de uma formidavel minoria do povo e que a
Declaração de Independencia nunca teve o assentimento
universal dos habitantes do paiz; de sorte que esta gran
de e gloriosa mudança na organização do nosso governo
deve a sua inteira auctoridade aos esforços de uma maio
ria triumphante, sendo o desaccordo de parte da minoria
reputado um crime em muitos casos, acarretando comsígo

(1) Vidi 1 Hume's E say , E say 12.
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a penalidade de confisco, condemnação pessoal e mesmo
c!.pital, e ail1da considerado em seu mais brando aspect\),
corno um ultrage injustificavel aos direitos e completo
desconhecimento dos deveres de patriotismo.

§ 330. Â. verdade é que a maioria de todas as socieda
des organizadas sem pre reclamou e exerceo u direi to de
governar a totalidade da sociedade, do modo indicado
pelas leis fundamentaes, que de quando em quando têm
existido n'essas sociedades. (1) Todas as revoluções,
pelo menos quando não são feitas pela força material, se
têm fund<tdo na auctoridade de semelhante maioria; e o
direito decorre das proprias necessidades da nossa natu
reza; pOl' quanto o consentÍll1ento universal nunca póde
ser praticamente exigido ou obtido. A minoria é obriga
da, quer tenha ou não consentido, e pela simples razã0
de que vontades oppostas sobre os mesmos assumptos
não podem prevalecer ao mesmo tempo na mesma socie
dade ; e como as sociedades são instituidas para segu
rança e felicidade geral, em um conflicto de opiniões, a
maioria deve ter o direito de realizar esse intuito pelos
meios que reputar adequados ao seu fim. A maioria pode
de feito, decidir até aonde deverá respeitar os direitos ou
pretençães da minoria e até aonde, levada pelos princi
pias ou pela politica, deverá insistir ou absolvel-a da
obrigação de úbediencia; é este, porém, um assumpto
que eLia resolve para si mesma de accordo com as s:uas
i leias de justiça ou con veniencia. Em sentido geral, a
vontade da maioda do povo é absoluta e soberana, limi
tada somente pelos meios e poder de tornar essa vonta
de effeütiva. (2) A Declaração da Independencia (que,

(1) 1 TU(lker's Black Corom. App. 168; Idem, 172, 1'73; Burke's
Appeal from the New to the Old Whigs; Grotius, L. 2 cap. 5, ~ 17.

(G) l\Ir. Dane, em o seu Appelll.lice ao llono volulI1e do seu Abriug
ment, dlscutio este assumpto com grande minudencia. Vide espe
cialment~ as paginas 37 a 4~. MI'. Locke, o mais valente defensor
da liberdade e elo contracto sociál originaria, bate- e 1'e olutamente
por este pod r de parte da maioria de obrigar a minoria, cómo con
dição necessaria da formação primitiva da sociedade. Locke on Go
vernment, L 2, cap. 8, ~~ 95 a 100.
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como é historicamente sabido, não foi acto de todo o POYO

americano) co11oca a questão em seu verdadeiro terreno,
Os homens são dotados, declara ella, ele certos direitos
inalienaveis e .entre estes estão a vida, a liberdatle e a
consecução da felicidade; os governos são institnidos
entre os homens para garantia d'estes direitos, lerivando
seus justos poderes do consentintento dos governados.
Todas as vezes que qualquer fórma de govemo torna-se
subversiva d'estes fins, é direito do povo (referindo-se
claramente a maioria do povo) alteral-a ou aboli l-a e ins
tituir novo governo, fundando-o nos princ;ipios e organi
zando seus poderes do modo, que lhe pareÇ':!o mais prova
vel para efJectividade da sua segurança e felicidade.

§ 331. :Mas, seja qual for a vel'eladeira doutrina da na
tureza de um contracto social primitivo ou da subsequen
te instituiÇão e organização dos goverrios, nada é mais
inju tifica, el, que essa ordem de argumentação, que con
funde com a theoria todas as doutrinas ol'llinarias appli
caveis aos contractos civis entre os individuos ou ás
convenções publicas entre as nações. Já vimos que a
propria theoria está sujeita a muitas restricções; ma~
verdac1g ou não, é impossivel, tendo em j usta con~idera

ção os fins e interesses da sociedade ou natureza dos
contractos goyel'11amentaes, sujeitaI-os ás mesmas fór
mas e condições, que pertencem as obrigações posi tivas
creadas entre partes independentes, tendo em vista uma
responsabilidade pessoal e 'distincta. Um dos pl'imeiros
principias elementares de todo contracto, é:....- serem in
terpretados de accordo com a intenção e intuitos das par
tes contractantes; não podem ser interpretados de modo
a subverterem os fi ns obvios para que farão fei tos ou a
darem resultadús inteiramente fóra das intenções appa
rentes d'aquelles que os celebráramo (1)

(1) Foi a con ideração das consequencias, que se deduzem da theo
ria de um contncto primitiYo exi tente entre o povo, por occasião
da primeira organização das sociedade civis e elos governo., que
levou o Dr. PaIey a rejeitaI-a. Pensava elle que, mesmo admittida
a theoria, seus principio fundamentaes seriam ainda as im mui clis-
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§ 332. Podanto, admittindo, p'lr amol' de al'gumenta
ção, que a instituição do gO\'erllO d0ve ser considerada,
nj sellticlo róstl'icto já su,;gvriLlo, CO,110 um cOlltl'acto
original ou contracto entre cada cidadão e toda a com
munidade, deve sel' elle intel'pl'8Lado como contracto p01'

manente depois ela sua adopção, ele modo a involver a
noção da continuação de pal'tes contractantes capazos
e auctorizadas, como materia de elil'eito, a j ulgal'om e
procederem ele accorelo com a interpretaçãG dada segun
do as suas proprias ideias ela comprehensão e obrigações
d'esse contracto ~ A resistirem, á vontade de cada uma,
ao exercicio dos poderes delegados ao governo? A rom
perem todas as ligações com elte, sempl'e que presu
mam ter a outra parte violado o contracto ~ (1) São ques
tões momentosas todas estas, que descem á propria base
ele todo governo fundado na escolha volllntaria do PO\'O
e devem ser seeiam3nte estudaclas antes de se admittirem
as conclusões, que se podem deduzir de qualquer dos
seus aspectos. (2)

(1) 9 Dane's Abridg, cap. 187, art. 20, ~ 13, p. 589.

(2) 1111'. Woodeson (Elements of Jurisp. p. 12) diz: ,,8 ja qual f r
o facto historico relativo a exis encia dc llm contracto social, o gover
no deve S3r e é geralmente considerado comO fundado no consenti
mento. tacito Oll expresso, n'um c ntrncto real ou n'um qtLasi con
tracto. Esta theoria é base ess~ncial dJS direitos politicos, e como
ponto theorico não é muit:.> diflicil de ser sustentada, etc, Assim não
acont ce, pn-ém, quant) a poder r e se C1nsen imenb reyogado
posteriormente á vontade m smo d" t dos os 'llbdito do Estado;
porqu~ isso, eria tornnr uma parte d'1 c'lmmunidade igual em poder á
totalidade originariament e uperior ao governadores depois do seu
estabelecimentJ.» Por mais qUJstiouavel que seja c ta ultima a sar
ção (e e, tá sujeita a muitas objecçõJ,; vide 1 Wilson's Lectures. ·117
a 420) é certo que o direito da minoria de retirar-se do governo e de
dissolver os seus poderes, não s apadrinha com argumento razoavel
algum.

cutiveis e incertos; se se fundasse em um contracto, a forma. de go
verno, por mais absurda e incollyeniente que fosse, seria comtudo
obrigatoria e todas as violações d contracto involveriam um dirJi
to de rebellião e uma dissolução do governo. Paler's Moral Phylo-
ophy, L. 6, cap. 3. MI'. Wilson (depois juiz) sustentou com muito
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§ 333. Tomemos, por exemplo, a constituição do
Massachusetts, cujo peearnbulo tem a declaeação já ci
tada, de que o governo - « é um conteato social, pelo
qual. o povo convenciona com cada cidadão e cada
cidadão com todo o governo;» devemos interpL'etar
este contracto, depois da adopção da constituição, como
um conteacto. em que cada cidaLlão ainda é u~11a par
te conteactante distincta, com direito a recurSJS con
tra qualq uel' violação das suas clausulas e auctoriza
do a separar-se do resto da sociedade e a desprezar
toda obediencia, todas as vezes que entender, que qual
quer dos principios funclamenta,es d'aquelle contracto
foi violado ou mal intel'pretado ~ Quiz o povo que
ficasse assim no poder de qualquer individuo dissol
"er o governo inteiro á sua vontade ou libertar-se de
todas as obdgações e deveres respectivos, quando as
sim entendesse de accol'Clo com a sua interpretação
pessoal d'aquelle in'3trumento? Se poder semelhante
existe, aonde está 011 fica a permanencia e segurança
do governo? De que modo poderão ser mantidos ou
defendidos os direitos e a propriedade dos cidadãos?
Aonde párão os deveres de obediencia e fidelidade?
Será permittido a alguem retirar seu consentimento
hoje e tornar a affiL'mal-o amanhã? Poderá alguem
reclamar hoje a protecção e auxilio das leis e amanhã
repudiaI-as? E' permittido a alguem declarar guerra
contra todos os outros por supposta infracção da consti
tuição ~ Se o é, então cada um tem o mesmo direito com
relação a todos os outros e a anarchia, a confusão, em vez
da ordem, bom governo e da obediencla, serão os ele
mentos que 'estão principalmente em acção em todas
as instituições livres funda las na vontade, escolha e
contracto do povo. A existencia do govel'no, a sua

vigor a me ma objecção na Con,enção da Pennsylvania óm favor da •
adopção da Constituição. 1 Elliot·s Debates, 286 a 288. Mr. Hume
entende que a verdadeira razão de obediencia ao ~overno, não está em
um contracto ou promessa de olJediencia, ma;; nasce do facto de que fi.

sociedade não poderia de outro modo subsistir. 1 Hume's Essays.
Essay 12.
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paz, seus interesses yitaes ficarão, em taes circumstan
cias, á mercê e até mesmo ao capricho de um só in
indi \ icluo ; não seria sóm,311te inutil, mas injusto punil-o
por pertnrbal' a sociedade, quanclo, assim faze ndo, es
tava elle no jus to exercicio de um direi to originarío que
o contracto lhe garantia. A maxima de que em todos
os governos a vontade da maioria podo o deve governar
o resto, seria cl'esta arte subvertida o a socioclade VOl'-SO
ia eíTectivamente reduzida a saus elementos priruiti vos;
a associação seria temporaria e fugaz, como os ajunta
mentos voluntarios entl'e as communiddClos barbaras e
selvagens, aonde cada um obra por si mesmo e se sub·
mette sômente em quanto o quer.

§ 33·'1. Sob a acção regular de um gOY0l'l10 organizado,
compl'ehende-se proll1ptamente o modo pelo qual os con
tractos celebrados entre particulares devem ser intel'
pl'etados e executados. Em ta~s circumstancias, se de
um ou outro laclo procuram violal-os, a conveniente 1'0
paração é administrada pelo poder soberano, por intor
medio de seus funccionarÍos e gel'almente pelo ramo ju
diciaria, segundo os principios estabelecidos pelas leis
que régulam a j urisprudencia do paiz. N'estes casos, nin
guem suppõe que as partes contractantes possão insistir
absoluta e positivamente na sua propria interpretação e,
portanto, desaggravar-se pela fOI'ça ou pela fraude; mas
sabem todos que são compellidos à submetterem a de
cisão a outros não escolhidos pelas partes, porém no
meados pelo governo, para garantirem os direitos e re
vararum as injustiças tIa co 111l1uuillatIe intcim, c, n'o:>ta
hypothese, prevalece o principio do inter leges silent CLrnUL,
cujo revorso se daria na doutrina de que fallamos, inte)'
a?'/1UL silent leges. E' claro que semelhante recurso não é
previsto em nenhuma das nossas fàrmas ele governo, isto
é, a acção de um cidadão contra a totalidade paJ;a repa
ração dos seus aggravos ou a execução especifica das
obrigações da constituição. Poderá ter e11e, e sem duvi
da tem em as nossas fôrmas de administração da justiça,
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completa protecção para seus direitos garantidos pela
cOLlstituição, quando são invadidos por outro cidadão,
mas isto em uma acção movida por um a outro cidadão
e não ao corpo politico pOl' causa da intelligencia de um
contracto.

§ 335. Tambem é faci comprehender como devem ser
interpretados os contractos entre as nações e repamdas
as suas violações. As nações, em seu caracter sobGra
no, estão todas em pé üe igualdade e não reconhecem
suporior algum qne as obrigue por seus decretos ou á
cujas opiniões devão obediencia. Portanto, todas as ve
zes que entre eUas se suscitam desinteUigencias quanto
a interpretaçüo de um tratado ou a violação dos seus
termos, não ha arbitl'o commum, que sejão obrigadas a
reuonhecer, com auctoridade para decidir taes questões.
TI'OS modos apenas ha, pelos quaes essas desintellig0n
cias podem ser ajustadas: primeiro, por novas negocia
ções, que comprehenda'm e resolvam os negocios contro
vertidos; segundo, submettenclo-os a algum arbitro com
Ulum, ]Jl'O hCLC vice, ao qual confiam este poder'; terceiro,
recorrendo ás armas, o que é a ultimcL 1'cLlio 1'egwn o'u o
ultimo appeUo entre soberanos.

§ 336. Parece igualmente cl>ll'O que, em as fôrmas de
govel'l1o, a constituição não pode compL'ehendtH' nenhum
d',} tes moelos de inteL'pretação ou repamção. Nos ci
dadãos não se presume o direito de çelebrarem 00n
tracto, como um soberano com os outros soberanos,
rE' ~dlldo i nde penden te e igual a uc toridade para j ulga
rem e decidirem por si mesmos. Não tem auctori
dnde reservada para instituirem novas negociações ou
snspenderem a execução da constituição ou para im
porem a remessa do nego io a um arbitro commum
ou declararem guerra á communidade a que per
tencem.

§ 337. Semelhan te direito nunca foi affirmado (pelo
menos que saibamos) pOl' jl1l'ista ou estadiBta algum com
rolação á qualrr uel' das ll')ssas constituições estadoaes.
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E' goraI, senão universal, a intelligencia dada, isto ó,
que tendo sido adoptada pela maioria do povo, a con.s
titllição do Estaelo obriga toda a communidade p1'ojJrio

vig)?'e e só pode ser alterada pelo consentimento da
maioria do povo ou, pelo menos, dos votantes quali
ficados do Estado e do modo prescL'Ípto pela consti
tuição ou ele outro moela pela maio da determinado.
Nenhum direito existe ou se suppõe existir, de parte
de qualqlJel' cidade ou condado ou de outl'O qu~lquer

corpo ol'ganizarlo dentro do Estado e que não repre
zenta a maioria de todo o povo do Estado, de alte
rar, uspender, clissoh'er ou resistir aos eITeitos cl'essa
constituiçáo ou eximir-se a sua jUl'isdicção. Menos
ainda se hajulgado que tal contracto esteja sujeito á intor
rupçáo, suspensão ou dissolução á vontade de qual
quer simples cidadão de accorclo com as suas proprias
ideias das suas respectivas obl"igações ou das infrac
ções por parte das auctoridades constituidas. (1) abem e
reconhecem todos que a unica reparação de taes in
fracções, a unica garantia dos direitos individuaes e
propriedade c0nsiste no recurso pacifico para os teibu
naes competentes constituidos pelo governo para este
fim ou, se estes falhão, no ultimo appello para o bom
senso, integridade e justiça da maioria do povo. E é
este, segundo MI'. Locke, o verdadeiro sentido do con
tl'acto primitivo, pelo qual todos os individuos cedE>
ram á maioria da sociedade o direito de fiscalizar e
dirigir permanentemente os actos de seus 'respectivos
governos. (2)

§ 338. A verdadeira intelligencia das nossas cons
tituições estadoaes ó, que são fórmas de gorerno or
denadas e estabelecidas pelo povo om sua primitiva

(l) Dane's App. § 14, pp. 25, 26.
(2) Locke on Government, L. 2, cap. 8, §§ 95 a 100; Ctlp. 19,

§, 212,220.226, 2 lO, 2-13; 1 Wilson's Law Lect. 310,384,417,418.
l\h. DanJ (App. p. 32) diz que, se hn algum contracto é para e fa
zer ulDa constituição e feita est't, fi a tambem findo o contracto.
Torna- e então um contractJ cumprido e. de accordo com a in
tvnsão das partes, uma lei flllldamenta1.
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capacidade soberana para promoção da sua propria fo
licidade e garantia permanente de seus direitos, pro
priedade, inc1ependencia e bem estar commurr. A lin
guagem ele quasi todas estas constituições é que o
povo ordena e estabelece esta constituição; e aonde
estes termos não são expressamente empregados, são
necessariamente subentendidos na mesma essencia da
fórma de governo. (1) Podem ser considera las como
contractos (emb6ra em geral não tragão esta decla
ração em seus preambulos) no sentido ele se basea
rem no consentimento \'oluntario OLI conyenção da
maioria dos votantes qualificados do Estado; mas não
são tidas como contractos e con vençõ0s entre indivi
duos e communidades independontes, sem arbitro com
rnum. (2) A linguagem cl'esses instrumentos não ó
a commum e adequalla a simples assumptos, que de
"em ficar para sempl;e regulados por contracto. O
sentido geral é que o povo o1'clenn e eshbel!ce, isto é, reune
se e declara, em sua capacidade soberana, qual será
a LEI fundamental para o governo de si mesmo e da
sua posteridade. Até mesmo na constituição do Mas
sachusetts, que mais do que todas as outras tem a
apparencia de convenção, declara-se que o contracto
é uma simples « constituição de govel-no civil» e que
o povo « concorda, ordena e estabelece a segulllte
declaração de direitos e ~órma de governo corno cons
tituição Llo governo.» N'esta mesma declaração de
direitos, ánnuncia-se que o povo « unica e excIllsi \'a
mente tem o direi to de governar a si mesmo, como
Etitado li '1'e, soberano U ' Ide c l 01 te;» C lIue {( 811

o direito incontesta\'el, inaliena.Yel e imprescriptivel
de instituir goyerno e do inteiramente reformar, alte~

rar ou mudar o mesmo governo qllando o exigi
rem a sua protecção, segurança, prosperidade e feli
cidade.» E' e consequentemente sempre foi h'atada

(1) Dane s App. §§ 16, 17, pp. 29, 30; Idem, § 14, pp. 2526.
(2) Heinecc. Elemen, Jm'is. ~atur. L. 2, cap. 6, §§ 109 a 115;

(2 Turnbull" Heinecc, p. 95, etc'l'
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como lei fundamental e não como um simples contracto
de governo, durante a boa vontade de todas as pessoas
que originariamente por ella se obrigáram ou n'ella
consentiram. (1)

§ 339. Uma constituição é, de facto, uma lei funda
mental ou base de governo e corresponde estricta
mente á definição de lei dada pelo Sr. Juiz Blackstone.
E' uma l'egra de condu ta prescripta pelo poder supremo
de um estado, regulando os dil'eitos e deveres da com
municlade inteira. E' uma ?'eg?'CL (em contraposição a uma
ordem temporada OLl casual) permanente, uniforme e
uni versaL. Tambem a chamão regra, para distinguil-a
de um contracto ou convenção; p rque contracto, acres
centa, é uma promessa que fazemos; lei é UUla ordem,
que nos é dirigida. A linguagem de um contracto é ~

Farei ou não farei tal cousa; a de uma lei é, - Fal'ás
ou não faeás tal cousa. (2) « os contractos nós determi
namos e prQmettemos o que deverá ser feito antes de
sermos nós mesmos obrigados a fazeI-o. Nas leis somos
obrigados a obrar sem que detel'minemos ou prometta
mos cousa alguma. » (3) E' uma regra prescripta, isto 6,
dada, promulgada, estabelecida; é prescripta pelo poder
supremo do estado, isto é, entre nós, pelo povo ou a maio
ria d'elle em sua capacidade soberana originaL. Assim

(1) O Sr. Juiz Chase, na causa entre partes Ware v Hylton, 3 DalI.
R. 199, declara que a constituição de um Estado é a lei funda
lpental do Estado, 1\11'. Dane disse muito procedentemente, que
um', constituição é uma cousa constituida, um instrumento orde
nado e estabelecido. Se uma commissão organiza uma constitui
ção para um E tado e o POYO reune-se em seus differentes conda
dos e a ratifica, torna-se ella uma constituição ordenada e esta
belecida e não um contracto ou convenção entre os condados.
A sim, se o povo se reune em differentes cidades e a ratifica, é
ella um contracto entre elIe. O contracto entre Estados é uma con
federação e sempre é a.. im chamado (coroo o foi a velha confc
dera.ão) e nunca uma constituição: 9 Dane's Abridgment, cap.
187, art. 20,. 15, p. 590. '

(2) 1 Black. Comm. 3 ,JJ, J.j. Vide tambem Burlamaqui, Parto 1.
cap. 8, p 48, Si. 3 a 5.

(3) 1 Black. Comm. 45.
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como as leis civis ordinarias, pode funclal'-se em o nosso
consentimento ou no elos nossos repl'esentantes, mas
afinal exerce a sua força obl'igatoria conlO lei e nüo
como contl'acto.

§ 340. E é sob este aspecto que a linguagem da Cons
tituição dos Estados Unidos evidentemente a considera;
porque declara (al't. 6) que e ·ta Constituição e as lei,
etc. e tratados feitos sob a auctoridaele dos Estados
Unidos « serão a LEI suprema do paiz.» Isto, como com
muita razão observa The Fecle?'~ilist, resulta da propda
natUl'eza das instituições politicas. A lei, pela pl'opria
significação dos termos, comprebende a ideia de supre
macia. (1) Se os individuos se reunem em estado de socie
dade, as leis d'essa sociedade devp,m ser o supremo regula
dor da sua conducla. Se muitas sociedades politicas se reu
nem em uma sociedade politica maior, as leis que esta de
cretar, feitas de confol'midade com os poderes conferidos
por sua COllstituição, devem ser snpremas para essas soci
edades e pal'a os individuas, de que elIas se compõem.
De outra sorte, ter-se-ia um simples tratado, dependente
ela boa fé das pal'tes e não um go?)erno, que é somente
outra palavra para exprimir o podel' e supremacia politica.
(2) Uma constituição estaeloal é, pois, em seu.i usto
e pL'opl'io sentido, n~to só uma lei, mas uma loi suprema
para o governo do povo inteiro, dentro da extensão dos
podeL'es eITectiyamcnte conferidos e do direito por ella ga
rantido. Com eITeito, seria uni emprego desusado de lingua
gem consielerar a declaraçã.o de direitos de un a constitui
ção, e especialmente de direitos que ella proclama inctlienci
veis e itnlJresC?'iptiv~is, materia de COnl?Ylcto e, firmando-se em
semelhante base, dar-lhe outra significação que não a de
solemne roconhecimento e aceitação cresses direitos,
como dimanados ela lei natural e como dons ela Pl'o-,i
dencia, q lle não I,lodem ser transferidos ou renuncia
dos. (3)

(1) The Federalist, ~. 33. Vide tambem .!. 15.
(2) The Feder!J.list, • 33.
(3) MI'. Adams, em sua oração de 4 de Julho de 183I, faz U!lO da

seguinte linguagem: « a constituição d'esta communiclade (o 1I1a5-
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§ 341 A resolução da con venção dos pares e communs
de 1688, que privou do throno da Inglaterra o Rei Ja
mes II, talvez seja por algumas pessoas cOllsideraua
como uma justificação ela doutrina de um contracto
primitivo de governo, ele accorLlo com aquelles, que
r.eputam a Constituição dos Estados Unidos um trata
do ou liga entre os Estados, fil'mada meramente em
um contracto. Eis as palavras da resolução: « Consi
derando, que o Rei Jallles II, tendo procurado ubver
ter a Constituição do reino, rompendo o conteacto ori
ginal entre o rei e o povo e, por conselho dos jesuí
tas e outras pessoas pel'Vc.:rsas, havendo violado as

sachusetts) decln.ra-se que o corp1 politico é formado por uma aRSO
ciação voluntaria de inuividuo ; que é um conteacto social etc.
O corpo politico dos Estados Unid 's foi formado por uma a. sociação
voluntaria do povo das colonias unid'l.s. A Declaração de lndepen_
dencia foi um contracto social, pel qual o povo inteiro convencio
nou com todos os cidadãOS das colonias unidas, e cadit cidauão com o
p::>vo inteiro, que a colonias unidas foss .m, e d direito deviam ser,
Estados livres e indep ndentes. Para este contract , a unilLO era tão
Yital como a liberdade e a ind3pmdencia. Desde o instante em que
s~ deo aquella indepvndencia, nenhum Estad" cujo povo fazia parte
do contracto, pod,a, sem vi:llaçãO d contmcto primitivo, retirar-se
ou separar-se do rest); cad'l. um e tlva obrigad::> para com tidos e
todos e tavam obrigad)s a c'l.da um, por accordo das alm'ls, . fi

limitação de tempo. na presença de Deus Omnip'Jtente e pra
cbmado á humanid'l.de inteira. As coi nias não farão declarada. E.
tados soberanos; o termo soberano nem se enc. ntro, na D clara.ão. "
E mais ainda: « A nossa Daclal'a .ão de Independencia, a n Issa Con
federação, a nossa Con ·tituição do!'; E tados Unidos e todas as nossas
c nstituiçõ3s estadoaes, sem uma só excepção, forão contract S "0

luntarios, derivando toda a sua auct,ridade do livre consentimento da
suas partes contractante.. " E pas a a demonstrar, que a doutrina
moderna de nullifiellção das leis ela nião por um imples Estado,

é um salicismo d. linguagem e importa contradicção e chega até a
destruiçãO do g vemo e da UniãO. E' evidente de toda a argumentação
de MI'. Adams, que quando eBe falla da constituição como contracto,
não quer dizer senão que é elIa um con entimento do povo, volun
tario e s lllmne, para a sua adopção C1mo fórma de governo, e não
uma obrigação convencional. que pode svr á yontaue revogada por
um simples Estado.
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leis fundamentaes e se retirado do reino, abclicou o
governo e que, por~an~o, o throno ficou vago.» (1)

§ 3<12. E' muito conhecida a. grande divergencia de
opiniões, que houve entre a camara dos pa,'es e a dos
communs quanto aos termos d'esta resolução e espe
cialmente na parte, em que declarava a abdicação e va
cancia do throno. Deo isso logar a que se realizasse
uma conferencia entL'e commissões ele ambas as ca
maras, na qual sus~entáram animadissimo de·bate
os homens mais distinctos do reino; mas man
tendo-se os communs firmes em seus voto, por fim
ti verall1 os lords de cedAr. O debate foi todo conser
vado, de sorte qne se encontra a aL'gumentação de
um e outro lado extensamente exposta. (2) No correr
do debate, nota-se fL'equellLemente a expressão - rom
p'3r o contracto original entre o rei e o povo; o Bis
po de Ely disse - « Posso dizer, que este rompimento
de contracto original, não é uma linguagem de ha
muito nsada n'este recinto, nem couhecida dos nossOs
li vros de leis ~ annaes publicos.. Appareceo, mas COLllO
cO.piada de. algum auetor moderno, entre os que não
são dos melhormente aceitos, e apropria P11l'ase
dada Ioga!' a Ull1 gL'ande debate, se fosse licito trataI'
d'isto agora.» «Fazendo paL'te do contracto original
tau.to a confecção ele leis novas, como a observancia elas
velhas leis, somos obl'igados a observaI' estas até que
sejão alteradas pelo podeI' 'legislativo, cousa que, sem
o eon entimento real, não creio que sepal'ada ou conjun
ctal1lente pL'entendaluos fazer. » « Devemos nos certificar
ela intelligencia ou espiri to do contracto que foi feito
pl'imitiyamente, quando o go'el'l1o foi a principio ins
tituido e pl'escriptas as condições que cada ramo do
goveyuo de"ia obsel'val'; entre estas, era condição es
'sencialissima que o rei, os lOL'ds e os communs, reu
niclos em Parlamento, tivessem o poder de fazer no-

(1) 1 Bla.ek. Comm. 211, 222, 232.
(2) ParliamentarJ' Debatas, 1688, edie. de 1742, pp. 103 e >reguintes.
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vas e alterar as velhas leis.» (1) Sir George Treby
disse: « Avançamos de mais, quando nos mettemos a
discutir o contracto original, como se semelhante cou
sa seja por acaso 'conhecida ou comprehendida em a
nossa lei ou Constituição ou se por velltura é lingua
gem nova entre nós. Em primeiro lagar, é e5sa uma
pl1l'ase empregada pelo ilIustrado MI'. Hooker em o
seu li vro Ecclesi~~stical Polity, a quem menciono como
auctoriclade de valor,) etc. «Tenho, porém, para iUu
cidar o assumpto, auctoric1ade ainda de maioL' valor
d.o que esta, e essa é a propl'ia auctoridade de V. Exc.,
que concordou com toda a votação, menos a palavra
abtlif'ou e a vacancia do throno.» Figura elIe então que
o rei diz: « E' por um contracto original e as leis
funclamentaes do go"eL'no que mail tenho o titulo da
realeza, n'estes termos,' portanto, a minha sLlccessão e
posse da corôa fazem parte do contracto. D'esta paL'te
do contracto estou cançado,) etc. (2) O Conde de
Nottingham disse: cc Não conheço como leis sen:10 as
constituições fundamentaes, porquanto até ahi as leis
são necessarias para amparo da base.» (3) Sil' Thomas
Lee disse: « O contract tinha por fim estabelecer a
Constituição quanto a legislatura; e não ha duvida que
a confecção das leis faz parte do contracto!3 que e sas
leis, uma vez feitas, devem sem distincção obrigar a todos.
l"las não, comtudo, até ao ponto de excluirem essa con ti
tuição original de todos os governos que começam POI'

contracto, isto é, que os estados disponham de 150der paL'a
decretar medidas, a todo tempo e occasião, para os casos
de extraurdinaria necessidade, como é o que óra nos occu
pa.» (4.) Retorquio Sir George Treby : « S leis feitas fazem
parte certamente do contracto original e por essas leis
etc. somos obrigados a conservar a linha herec1itaria, » (5)

(1) Parliamentary Debate.. 1868, edic. de 1742, pp. ~17. 218.
(2) Idem. pp. 221, 223. 224.
(3) Idem, pp. 225.226.
(4) Idem. p.246.
(5) Idem, p. 249.
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o Sr. Se1'geant (*) Holt (posteriormente Lm'd Chie! Jus
tiae) disse: « O governo e a magistratura servem todas
sob confiança e todo procedimento CÇiI1 trario a essa con
fiança é uma renuncia d'ella, embora não seja uma renun
cia por acto formal; porqne aquelle que, dispondo de
confianc,:a, proce,te de modu contrario a ella, de facto de
clal'a francamente, embora o não faça pOl' escripto, que
a renuncia.» (1) O Sr. SJ1'geant Maynard disse: « Apezar
ela vacancia, a Constituição permanece inalteravel e
como ella tambem as leis, que lhe sel'vem de fundamento'
e regl'a. Mas se em qualquer hypothese pode dal'-se uma
violação d'0ssa CJnstituição, sêl-o-á uma abdição e esta
produz uma vi:l.cancia. » (2) LOl'd Nottinghm disse: « Agir
em sentido cotral'io a confiança de alguem, diz o Sl'. Sm'
geant Holt, é renunciar essa confiança. Concol'do em que
agir contra a confiança de alguem seja violar essa confi
ança e que aq uelle que commette semelhan te violação
deve responder pelos prejuizos causados á sua propeia
custa; mas nego que no caso presente a confiança tenha
sido renunciada e que aq uel1e que d'ella dispunha, já não
seja mais seu depositario.» (3)

§ 343. Ora, é evidente de toda a argumentação de
ambos os lados, que não tratál'am de verificar até que
ponto se baseava em contracto a instituição original do
governo; isto é, até aonde a propria sociedade se fundava
em um contl'acto social. Não foi questão trazida á clis
cussão sabvr se por ventura cada p ssoa do povo havia
contl'actado com o povo inteiro ou cada ramo do governo
com O' outros ramos ou cada cornmunidaele organizada
dentro do r0ino com toJas as outeas, que houvesse uma
forma ele govel'no que constituisse entl'e ellas um tratado,

(1) Pal'lin.mentary Debates, 1688, edie. de 1'142. p. 213.
(2) Idem, pp. 213, ~14.

(3) Idem,p. 220.
('J A paIana sergeant tem \ arios signifi. adas .. bash, porém, apontar

para eomprehensão do texto, que é ella aqui empregn.da na aeeepção
de - doutor em direito.

K. DO T.
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com relação ao qual cada uma poderia ser juiz, sendo
lhes lici to á vontade retirar-se todas as vezes que
uma ou as outras'o pr'esull1issem rompido. Todos os ora
doees, de um e outeo lado, con vieeam em que a Consti
tuição não estava anl1ullada; que continuava em pleno
vigor, obrigatoria para o povo inteiro, e bem assim as
leis feitas sob ella, não obstante as violações do rei.

§ 344. O verdadeiro ponto de discussão entre eILes re
feria-se a um coutea0to de natul'eza muito differente, ao
cllntl'acto pelo qual o rei, ao assumir o cargo ré'al, encar
regou-se e obrigou-se paea com o povo inteiro a govee
nal-o de accordo com as leis e consti tuição do governo.
Foi, então, consideeaclo como um contracto entre elle só,
de um lado, e o povo, foemando este um corpo colLectivo
do outro lado. Era um contracto ou gal'antia de parte do
poder executivo, chamado a assumir uma auctoridade he
reditaria, real, paea goveL'llae de accordo com as regeas
prescriptas pela forma de governo pelo povo já instituida.
A constituição do governo e as suas limitações da auctori
dade presumiam-se já fixaelas (não importa se ele facto
ou por ficção) anteriormente a sua escolha para o cargo
real. E' facil comprehendee como semelhante contmcto
pt)de ser feito e mesmo continuar a existir. Foi eITectiva
mente feito com Guilherme III poucos dias depois; recen
temente, em França, foi feito pelo Rei Luiz Philippe, por
occasião da expul ão do velho ramo dos Bombons;
mas em ambos e tes casos, reputou-se a constituição do
governo como existindo anterior e independentemen
te cl'estes contl'actos, Houve apenas a chamada de deter
minada paete ao throno, já estabelecido no governo, sob
certas condições funclamentaes que, se fossem violadas
pelo rei, teriam rompido o contracto e o rei perdido o seu
direito á corôa; mas a constituição do governo permane
ceria e só o que restaria fazer, seria supprir a vaga por
nova escolha. (1)

§ 34:-. Ie mo n'úste caso, não quiz uma parte do povo

(1) 1 B1ack. Comm. 212, 213.
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declal'ar o cúntracto violado e o throno vago; a declara
ção foi feita pelos pares, em nome de seu direito padicu
lar, 13 pelos communs por intermedio d'e seus represen
tantes, reunidos ambos em convenção expressamente
para esse fim. « Porquanto, » diz Blackstone, « todas as
vezes que uma questão se levanta entre a sociedade em
geral e qualquer magistrado inve~tido de poderes origi
nariamente delegados por essa sociedade, é preciso que
seja decidida pelo voto d'essa mesma sociedade. Não ha
na face da terra outro tribunal, para a(.)nde reconer. » (1)

§ 346. Foi esta precisamente a o.pin:ão mantida pelos
grandes revolucionarias Whi~s (*) em 1688. Não decla
ráram o go verno dissol, ido, por ter o rei "\ iolallo as leis
fundamentaes e obrigações da Constituição; mas decl a
ráram que esses actos equivaliam a uma renuncia e abdi
cação do governo por parte do rei e que o thl'ono estava
vago e devia ser provido por nova escolh'l. O contracto
original celebrado com elle estava annullado; elle o
repudiára e perdera todos os direitos que o mesmo con
tracto lhe dava. Estas violações, porém, não dissolve
r<.1m a organização social, nem altt:ráram a Consti tuição
e leis existentes e nem j llstifical'iam a renuncia de parte
de qualquer dos subditos ela sua obecliencia ao governo,
mas SÓl11ente ao Rei James. (2) EIll summa, o governo
não fui dissolyido mais elo que seria o nosso, se o Presi
dente dos Esta los Unidos violasse seus ele 'eres consti
tuciouaes e fosse dümittidú 'em vit~tude de impeac/lIIumt
e julgamento.

(1) 1 Black. Comm. 211, 212.
(2) 1 Black. Comlll. 212, :213. .A. mesma doutrina foi su tentada

pe1 s grande chefes !cig.~ da. Camam. do.. Communs por occnsião do
j lllgamento do Dr. ac11e,ere11. em 1709. 11'. Bur1ce, em o seu Appea1
fl'om the ew to the Old Whigs, fez um summario d'esta argumenta
ção e a susten tou com gmncles extractos d'aq uelle j u1gamen to.

(") Appellido dos membros do partido'llbera1 ing1ez e tambe.m deno
minação dq mesmo partido. E este o antagonista do partido tOl'Y, que
corresponde ao partido conservador, tendo em vista a divisão do
nossos partidos sob o imperio.

N. DO T.
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§ 347. Não ha analogia de qualidade alguma entre
aquelle caso e o go,:erno dos Estados Unidos ou O con·
tracto social ou a constituição primitiva do governo adop
tada pelo povo. Se alguma analogia houvesse seguir-se-ia
que todas as violações da Constituição dos Estados
Unidos, POl' qualquer ramo do governo, equivaleriam
á uma renuncia, de parte do fUllccionario ou funccio
narios, de todos os direitos e poderes conferielos pela Cons
tituição áquelle ramo do governo, dando-se ipso facto uma
vaga para ser preenchida por nova escolha,. doutrina
esta, que nunca poude ser divulgada e que é de facto
inteiramente insustentavel. a rnenos que a violação
coincida corn hypothese previ ·ta pela Consti tuição e,
portanto, tenha loga.r a demissão. De outra s 0 rte, se
melhante violação de qualquer funccionario do gover
no equivaleril;t a un:a renuncia da Constituição de
parte de todo o povo dos Estados Unido e detel'minaria a
dissolução do gove1'l1O 130 inslemli. Esta doutrina é tão
extravagante e tão subversiva dos direitos e liberdades
.do pov'o, está em tão completa contradicção com todos
os peincipios ele justiça e do senso commum, que nun
ca conseguirá o favor publico por maiol'es que forem as
subtilezas de raciocinio ou as divagaçõ s da theoda.

§ 348. Em summa, nunca entrou rras cabeças dos
grandes homens que fizeram a gloriosa revolução de
1688, que llma constituição de govel'l1o, ainda que pri
maria, já reduzida a contracto positivo, já aceita por
tacito assentimento e aquiescencia, conservasse, depois
de adoptada pelo povo, a natureza de simpl.es con
tracto ou tractado, sujeito a ser por todos questiona
do e destl"Llido a vontade de quem quer que fosse por
suppostas ou reaes violações de suas disposições. En
tenderam antes que desde o momento em que era
approvada como Constituição, deixava de ser um con
tracto para ser uma l.ei fundamental de absoluta auc
toridade suprema, até que fosse alterada pelo povo
inteiro, do modo prescripto por suas proprias regras
ou pelo poder resultante e subentendido, que o povo



-76 -

tem em todos os casos de necessidade de prover
para a sua propria segurança. A argumentação d'el
les não teve em vista a Constituição, mas os func
cionarios que erão chamados a executaI-a; repu
taram a Constituição imperecivel e como não po
dendo ser sacrificada, porque fora prescri pta para
beneficio do povo. Consideraram, porém, a magistra
tura e com razão, como um cal'go de confiança, um
cargo publico e solemne e que aquelle que violava
seus deveres perdia seus propl'ios direitos ao cargo,
mas não podia perder os direi tos do povo.

§ 349. Até aqui temos estudado a materia princi
palmente no sentido de verificar até aoncle o gover
no pode ser considerado como um cont?'c~cto, na acep
ção de convenção, em contraposição a um acto de
solemne reconhecimento ou consentimento, e até aon
de as constituições dos nossos Estados' são reputadas
contractos em vez de leis fundamentaes prescriptas
pelo poder soberano. A conclusão a que chegamos,
é que esta!S constituições não podem ser reputadas
contractos, nem actos de simples consentimento do
povo, obrigando-o a obediencia de seus preceitos, e que
o seu caracter pl'oprio é o de lei fundamen tal, pres
crilJta pela vOlltade da maioria elo povo do Estado (LIa
que tem o direito de prescrevei-a) para o governo e
al1millistl'ação do povo int,eil'o. (1) Elia o obriga como
preceito supl'eruo decretado pelo poder soberano e não

(1) E' neste sentido que deve ser ent ndida a opinião do Sr.
Chie{ Justice Jay na causa entre partes Chisholm v Georgia (2 Dall.
R. -119) quando diz: « A constituição d cada Est:lelo é um con
tracto feito entre si pelos cidadãos do E t'lelo. para se go\'el'l1arern
de certo moelo.. e a Consti tuiÇão elos Estados Unido. é. 5emelblln
temente, um coutructo feito pelo povo dos Estaclo. Uniel s para
tambem de certo modo se governar em materia ele assumptos
geraes.» O texto elemonstra amplamente. que elle a considera
uma lei fundamental ele gJverno e que seus poderes não s baseam
em um simples tratado, mas ão supremos e ele\'em er interpre
tados pelo ramo j udiciario, e que os Estados são obrigados a obe
decer.
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simplesmente como um contracto volunLario celebra
do entre partes capazes de contraclar e que se obri
gam ás condições .que de pl'eferencia escolhem. (1)
Se for esta a exacta noção do assumpto, ella nos ha
bilital'á para tomar em consideração as out;'as partes da
discussão ventilada, mediante principios que podem
guiar-nos na elucidação da contl'oversia.

§ 350. Sob que aspeclo, pois, deve ser considerada
a Constituição dos Estndos U nidos ~ E' um simples
contracto, tratado ou confederaçã.o cios Estados com
ponentes da União ou do seu J'espectivo povo, pela
qual cada um dos diffcrentes E 'Lados e o seu po"o se
obl'igàram entl'e si respecti ,'amente ~ ou é um systema de
governo que, tendo sido ratificado pela maioria cio po\'o
em todos os Estados, tornou-se obrigatorio pal'a elle,
como norma de condl1cta pl'tJscripta pelo poder sobe
rano, dentro dos limites d suas disposições"?

§ 351. Vejamos em primeiro logal' se pode ser ella.
considerada como um con tracto. Por esta palavl'a não
queremos significar o aclo de solemne as entimenlo do
povo como fórlfla ele governo (lal assentimento não pode
entrar em duvida); mas um contl'acto que impõe obri
gações mutuas e presume a exi tencia pel'manente de
parles contractantes com liyre direito de intcrprel'l
rem, examinarem e de julgarem as suas disposições.
Se deve ser considerada C0l110 UII1 contJ'acto n' ,sLe
ultimo sentirlo, é pOl'que elJa contem eSLipulações pal'a
este efTeito ou porque semelhanle conclu ão decorre
implicitamente da natureza e fins da fórma de governo.

§ 352. Não se enconLra em parte alguma da Cons
tituição uma clausula qualquer consignando que seja
elta um contracto ou que de qualquer modo auctorize
semelhante interpretação. Pelo contrario, o preambulo,
referindo-se ao assumpto, a apresenta accentuadamente
como uma ordenança e esLabelecimento solemne de
governo. A linguagem que emprega é a seguinte: « ós

(1) Heinecc. Elero. Juris Natul'. L. 2 cap. G, §§ 109 a 112'2 Turnbull's
Heinecc. p. 95, etc.
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o povo dos Estados Uuidos ordenamos e estabelece
mos esta Constituição para os Estados Unidos d'Ame
rica.» O PO?}O o?'dena e eshbelece, não contracta e esti
pula entre si. (1) O povo dos E.'tados Unidos, não o
povo especial de um Estado pal,ticubr com o povo dos ou
tros Estadus. O povo ordena e estabelece uma constituição,
n~o urna confederação. A differença entre constituição
e confederação é bem conhecida e compredendida.
Esta, ou pelo menos uma confederação pura, é um
méro tratado ou liga entre estados independentes e
não os obriga senão emquanto o quer qualquer das
partes contractantes; (2) nunca passa de artigos de
contra.cto, em que cada um é ou pode ser o supremo
juiz de seus direitos e deveres. Aquella é uma fórma
pel'lnaneLl te de go verno, aonde os poderes, uma vez
conferidos, são il'revogaveis e não pódem ser diminuidos,
11 ll1 retirados á vontade. FOl'mada por um só povo ou
por clifferentes agl'emiaçães de povos em a sua üapacidade
politica, uma constituição, embóra oriunda do consen
timento, torna-se obrigatoria, quando ratificada, como

(I) A.s palavras « ordena e estabelece» tambem se encontram no
art. 5 da Constituição: « O poder j udiciario será conferido a um
Supremo Ti'ibunal e aos tribunaes inferiores que o Congresso fur
de pouco a pouco ordenando e estabelecendo.» Como deverá isto ser
feito pelo Congresso? Por uma lei, certamente; e quando orde
nada e estabelecid'l., é semelhante lei uma convenção ou contracto
entre a legislatura e o povo ou o tribunal ou os different s ramos
d governo? Não. E', n m mais nem menos, uma lei, feita pela
auct)l'idade competente, em virtude da um assentimento ou accor
do de vontades. Na causa entre partes Martin 'V Hunter (I Wheat.
R. 801. 32t), o Supremo Tribunal disse: cc A Constituição dos Es
tados Unidos foi ordenada e e tabelecida, não pelos Estados em
sua capacidado soberana, mas aceentuadamente, corno o preambulo
da C nstituição o declara, pelo povo dos Esta'dos Unidos.» No mesmo
sentid) é a al'gument:tçlio do Sr. Chie{ Justice Marshall, ao publi
car as decisões d tribunal na causa entre partes McCulloch v
Maryland (4 Wheaton, 316, 402 a 405 já citadas).

(2) The Federalist, Ns. 9, 15, 17, 18, 33; Webster's Speeches, IE30;
Dane's App. Sl 2, p. lI, Sl 14, p. 25, etc.; Idem, Sl lO, p. 21; Mr.
Martin s Letter, 3 Elliot, 63; I Tucker's Black Comm. App. 146.
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ordenança ou lei fundamental. (1) A constituição de uma
republica confederada, isto é, de uma republica na
cional formada de diversos estados, é ou pelo menos
pôde ser, uma fôrma de governo não menos ierevo
gavel do que a constituição de um Estado formada e
ratificada pelo conj uncto dos diversos condados do
Estado. (2)

§ 353. Se o pensamento dos organizadores da Cons
tituição ou do povo que a ratífi(jou, tive se sido con
sideral-a come uma sim pIes confederação, fil'mada em
estipulações de um tratado, é difficil conceber como
n'e11a se não encontram os termos apropriados á ma
nifestação de semelhante pensamento. O' E tado Uni
dos não erão extl'anhos a con tractos d'esta natu
reza; (3) eIles tinhão tido existen ia até cer~o ponto
anterior a revolução. Os Arti'gos de Confederação,
comquanto a certos respeitos fossem de caracter na
cional, tinhão sobl'etudo caracter puramente federati
vo e erão considerados como estipulações entre Es
tados a muitos respeitos independentes e soberanos. (4.)
Comtudo, como.ia se via, reputava-se uma heresia po
litica sustentar, que na :vigencia d'asses Artigos Llual
quer Estado tivesse o direito de sahir da confeoera-

(1) 1 Wilson's Lectures, 41'1.
(2) Vide The Federa1ist, . 9,. Idem. .. 15 16, 32 e 39.
(3) New Eng1and Confederac.y de 16,13 ; 3 Kent's Comm. 190 a. 192 ;

R1w1e on Consto Introduct. pp. 2-1. 25. Na ordenança de 1'18'7, para
governo do territorio a noroéste do Ohio, declarou-se expressament
que certos artigos erão: « artigos de contracto entre os Estados ori
ginarios (isto é os Estados Unid s) e o povo e Estados (Estado
in (ut1Lro, pois nenhum então existia) do dito territorio. ') Mas.
para prevenir qualquer p') ive1 difficuldade, declarou-se que estes
artigos « jamais seriam alterad')s, a não er por commum' consent'i
-me'ltto. ,) De s')rte que, embóra contracto, nenhuma das partes con
tractantes tinha o direito de fugir d elle á sua vontade ou de eximir- e
a suas obrigações. Porque não dec1aráram er a Con tituição do. Esta
dos nidos estipu1aç-es de um contracto, se foi esta a inten ão do.
eus organizadores?

(4) The Federali t. N.. 15, 22, 39, 4.0, 43; Gihb')ns 'li Ogdell,
9 Wheaton's R. I, 187.
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ção á' sua 'vontade e de pppôr-se a suas disposições,
bem como que uma das partes contractantes tivesse
o direito de revogaI-os. (1) As unicas partes da Cons
tituição, aonde se encontram as palavras con(edemção ou
cont1',LGto, refel'em-se a assULl1ptos de natureza inteira
mente difl'el'ente e manifestamente em opposição com
o termo constituição. Assim, na decima secção. do ar
tigo primeiro, declara-se que - « nenhum Estado po
derá celebrar t l'atados, fazer allianças ou confedera
ções ;» « nenhum Estado sem o consentimento do
Congl'esso, etc. poderá fazer con vençóes ou contractos
com outro Estado ou potencia extrangeil'a.» Ainda,
no ar'tigo . sexto, declara-se: « todas as dividas e
obrigações contrahidas antes da adopção cl'esta Consti
tuição terão contra os Estados Unidos o mesmo valor, sob
esta Constituição, que tinhão sob a confederação,» Na
emenda decima tambem se declara: « os podel'es não
delesaclos pela Constituição aos Estados Unidos, nem
prollibidos aos Estados, são reservados aos Estados res
pectivamente ou ao povo.» Em san razão, a um con
tracto não se pode chamar uma delegação de poder.

§ 354. O que, porém, como já se observou, parece con
cludente em relação ao assnmpto, é a propria linguagem
da mesma Constituição, declarando-se uma lei funda
mental, suprema, cuja observancia era de obrigatoriedade
j uridica na administração da.i ustiça. « Esta Constituição
~ as leis dos Estados Uniclos, que forem sendo feitas em
consequencia d'ella, e todos os tl'atados celebrados e os
que o forem sendo sob a auctoridade dos Estados Unidos,
serão CL lei sup1'ema do paiz ; e os juizes de todos os Estados
são obrigados a se cingil'em á ellas quaesquer que sejão
as di posições em contra1'io da Constituição ou leis de qualquer
Estado.» Se é a lei suprema, como póde o povo de qual
quer Estado, já devido a fórma da sua propria consti
tuição, já por suas lois ou de outro modo qualquer, re
pellil-a, revogai-a ou suspendeI-a '?

§ 355. Mas, mesmo quando a linguagem da Consti-

(1) The Federulist, :\s. 22 e 43.
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tuiQão [asse menos explicita e irrecusavel, outra conclu
são se não poeLeria correctamente tirar do exame da natu
reza e objecto cl'este instrumento. Seu fim é estabelecer
uma fórma ele govel'llo, esta só por si, suppõe obrigato
riedade e permanencia legal, e in~pecção sómente pOI'
parte das auctoL'ieLacles incumbidas ele alteraI-a ou de
abolil-a. Seu objectivo era assegurai' as vantagens da
liberdade ao povo e á sua postaridade. Suppeimir a velba
confederação e substituil-a POI' nova fórma de governo,
fôl'a a intensão conf0ssacla. Vimos que a ineificacia da
velha confedeeação obrigára os Estados a abrirem mão
ela liga então existente e a estabelecerem uma constitui
ção nacional. (1) Tam bem a con venção que redigio a
Constituição, declara em uma caL'ta que a acompanhou:
« E' evidentemente impratiuavel, no governo federal
cl'estes Estados, » diz a carta, « garantir a cada um d'elles
todos os direitos ele 'oberania independente e ao
me'3lTIO tempo pl'over pal'a o interes e e segurança de
Lodos. O;; ind.ividl1os, ao se organizarem em sociedade,
têm de cedei' uma parte da liberdade para podel'em con
s3rvar o resto. (2) Em todas as nossa~ deliberações sobre
este assum pto, ti, emos sempre em vista o que nos paL'e
ceo ser o maior intei'esse de todo verdadeiro americano,
Cb consolidcbçãJ dCb ?WSS~b União, a qual abrange a nossa pro
priedade, felicidade, segurança, talvez a nossa existencia
nacio na!. » Poder-se-ia logicamen te obter este desÍllel'alum
com a ideia da existencia de um tratado ou confede-

(1). A primeira resolução adopt'lda pela convenção (seis por dous
Estados) era nos seguintes termos: « Considerando que é opinião
d'esta commi são, que se deve estabelecer um governo nacional com
upremos poderes legislativo, jurliciario e executivo,» (Journ. of

Convention, pp, 83, 13\',139,207; 4 Elliot's Debn.ts 49. Vide tambem
2 Pitkiu's History, 232 cl'esta arte claramente demonstrando, que era
um governo naci:mal e não um contracto o que ião estabelecer, isto
é, um supramo poder legislativo, judiciario e executivo, e não um sim
ple~ tratldo para o exercicio d poderes subordinados e emquanto o
quises em tJdas as partescontl'llctantes.

(2) Journal of Convention, pp. 367,368.
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ração, que cada um tivesse o direito de romper, qnando
quizesse ~ (1) a

§ 356. E' tambem facto histot'icamente conhecido que
uma das objecções levantadas contra a Constituição era
- que não é ella uma eon{eder.tção dos Estados, mas 11m
gove1'no sobre individuos. (2) Entretanto, nos actos so
lemnes de ratificação por parte do povo dos differentes
Estados, foi ella reconhecida como uma Consti tuição.
A linguagem uniforme d'esses actos é: « Nós etc, 1'e,0
nheeemos e mtifieamos a dita Constituição.» (3) O estylo das
convenções do Massachusetts e New Hampshit'e tem cer
tac; peculiaridades. - « A convenção etc. reconhecendo,
com o coração agradecido, a bondade do Supremo R gu
Iador do universo, concedendo ao povo dos Estados Uni
dos, por acto de sua providencia, uma oppol~tunidade de
pacifica e delibet'adamente, sem constrangimento ou sut'
preza, entt'ar em expliêito e solemne eont1' elo uns com os

(1) A linguagem empregada pelo Supremo Tribunal na causa entre
partes Gibbons v Ogden (V\ heat R. 1, .187) é.mui expre siva a este
respeito:

« Como preliminar a. habeis dis u ,õ s da Constituição, que da
pn.rtc dos advogados ouvimos, como d~ alguma orte influindo n,t slLa
interpretação, fizeram-se referencia á ituação politica d'es es Esta
dos anteriormente a sua fOI'mação. ::;e disse, que er1\o soberanos, com
pletamente independentes e unidos entre si apenas por uma liga.
Assim foi; mas quando esses soberanos alliados converteram a sua
liga em governo, quando conve\'teram o seu Congre so de Embaixa
dores. encarregado de deliberaI' sobre negocios communs e de propôl'
medidas de utilidade geral, em uma legislatura com podert!s para
decretar leis s bre os mais interessantes aSimmpto , o caracter sob o
qual os Esb.dos apparecem oÍfreo uma alteração, cuj n exten ão de"e
er determinada pelo e tud.o consciencioso do instl'llment, que

operou e ta alteração.»
(2) The Federuli t. N. 3", p. 2±7; N. 39. p. 256.
(8) Vide estas formas no Journs. of the Convention etc, (1 19) pp.

390 a 465.

(n Em parte algumn. é a indis
. olubilidade da carta da -nião Fe
derul demon trada com mais ,igor
do que no seguintes extrn."t
da decisão do Chie( lu (ice Chase,

n'acção entre part Texas t \\ hi
te. 'j \\' all. 7~4: « E' ocio o di"cu
til' desem"olvidamente a questão
de aber e o di rei t de um Esta
do de retirar-se da União por q ual-
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outros pelo reconhecimento e mti(icaçã,') de uma nova Constitui
çã,o, etc reconhel?e e ratifica a dita Constituição.» (1)
E embóra muitas declal'ações .de direitos, muitas propos
tas de emendas e muitos protestos de reserva de poderes
tenhão acompanhado as ratificações das diffel'entes con
venções, attestando sufficientemente a extrema precau
ção e zelo d'aquellas corporações e do povo em geral,
é notavel que não se encontre em parte alguma a menor
aLlUsão aquelLe instrumento como confederação ou con
tracto entl'e os Estados em sua capacidade soberana, e
nem reserva alguma de direito de parte de qualquer dos
Estados para dissolver o vin.culo, retirar o seu consenti
mento ou para suspender a execução da Constituição na
parte que lhe dissesse respeito. Pelo contrario, a da
Virginia, que mais se approxima da questão, apenas de-

(1) Journals of Conventiln, etc (1819) pp. 401, 402, 412.

quer causa, considerada p1r eIle
bastante, é compativel com a Cons
ti t ui ção dos Est~dos Unidos.

« A União dos Estados nunca foi
um vinculo méramente artificial
ou arbitrari . Principiou entre as
colonias, cresceo pela origem com
mum, pelas mutuas sympathias,
pelos laços de aflinidade, in
teresses similares e situações geo
gruphicas. Foi confirmada e for
talecida pelas necessidades da
guerra e recebeo a fórma defini
tiva, o caractp.r e a sancção com
os Artigos de C1nfederação. Por
estes Artigos, declara"a-se sole m
nemente que a União « seria per
petua, >le qUl1nclo se comprchendeo
que estes Artigos não correspon
diam as exigencias do paiz, man
dou-se com a Constituição « fur
mar uma União mais perfeita. >l
E' difficil dar a ideia de união in
dissoluvel cora maior clar~za do
que por estlls palavras. Que ha que

possa se1' i nd issoluvel, se uma 1b11tao
perpetna, torn(~da mais perfeita,
não o é?

« Mas a perpetuiclade e indis
solubilidade da União de nenhum
modo implicam a perda de exis
teucia distincta e individual ou do
direito de self-government dos Es
tados. Sob os Artigos da Confede
racão, cada Estado conservava a
sua soberania, liberdade e inde
pendencia, e todo o poder, j uris
diCÇão e direito não delegados ex
pressamente aos Estados Unidos.
Sob a Constituição, embóra os po
deres do. Estados tivessem sido
muito restringidos, com tu lo t)do.
os poderes não delegados aos Es
tados Unidos, nem prohibidos aos
Estados, farão reservados aos Es
tados respectivamente ou ao povo,
ejA tivemos occasião de notar o.
este respeito que-o plVO de cllela
Estado compõe um Estado com o
s.m governo proprio e dotado com
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clara - « que os poderes conferidos pela Constituição,
sendo del'ivctdos do pava dos Estedos Uni~los podem ser
reduzidos por elle (não por algum dos Estados) todas as
vezes que d'elles se abusasse em seu pl'ejuizo ou para
a sua oppressão.» (1)

§ 357. De sorte que o testemunho dos factos historicos
el'aquelle tempo, dos actos de ratificação, bem como elos
anteriores Artigos de Confederação, combate com ener
gia a noção de ser a Constituição um contl'acto ou con
federação ela natureza de que nos temos occupado. Quan
to a esses Artigos, elIes proprios indicav::tm que erão uma
confederação; a linguagem do tel'ceiro assim elizia
Ir Os ditos Estados, portanto, formão entre si uma forte

(1) ,Tournals ofthe Convention, etc (1819) p.416. Quanto ao direito
da maioria do povo inteiro de reformar a sua Constituiçãl), quando
as im queira, não ha dudda. Yide 1 ·Wilson's Lectures, 418; 1
Tucker's Black. Comm. 165.

torlns as funcções essenciaes á ex
istencia separada e independen
te.-e que -sem os Estados em
uu lao, não poderia exi til' esse
corpo politico chamado E t'ldos

nidos. - County of Lane v Tbe
Rtat ofOreg,n, upra, p. 76.

" Portanto, não só não póde dar
so a perda da aut:luomia separarIa e
independente dos R tR.c1o por Slp

nião s1b a Constituição, com
ra7.oavelmente S2 poue affirmar,
q ue a conservação rlos Estados e a
m'lnutenção dos seu. goyerno.',
estão tant~ nos intuitos e no cui
dado riR. Coni'tituição, como a con
sel'vação da União e a manuten
ção do governo nocional. A Cons
titllição em todas as suas dispo
, ições Yiza uma nião indestructi
veI, c mpo ta de E tados inde,
tructiveis.

« Portanto, quando o Texa pas
sou a ser um dos Estados -ni
dos, entrou em um yinculo in-

dissol livel : todas as obrigações de
União perpetua e todas 11.s garan
tia de goyerno republicano da
União passárn.m immediatamen
te parn o E~tado. O acto que
consummou a sua admi são na
União, f i alguma cou a mni do
que um contracto; foi a incorpo
!'ação de Uill noyo membro no cor
10 politico; e es a foi definitiva.

A união entre o Texas e o outro
Est.tdos t rnou- e tão cJmpleta,
perpetua e ind i. s lu yel como a
união entre os Estados origina
rio. cl.. rec n ideração ou reyo
O'fl"ão já não podia ter logar, a
não ser por meio de Uilla revolu
ção ou pelo consentimento dosEs
t'ldos.

« Considerndas, portanto, como
trans::Lções' sob a Constituição, a
ordenança de seccessão. adoptadn
pela convenção e ratifica.da por
certa maioria dos cidadãos do Te
xas, e todos os actos da sua legis-
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liga de amizade para sua defesa commum etc, obl'igando-
·se a se auxiliarem mutuamente. II A ratificação foi feita
por delegados das legislaturas estadoae~, que solemn(j
mente empenháram e obrigáram os seus respectivos
constituintes a se conformarem com as determinações
dos E--tados Unidos, reunidos em Congloesso, sobl'e todas
as questões que pela dita confederação lhes fossem sub
.mittiLlas, e quu aq uelles artigo' sel'inl11 observados in
violavelmente POI' todos os Est.ados por elles respectiva
mente representados. (1) (~

§ 358. Merece ser notado, que, nos debattls das va
rias com enções reunidas pal'a examinarem e ratifi
carem a Constituição, este assul1pto não passou em
silencio. Os opposicionistas muitas vezes objeçtáram
que se tratava de um governo consolidado ou unitario

e o compal'áram com a confed .ração, (2) De seu lado,
nenhum dos seus defensores procurou negar que o

(1) Articles 9f Confederation, 1781, art, 13.
(2) Não digo que fosse razoavel o modo pelo qUll.l levaniárn.m as

objecçõ~s, mas nos dabates impressos encontra-se o facto frequen·
temente. Por exemplo, nos debates da Virginia (2 Elliot's Deb. 47)
1\11'. Henry disse: « Que este governo' unitario, está claramen
te demonstra.do.» «A linguagem é - Nó , o P vo - em vez de
- Nós, os Estados. - Estados são o carncteristi o e alma de uma con_
federação. os Estados. não são as partes contractantes dOeste con
tracto, deve ser elle um grande governo nacional unitario do
povo de todos os Estados.» O m smo peno amentJ encontra-se em
vario lagares da obm de MI'. Elliot com relação a outros Estados.
Vide Elliot's Debates. ln, 9:?, no .. 3 AmeI'. !\Iuseum. 4~2,. 2 AmeI'.

1\1u . 5iO, 546; Mr.. Martin',:; Letter, 4 Elliot'. Debates, p. 53.

(a) O cnracter nacional da Con. - Writings, by G. M. Dallas, 100
tituição é com muito vigor de- a 107.
monstrado por Dalla. Life and

latura para execução d'aquelh 01'- certamente, que o Estado não d i_
denança, erão absolutamenta nul- xou de ser E tado, nem os seus
los; são inteiram nte sem vigor cidadãos de serem cidac.lãos da
em direito. Os deveres dJ E'stado, União. :-:lo o contrario se tive 15~

como membro da União e os de dad.o, o E tado deveria ter-se tor
todos os cidadão do E tado C1mo nado extrangeiro e seus cidadão
cidadãos dos Estados Unidos, fi lÍ.- extrang~jros tambem; a guerl'l1
ram perfJitos e intactos. 'aguo-se, devia ter deixado de ser uma gu~r-
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seu pens.amento fosse estabelecer um governo na
cional em cori~raposição a uma simples liga ou tra
tado, ainda que combatessem a ideia de ser elle uma con
solidação ou unificação dos Estados. (1) Nos debates da
Carolina do Norte, um dos delegados apresentou como
principio fundamental de todo governo livre a regra de que
-(C o governo é um contracto entre os governantes e o po
vo. » Esta proposição foi energicamente contestada do ou
tl'O lado por homens da mais elevada esphera ; diziam el
les : cc um contracto só [Jode ser annullaelo pelo consenti
mento de ambos os contractantes. Portanto, a menos
que os governantes venhão a delinquir, o povo de accor
elo com os principios que, regem os contractos, não
tem o direito de reformar o seu governo. Este é o
principio de alguns dos governos monarchicos da Eu
rapa; o nosso governo funda-se em principios muito
mais nobres: é ponto reconhecido com certeza, que
é o proprio povo quem faz o governo; os que se achão
no poder são. seus agen tes e mandata rios, de sorte
que o povo; sem o consentimento d'elles, pode refor
mar o govel'no sempre que o julgue conveniente,
não só porque lhe p:lreça exeuido de modo oppres
sivo, como tarnbem porque entenda que outra forma
seja mais conducente ao seu bem estar.» (2)

(1) 3 EIliot's Debates 145, 257, 291; The Federalist Ns. 32, 38 39,
440, 45; 3 AmeI'. fuso 422, 424.

(2 :MI'. Iredell, 3 Elli ot's Debates, 24, 25, 200; MI'. 'McCI ure,
Id m, 25; MI'. Spencer. Idem. 26, 27, 1:39. Vide tambem 3 Elliot's
Deblltes, 156; Chisholm v GeorO'ia, 3 DalI. 419. V'ide tambem, em
Penn. Debates, a contest'\çii.o de MI'. WiL on d que a Con tituição
fo sa um cJntract'J; 3 Elliot's Debates, 286, 287; McCulloch v Ma
ryland, 4 Wheaton, 316, 4.01.

ra para suppressão de rebellião e
se t3ria convertido em guerra de
conquista e subjugação.

« Nossa concIu ão, portant'J, é
que o Texas contiuuou a sal' um
F.. tllelO e . E 'lelO da nili'). não
uiJti.aI.li;" U::. tl'au"ae ... les a' iU LU ati,

e esta conclusão do nosso julga-

mento não e51tá em confiicto com
act? ou declaração alguma de
q ualquer dos ramos elo governo
nacional, mas inteiramente de
accordo com a serie inteira de
tae actos e de larações, desde o
rI). pilue o a re~)elliiio.»
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§ 359. E nem deve ser omittido, que nas mais habeis
explicações que da Constituiç.ão davam os seus de
fensores, a sua natureza, como fo1'111a permanente le
gove1'no, corno lei fundamental, como regra suprema,
que EstaLlo nenhum podia dMrespeitar, suspender ou
annuLlar, era constantemente aLlegada e defendida como
uma das mais fortes razões, pelas quaes devia ser
ella adoptada em logar ela confeLleração (1) Su1'pre
henele, port~l11to, que certo iLlustl'ado commentaelor ti
vesse aelmittido o direito do Estaelo ou elo povo ele qual
quer Estado, de, sem o consentimcntú elos outl'OS, se
parar-se da União á sua vontade. (2) O POVl) dos Estados
Unidos tem o elil'eito de 1'evoga1' ou reformar a Constitui
ção dos Estados Unidos; mas avançar que o povo de um
simples Estado tenha semelhallte direito, é uma asserção
dependente de ra0iocinio extranho aos elementóci que de
correm dos principios, em que se funda o nosso sys
tema poLitico. (3) Com eITeito, parece que semelhan(e
conclusão decol'L'c La doutrina, elo que todo~ os go
vernos se' fundão em um contl'{bcto e, portanto, podem
ser dissolvidos pelas partes contl'actante3 ou POl' qual
quer el'ellas, doutrina essa que temos procurado com
bater, pelo menos no sentido a que se refere a o'Jjecção.

§ 360. Quanto a nós, a doutrina de MI'. Dane pa
rece muito mais procedente, isto 6, que « a Constituição
dos Estados Unidos não é um contl'acto ou conven
ção celebrada por duas ou mais pal'tes contracxantes
e que possa ser interpretada por cada uma d'ellas
para seu proprio uso, devendo ficar n'essa interpre
tação por fê. Lta Lle uni al'b'tl'O C011l11UI11, a quem por
tença rever a interp1'etação de cada parte contractante
ou de cada Estado; mas é, como o povo a elas 'ifi
cou e denominou, verdadeiramente uma Constituição,
tendo elle dito, - Nós o povo dos Estados Unidos, 01'-

(1) The Federalist, Ns. 15 a 20, 38, 39, 44; orth AmeI'. Rev.
Outubro de 1827, pp. 265 266.

(2) Rawle on the Constitution, cap. 32. pp. 295 a 291, 302, 305.
(3) Dane's App. §§ 59, 60, pp. 69, 71.
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danamos e estabelecemos esta Cunstituição - e não nós
o povo de cada Estado.» (1) Esta intelligencia ha sído
defendida pelas ojJiniães de algLlUs dos nossos mais
eminentes homens de es~ado e juizes. (2) Com razão
observa The Federalist, (3) que a Constituíção não foi o
resultado de uma decisão da maioria do povo da União,
nem da Inaioria do povo dos Estados; mas sim do as
sentimento ullanime dos differentes Estados que faziam
parte d'ella, só differilldo do suu consentimento orclina
rio em ter sido expresso, não pelo poder legislati vo,
mas pelo proprio povo.

§ 361. Mas, se a Constituição pode ser considerada,

(1) MI'. Wilson. (juiz posteriormente) que hi membro da Conven
çiio f~deral, empregJu n)s debates da Pennsy I vania a seguin te lin
guagem. "Se nos diz, etc., que a convenção pens)u sem duv·ida
est tr fazendo um contracto ou convenção da maior importancia.
Era m tivo de surpreza ver os grandes principios capita~s d'este
systema ainda tão mal comprehendidos. Não pOSSJ responder pelo
pen amento de cada um d::>s membros da cJuvenção. mas acredito que
não se póde dizer que elles pensáram estar fazendo um c::>ntracto ; por
q U3 não posso descobrir o menor indicio de contracto n'aquelle syste
lU a. Não póie haver contracto senão havenio IlHtiS de !Hna parte contractante.
E nova est'l. doutrina, que sustenta poder um individuo fazer con
tracto comsig) mesmo. - A convenção fazia contractos. - Com quem '!
Não' conheço transacções. que alli fossem feitas. não posso perceber
q uaes forão as partes contractantes. Os gavernos estadoaes fazem
translllções um com o outro. :r<;' esta a doutrina que tentão crear
os cavalheiros em opposição; as suas soberanias estadoaes dese
j 1,111 sal' represen t~das; mas mui differentes forão as ideias da Con
venção. Este governo não se funda ell~ wn contracto; funda-se no pI}
der do povo. Ella disse expressamente em seu nome e auctoridade.
- nós, o povo, ordenamos e estabelecemos, etc.,» 3 Elliot's Debates,
286. 281. Accres::ent't MI'. Wilson (Idem. 283) . (( Este systema não
é um contracto ou convenção, elle propriJ diz o que elle é: uma
orclen1,nç1" um't org11.niza~ã') cl) pOVJ.» 9 Dane's Abridg. cap. 187,
art. 20, ~ 15. pp. 589, 5JO; DilUe's App. § lO, p. 21, § 59, p. 69.

(2) Vide Ware v Rylton, 3 Dall. 199; Chisholm. v Georgia 3 DalI.
419; 1 ElIiot's Debates 72; 2 Elliot s Debates, 47 ; Webster's 'peeches,
p. 410; The Federalist Ns. 22, 33. 39; 2 AmeI'. Museum,
533, 546; Virginia Debates em 17gS. sobre as Alien Laws, pp. UI,
13'\ 138. HO; North. AmeI'. Review, Outubro de 1830, p. 437, 444.

(3) N. 39.
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no sentido a que alludimos, como um contracto, en
tre quem devemos suppôr, que eLla o é? Já vimos que
o illustrado commentador de Blackstone a reputa, sob
varios aspectos, um contracto e em primeiro logar entre
os Estados, (em contraposição ao povo dos Estados) ten
do estes por meio d'elle se obrigado uns pal'a com os
outros e pal'a com o govel'llo federal. (1) As Resolu
ções da Virginia de 1798 aiTil'mam que « a Virginia
considera os po"deres do go,el'l1o .federal como resul
tantes do conti'acto de que os Estados são partes con
tractantes, ) Esta declaração foi objecto, n'aquelle tem
po, de grandes debates e de muita divergencia de opinião
entl'e os mais habeis l'ôpl'eSentantes na Legislatura;
mas quando, mais tarde, foi desen vol vida por MI'. Ma
dison no celebre Relatorio de Janeiro de 1800, depois
de tel' adrnittido que o termo - estados - é empregado
em differentes sentidos e, entl'e outros, algumas vezes
no do povo que compõe uma sociedade politica em a
sua mais ele\ ada capacidade soberana, elle considera
a resolução irreprehensivel, pelo menos n'este ultimo
sentido, pOl'que n'este sentido foi a Constituição sub
metLida aos cc Estados;» n'este sentido a ratificáram os
cc Estados) e, portanto, n'este sentido os Estados são
partes no con trac to, do qual decorrem os poderes do
governo federaL. (2) E é este o sentido em que elle
considera os Estados como partes contractantes no seu
ultimo e mais aturado exame da questão. (3) Cb

§ 362. Este aspecto da questão, porém, está em inteil'o
desaccordo com aquelle, que commentamos e não encon
tl'ando fundamento nas palavras da Constituição, tOl'l1a
se elle uma deducção gratuita e inteiramente inadmissi
vel. Pelo facto da Constituição ter sido organizada por
delegados escolhidos pelos Estados e submettida ao po-

(1) 1 Ttlck BIll.c-k Comm. 169 .. Hnyn' . peeeh in tbe enate,
1830; 4 Elliot's Debates. 315, 316.

(2) Resoluções de ]800, pp. 5 e 6.
(3) NOJ'th: AmeI'. Rev. Outubro de 1830, Pr' 537, 544.

(1,) W ritings of Madi on, 1V. 95, 39~.
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vo de cada um d'elles pelas respectivas legislaturas,
afim de que a ratificasse, sendo os mesmos Estados
agentes necessarios para execução de algumas das suas
disposições, não se segue que um Estado, tomado na
alluelida accepção, seja parte conteactante da CO~lstitui

ção mais do que.o são, pela mesma razão, o governador,
o Senado ou a Casa elos Representantes, os juizes ele um
Estado ou os dos Estados Unidos. Nenhum Estado como
tal, isto é, como corpo politico, conforme estavam real
mente organizados, tinha poder para celeljear conteactos
paea o estabelecimento de um novo governo do seu res
pectivo povo ou para delegar poderes governamentaes
no todo ou em parte á outra qualquer soberania. Os go
vemos estacloaes foefio organizados pelo povo para as
constituição dos Estados taos quaes erão· e não para
transferirem a sua administração a outras pessoas ou
soberania; não tinhão 'auctoeidade paea celebrar con
venção ou conteacto algum paea semelhante fim. Em
parte nenhuma das constituições estadoaes era essa aucto
ridade conferida ou subentendida; e, portanto, se effecti.
vamente semelhante conteacto celebráram (o que não se
deo) não t6ria elte força obrigatoeia. O povo e só o povo
em a sua primitiva capacidade soberana, tinha o direito
de mudar a fóema de governo, de celebrar contractos e de
teal1sferir qualquer parte ela soberania para o governo
nacional. (1) (b E de facto, nunca os Estados em sua capa-

(1) 4,Vheaton, 404.

(a) E' claro que os governos es- sentavam, seriam privados de
tadoaes. creados pelo povo e que muitos dos seus mais importante
d'eUes recebem em confiança cer- p.Jdcres e suj eitos com o seu povo
tos poderes delegados. os quaes a muitas restl'icções antes desco
exercem nos di,·ersos E tados como nhecidas. As revoluções devem
membros de uma confederação, nascer do povo e por eUe ser
não tinhão nuctoridnde n s limi- feitas; os governos existentes de
tes d'esses poderes. para pOrem de vem limitar-se apenas a execução
bdo a confederação. promovcrem fiel dos poderes a eUes confiados;
uma revoluçãO e instituirem um e se aqueUes que se acbão no po
governo novo e mais fort ,pelo der vão alem d'este limite e pro
qual os Estados, que eUes repre- cedem no sentido da transgressão
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ciçlade politica, distincta da do respectivo povo, ratificá
ram a Constituição; não for5.0 convovados para isso pelo
Congresso e nem a intervt\l1"ção cl'elles foi considerada
essencial para a sua validade. (1)

(1) The Fedvralist, N. 39. Em a.b:mo d'esta opinião podemos citar
a argumentação do Supremo Tribunal na. causa entre partes McCulloch
v Maryland, (40 Whea.to:l's R. 3113) em resposta ao mesmissimo argu
mento: « AUegou-se que os porleres do governo geral são dvlegados
pelos Estados, q ue são os unicos verdadeiros soberanos, àevendo tnes
poleres ser exercidos na dependencia dos mesmos Estados, unicos
que dispõem de suprema auctoridade.

« Seria difficil susten t:J.r esh proposição. A convenção que form u
lou a Constituição f i, com efi'aitn, eleita pelas legislaturas e ta
doaes, mas o acto ou instrument qu'tndo sahio de sua mãos, era
uma simples proposta sem força o'nigatoria ou pretençõ s a isso.
Foi ralatada ao então Congr<lsso dos Estados UniJos, com li. requisiçãO
de que fosse subm3ttida:í. uma cmven.ã'l de deI gad s, esc lhida pelo
POV1 em cn,da Esbd) e S01 a r commen la.ç'5.o de S'las legislatura.,
para seu assentim nto e ratific'1.ção, Este m')d1 de proced l~ foi adop
tado e o instrum nto foi subm)ttid') ao p1VO por intermedio da con
venção, Congresso e legislaturas los Estarlos. Proceder,lm a este re.
peito do unico modo, que em semelhante assumpto o po'liam fazer
segura. efficaz e sabiamente, i to é. reuniu lo-se cm con\' mção, E' Yer
dade, que reunil'a.m-se em os S<lUS difi'Jrentes Estarios; - em que outro
logar, porém, deviam raunir-se? Ain1.a não houve onhador politic
bastante extravagante, pua lembrar-se de di truir as fronteira, que
sepiram os Est'ldos e confuudir o povo am_ricauo em um'1. mas a
commum. E' uma consequencia d') sy, tema que, quand elb áge, o faça
em s lUS E-.;hd s; m'tS nem p)r isso as medidas que adopt.a, deixão de
ser medidas d proprio povo, para se tornarem medidas dos govvrno~

estadoaes.

do instrumento de governo, em delegação da auctoridade quanto
cujos termos tão sámente têm eHes repugnante á essa delegação e, por
o direito de representar o povo, tanto, em ver. de se presumir como
poderão tal vez justificar a sua comprehendida no encargo con
conducta como individuos. se a fiado, é neceRsarinmentv su1wer
revolução trium pItar e fOr benefi- siva d'eHe. MI'. Buchl1nan parece
ca .. mas é um abuso de linguagem ter nhido n'este erro, quando aflil'
faUar do seu procedimento, como mou, em 1 60, que pôr em acção o
de actos do g VJrno de que erão pod r do governo para r~haver a.
membros, quando na verdade tal fortalezas,arsenne e outr'ls propri-
JrJLo ILl ,11LlJ t: cu :;<1 l!UlJ l).'t:tIU l"lu 1.:" JJti E.·tr 1·),; UuiilIJ.- l'

tão longe de ter sido prevista na gar a percepção de dir itos nacio-
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§ 363. A doutrina, pois, de que os Estados são pal:tes
contractantes é uma supposição gratuita. Na phrase de
um distinctissimo homem' de estado, (1) (L a' « pro[Jria

(1) Webster's Spoeches, 1830. p. 431 .. 4 Elliot's Debates. 326.

(aJ 3 Webster's Work:s 3*6, 4'19 e svguintes.

cc E' destas convenç-es que a Constituição deriva toda a sua auct)rida
de. O governo procede directam ,nte do povo; é - ord.mado e estabe
lecido - em nome do povo e é ordenado. conforme !l. competente deda
ração, - no intuito de formal' uma união mail'.: perfeita. estabelecer a
justiça, assegurar a tranquillidade interior e garantir os beneficias
da liberdade para si mesmo e a sua posteridade. - Convocand l-se uma
convenção e por esse mei) submettendo-l5e aquelle instrumento á ap
provação do P0VO, subentendia-se o assentimento dos E bdos em sua
capacidade soberana; mas o povo tinha inteira liberdad de aceitar
ou rejeitar o referido instrumento. sendo o seu acto definitivo. Assim,
nem dependia da confirmação dos governo estadoaes. nem podia ser
por est~s rejeitado. A Constituição. uma vez assim arloptada. tinha
inteira f rça obrigat)ria e obrigava as soberanifls dos Estados.

« Argumentou-se. dizendo que o povo já tinha dado todos os seus

nnes em um dos Estados, q ne havia
annunciado por actos e declarações
formaes dos membro elos seus po
deres legislativo e executivo a sua
retin\.da da União, equivalia a de
clarar "'uerra a esse E tado. Vide
a sua mensagem de 4 de Dezem
bro de 1860, e a explicação da m, s
ma na narrativa da sua adminis
tl'ação cap. 6.

O poder que MI'. Buchanan e
empenhava em não rec:mhecer,
era o de - obrigar os Estados.
- cc Tem por toda as terras do
continente d'All1eri~a do orte.
concordaria eu em que o governo
federal tenha o direito ue ubrigar
um Estado,» dis5e o Senador Jef
ferson DaYis, dirigindo- e a seu
constituintes do ~Ii, si ipe p r
o~ca ião da adm is ão do Kansfl .
A i to respondeo o governador
Wi r, da Virginia: « Com certeza

não se pôde dizer isto em sentido
absoluto, isto é, que um Estado
nã'J poss.a ser obri·gado· ou que
em alguns casos não deva ser obri
gado. e assim fo .. e, poder-se-ia
uma hypothe e figurar, em que
todos os patriotas. como o presu
mo, dariam rt e 10fl vonta le o
preço de todas as tenas devolutas
do con ti nen te, se tan to fo ,e pre
ciso para obrigaI-o.» Ou, como se
deprebende dos termos da sua ar
gumentaçãO. para compellir as
pe"o,s no poder, bem como o po
vo do Estado em geral, a se sub
mettcr ás leis do Congress), que,
tmuo sido votadas de accordo com
a Con tituição, tornáram-se a lei
suprema do paü.» v\'ise on Terri
torial GoY~rnmantlInd the Adll1is
sion of t tas, p. 103

c.
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Constituição, logo no peeambuLo refnt;=t isso. EUa decla
ra q ue é ordenada e estabelecida pdo - Povo - dos Estar
elos. UniLlos. Alem de não dize e que é eSLabtdecida pelos
governos dos di versos Esta.dos. nem ao menos diz que o
seja p:?lo povo dos divJl'sOS Estwlos. Declal'a, porélll, q ue é
estabelecida pelo povo elos Est'llos Ullidos ,,111 sua totali
dade. E' incontestaveL que o povo dos diversos Est;=tdos,
consilleraclo collevti vamente, consLitue o povo dos Esta
dos Unidos; mas é n'essa capaciuade coltectiva, e fllr-

poderes fís sober:lnifls dos E. tados e nada mais tinha que dar. Mas,
seguramente, a questão de poder ou não elle resumir ou modificar o.
p.deres concedidos ao g lverllO não é questão que ainda t.mha de S3r
resolvida n'e te paiz. Com Dlnit1 mais razão poder-se-ia duvidar da
legitimillade do governo geral, se elle tive se sido creado pelos Est1.do .
O poderes delegados ás soberanias estadortes deviam ser exercidos por
ellas p1'oprias e não por unia soberania distinctrt e incl pend nte por
ellas creada. Essas soberanias e1'ão, com certeza, comp !tentes para lt

formação de uma liga. como o foi a confederação; mas quando - no in
tuito de formar uma união mais perfeita - julg lU-se necessario mu
dar esta alliança em governo effectivo, que disposesse de grandes e.so
beranos POdel·eS. e tivesse acção directa sobre o povo. a necessidade de
submettel-J ao povo e de derivar os seus poderes directamente do povo,
foi por todos sentida e recoll!lecido. . .

« O governo da União. portanto. (seja qual fór no caso pr/ll6ente a
influencia d'este facto) é accentuada. e verdadeiramente um governo
d) povo; emana d'elle na forma e na essencia; seus poderes são por
elle outorgados e têm de ser exercidos directamente sobre elle e para
seu beneftcio.

« Todos reconhecem ser este um governo de poderes limitado.•
O principio de que elle só pod~ exercer os poderes, que lhe são con
feridos. parece demasiadamente evidente para precisar ser demons
trado por todos esses argumentos, em que .os seus illustrados dofen
sores, em quanto esteve a. questãO llffdcta ao povo. julgáram de neces
sidade' insistir. Este principio é hoje universalmente aceito; mns
lt questão relativa á extensão dos poderes effectivamente concedidos•
. cle continuo agitada e provavelmente continuará a sêl-o em qUllnto
o nosso sJstema p!lrdurar. J)
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mando o povo inteiro dos Estados Unidos, que elle
estabelece a ConstiLuição. » (1)

§ 36-1. Mas se se podesse admittir qua a Constituição
seja um contl'acto entre os Estados, «(a& conclusãesqlle
l'ahi se poderiam deduzir', II como mui procedentemente

observa aq uelle mesmo homem de estado, (2) « não são
sanccionaLlas pela san razão; porque, se a Constituição
é um contracto entre o Estados, ainda assim essa Cons
tiLctição ou esse contracto estabúlecoo um governo com
certos poderes e para resolver se, por esses poderes,
foi aquelle governo auctorisado a interpretar e decidir
por si mesmo, nos casos duvidosos, dos termos do con
tracto, é inclispensavel examinar o contracto e verificar
que disposições contem n'este sentido. Sem nenhuma
incoherencia com a razão natural, ao proprio governo
assim creado se poderia confiar esse direito de inter
pretação. A extensão de seus poderes, portanto, deve
ser verificada no proprio instrumento. I) « e a C~nsti

tuição fosse PUl'a creação dos govel'nos estadoaes, pode
ria ser modificada ou interpretada conforme elIes qui
zessem; porém, mesmo n'esta hypothese, ser'ia necessa
rio, que elles concordassem entre si, porque um só a não
poderia interpretar exclusivamente; um só a não pode-

(1) 1111'. Dane argumenta .do mesmo modo, embóra seja claro que
,n'aquelle tempo não podesse conhecer já a opinião de MI' Webster.
9 Dane's Abridg. cap. 189, art. 20, § 15, pp. 589, 590; Dane's App.
40 a 42. Elle iLdduz mais: c( Se é contracto, quando e como tor
nou-se a União parte contractante'l Se é contracto, porque não foi
alguma vez assim denominado, mas frequente e invaJ'iave1mente no
mesmo instrumento e nas emendas - esta Constituição 'I - Se é con
tracto, porque os seus organizadores o chamáram - lei suprema "I 
9 Dane's Abridg. 590. Na acção entre partes Martin v Hunter, (1
Wheat. R, 304, 3U) o Supremo Tribunal declara expresmmente que
- a Con tituição foi ordenada e estabelecida - não pelos Estaaos em
sua capacidade soberana, mas accentuadamcnte, como o declara o
preambulo d,t Constituição, - pelo povo dos Estados Unidos. I)

(2) Webster's Speeches, 429; 4 Elliot's Debates, 324•.
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ria modificar.» » Se todos os Estados silo pal'tes contra
ctantes, um só c1'elles nào tem o direito de impõr ao
outros a sua pl'opria e singular interpretação.» (1)

§ 365. E' um contl'acto en tre o povo dos di verso
Estados, contractando cada um com o povo inteiro dos
outros Estados ~ (2) Pode-se admittil', como foi o pri
meiro pensamento dos seus defensores - « que a Cons
tituição funda-se no assentimento e ratificação do POyO

d'America dadas por deputados eleitos espl'lcialmentc
para este fim ; mas esse assentimento e ratificaçã.o, tem
de ser acto de todo o povo, não como individuas compo
nentes de uma nação inteira, mas de Estados distinctos e
independentes, aos quaes respectivamente pertencem.
O assentimen to e ratificaç'ão dos di ve I'SOS E tados tem
de ser ambas derivadas da suprema auctoridade de cada
um, a a\lctoridade do ~ropl'io povo. Portanto, o acto que
estabelece a Constituição não será (não deve ser) nacio
nal, mas federaL» (3) «Tambem se pode admittir, » con-

(1) Mesmo sob a confederação, que a IDuit1s respeitos em. con
fe 'sadamente uma simples liga ou tratado, embora sob outros aspecto:
fosse considerada êomo nacional, o Congresso resolveo por unanimi
dade, que não era da competencia dos Estados decretar actos parll.
interpretação ou explicação de tratados nacionaes ou de qualquer das
suas partes ou clausulas. Entretanto, n'aquelle instrumento não se
conferia expressamente ao governo geral poder judiciaria para inter
pretal-o; mas reputava-se como uma consequencia necessaria c
irrecusavel semelhante auctoridade no governo geral e pela, propria
natureza dos outros poderes que lhe erão outorgados, e esperial
mente do poder de d"lclarar a guerra, fazer a, paz e celebrar
tratados. Journals of Congre • 13 de \.bl'Íl de 1787, pp. 32, etc.;
Rawle on Constitution, App. 2, pp. 316, 320.

(2) Nas resolucões votadas no ena,do da Carolina do uI, em
D~zembro de 1827, declarou-se que « a Constituição dos E tados
Unidos é um contracto entre o povo dos differentes Estados, uns
com os outros, como sobcrauias independentes e separada.. ), MI'.
Grimké apresentou um protesto fundado em varias ideias sobre o
nssumpto. Vide Grimké's Address and Resolutions em 1828 fedic. d
17~9, Charleston) Mnde a sua expo:,i(}ãO da Constituição é feita com
grn.nde desoU\'olvimcnto e sustentudn em uma mui ha.il oração.

(3) The Federalist,N .33,; vide Sturgi. 'V Crowninshield, 4 Wbcat.
R. 122, 193.
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forme se pronuncia um dos seus mais illustrados com
man tadores, « que ella não foi ol'ganizada pelos governos
do Estados componentes, como aconteceo com o govel'no
federal, a que veio substituir; como tambem o não foi
pela maioria do povo dos Estallos Unidos, como uma só
communidade, a modo de governo unital'io. Foi orga
nizada pelos Estados, ist'J é, pelo povo de cada um dos
Estados, agindo em a sua elevada capacidade soberana
e, portanto, organizada peja mesma auctoridade que
ol'ganizou as constituições e.stadoaes. » (1) Mas isto não
auctol'izi:l a necessal'ia conclusão de que ella devia ser
considerada como um conteado, (no sentido a que tantas
vezes temos alludido) pelo qual cada Estado, ainda depois
da l'atificação, [J :, l'la [JI'OGULlÚl' e,om, e [ sse ul a l a
liga ou t"ratado, elo q llctl lhe era lici to retirar-se como e
quando quizesse. U.n governo pode ter ol'igem no con
tracto voluntario ou cOllsentimento do povo clu dif1'erell
tes Estados ou de um povo que antes nunca tivesse esta
do unido ~, cOlutudo, depois tle adoptado e ratifiüaclo pOI'
elie, deixai' de ser matel'ia de COlltl'c1CtO, mas tornal'-se
govel'no effectivo ou constituição, uma lei fundamental e
não uma simples liga. A tlifficLlldade, porém, de defen
dei-a como contracto entl'e o povo de cada Estallo e tOllo
o povo dos o"utros Estados, está em não conter a propl'ia
Constituição semelhante expressão nem a designação de
contl'actantes. (2) Nàs, « Ç) povo dos Estados Unidos
etc., ordm~Lmos e estcLbelecemos esta Constituição;» eis a lin
guagem; e não nós, o povo de cada Estado estabelece
mos este contracto entl'o nó,; mesmos e o povo de todos
os outros Estados. Sel'iamos obrigados a afastar-nos das
palaveas do instrumento para sustentarmos a outra in
terpretação, a qnal só serve para confundir o espi
rita relativamente a u:n assumpto, aliás clal'o. E' por
esta razão que pl'ef01'imos 80CC01'1'er-ll0S das palavras

(1) MI'. Madison na NOl'th Amere. Rev. Outubro de 1830, pp.

537.538.

(2) Vide Dane's App. SlS\ 32, 33,pp• .n a 43.
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da Constituição e da explicação juridica d'essas pala
vras de· conformidade com o seu commum sentido e
comprehensão. (1)

(1) Chisholm'V Georgia. 2 DalI. 419; Martin v Hunter, Wheat. R.
30!, 324; Dane's App. pp. 22, 24, 29, 30, \J7. 39, 40 a 43, 5l.

Este assumpto é estudado com muito cuidado pelo Presidente
Monroe, em a ExposiçãO, que acompanhou a sua Mensagem de 4 de
Maio de 1822. .E' preito devido á sua memoria inserir a seguinte
passagem, que mostra as suas ideias sobre a supremacia da
União: -

« A. Constituiçã') dos Estados Unidos, sendo r:ttificada pelo povo
dos di:fferentes Estados, tornou-se de necessidnde, na esphéra de
eus poderes, a auctoridade s::lberana da União. De accordo com os

são. pt'in ipios, :0 pode ser con1'iderada ,h nu1:ro n~nento. O
povo. 11 mais alta auctoridade c· nhecida d no. so :r ·tema, de
q uem partiram todas as nossas in tituições e de quem dependem,
a organizl)u.. e o povo dos differentes Estados tivesse julgado con
veniente inl:oqnrar-se em UUla só communidade sob um unico
governo, podia t~l-o feito; tinha poder para isso e nnda havia então,
como nada ha agora, que pldesse impedil-o de a!'sim proceder, "aso
o quizesi>e. Gomtudo, deteve-se sabiamente em certo p:>nto, levando
a incorporação até esse ponto, con. olidando ou unifi"ando até ab i o go
verul) nacional e mantendo os governos estadoaes, fóra d'aq uelle limi
te. perfeihmente soberanos e independentes do g Iverno nacional.
Se o povo dos diffel'entes Estados se tivesse incorpornd em uma
só communidade, assim teria permanecido, ficando entã 1 a ua cons
tituição C0ll11 as constituições dos differentes Estados, impossibi
littda de mu hnç'l. até que fosse alter'l.da pel:1. vontade dft maioria.
Na instituição de um gwerno estadoaI pelos cidadãos de um Es
bdo, formft- e um contracto, de 'lue s:í.o partes contractantes iguaes
t:>dos e cada um dJS cidadãos. São elles tambem as unicas partes
cuntract'mtes e p')dem emenrlar o contracto como lbes apr:lUver.

a institui~ão do governo dos Estados Unidos pells cidadão. de
cada ESt'ldo, fJrmou-s~ entre o povo americano int,lÍro um Cln
tracb, qu" tem a mesma força e partilha d~ todas ns qualidades,
até ao limit~ de seus poderes, do contracto entre o cidadãos de
um Estado para formação da Slla propl'ift con. tituiÇão. Não pode
ser alterad) senão por aquelle. , que o fizeram ou pela lllaneira pra.
cripta pelas partes contractantes n) proprio contracto.

« Esta G1llstituição foi adoptada para remediar todos os defeitos
da confederação e, sob este aspecto, tem el1ft excedido toda a ex
pectativa que se poderia firmar em qualquer instituição humann.
Ligando os Estados entre si, a Constituição desempenha o grande
papel da confederação, mas é só n'este sentido, que participa das
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§ 366. Dando,' porém, de barato que a Constituição de
vesse ser considerada como um contracto entre os povos
dos differentes Estados, vejamos qual é a conclusão ra
zoavel que o illustrado estadista, defensor el'csta opi
nião, lhe attribue. cc Sendo d'esta arte derivada,» diz
e11e, « da mesma fonte, que as constituições estadoaes,
tem dentro de cada Estado a mesma auctoridade, que a
constituição do Estado,. \:l tanto é uma constituição na
estricta accepção do termo, dentro da esphera a ella
prescripta, quanto as constituições estacloaes o são, den
tro elas suas esphel'as respecti vas; mas com esta clara e
essencial differença, que, sendo um contracto entre os
Estados em a sua mais ele vada capacidade soberana, e
o povo 1'espectivo, constituindo Uln povo para ce'l'tos 6n ,não póde

propriedades d'aquel1e contracto, e a este re peit é muito mn.i.
efficaz, visto como consernl. os Estados unidos por laços muita
mais fortes, alem de que sob todos os mais aspectos, em que n
confederação falhou, a Constituição tem conseguido o exito mai
completo. A confederação era um contracto entre Estados separa
dos e independentes, dependendo dos governos estadoaes a execu
ção dos artigos relativos aos poderes que tinhão de ser exercidos
no interior; mas a grande tarefa da Constituição por meio da incor
poração, dentro do limite de seus poderes, do povo dos differentes
Estados em uma communidade, habilitada para agir directamcnte
obre o povo, foi annullar os poderes dos governos estadoaes

dentro d'aq uelle limite, excepto nos casos de poderes oncorrentes
e impedir a sua interferencia na execução dos que pertenciam ao
governo geral. O governo dos Estados Unidos conta com os seus
proprios meios para o exercicio de seus poderes, assim como os
governos estadoaes con tão com os d elles, tendo ambos uma origem
ou soberano commum, o povo, - os governos estadoaes, o povo de
cada Estado; o governo nacional, o povo de todos os Estados,-e
sendo igualmente responsaveis para com o poder que os creou.
E' exercendo suas funcções como governo, assim creado e assim
funccionando, que a Constituição dos Estados Unidos conserva
unidos os Estado e desempenha o papel de liga. E' devido á n:J.tu
reza de seu poderes e á elavada origem, de onde elles decorrem,
o ovo, que ella desempenha aq uelle papel melhor do que a con
federação ou melhor d que qualquer lig:J., que j amais existia,
send um contracto que os governos estadoaes não fizemm, de
que não ão partes contraetantes e que exerce seus proprios po
deres independentemente d el1es. »
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ser alterada ou annullada á vontade dos Estados indivi
dualmente, como o póde ser a constituição do Estado. ) (1)

§ 367. O outro membro da proposição, objecto do
nosso estudo, 'é que não é sómente um contracto
entre os diversos Estado e respectivo povo, mas tam
bem entre os Estados e o go erno fedeml; e e converso entre
o govemo fecle1'al e os diversos Estados e c~da um dos ci
dadãos dos Estados Unidos. (9) Esta doutrina parece
muito mais obscura, extraordinaria e incomprehensivel
do q ue a precedente. A difficuldades não escapáram à
perspicacia d'aquelles, que a enunciáramo « Embóra, )
diz o sabia commentador, « o governo fedel'al não possa,
sob aspecto algum, ser considerado como parte de um
contracto feito antes da sua existencia, comtudo, como
cl'eatura d'aquelle c~ntracto, deve por elle ficar obl'igado
aos seus c.readores, os di versos Estados da Ullião e re -

(1) Carta de Mr. Madison. 'orth Aro rican Revie"v. Outubro de
1880, p. ;:i3. MI'. Paterson (posteriormente juiz), na convenção que
organizou a Constituição, sustentou a doutrina, de que nenhum
E taJo, sob a confederação, tinha o direito de retirar-se da União
Rem o consentimento de todos. « A confederação, (di se elle) par
ticipa da nntureza de contracto; e poderá qualquer Estado, sem o
consentiment de todos. politica ou juridicamente fanando. retirar
os seus poderes? Deixemos que a Pennsylvania e outros grandes
Estados digão, que por amor da paz convieram na confederação;
poderá ella hoje resumir o seu direito primitivo sem o consentimento
do donatario ?» Yates's Debates. 4; Elliot s Debates. 75. 1111'. Dane,
em duvida alguma, emprega a mesma linguagem em relação a

Constituição. « E' claro, (diz ene) que o povo de l~m só Estado nã.o
póde tirar nem retirar dos Estados Unidos poderes. que forão conce
didos por todos elles. como o povo de todos os Estados o poderia fa
zer legalmente em justificavel revolução ou como o povo póde fazer
do modo prescripto por sua Constituição.» Dane's App. SI 10, p. 2l.

A ordenança de 1787, para govel'llo do territorio do noroéste. con
tem, como vimos, certos artigos classificados - artigos de cont7'ucto .. 
mas ao mesmo tempo declarou-se que - seriam para sempre inaltera
veis, excepto por comtnwn conscnt'il1lcnto. - De sorte que, póde haver
contracto e, comtudo, pelas suas estipulações, nenhuma das partes
contractantes ter a liberdade de retirar-Sé d'ene ou isentar-se da'
suas obrigações. § 326 supra.

(2) Tucker's Black. Comm. 169, 170.
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pecti vos cidadãos.» (1) Se com estas palavras não se
ql1izesse significai', senão que o governo federal só póJe
exel'cel' legalmente os poderes CJ ue lhe são conferidos
pela Constituição, a verdade do principio não poderia ser
contestada,. é claro, pOl'ém, que o auctor teve em mente
mais alguma cousa. Ao mesmo tempo que elte admitte,
que o g Ivel'no federal não p0de ser pal'te no contracto
da Constituição, sob aspect'J (Llgnm, pal'ece insistir :1.inda,
cm que é elta um contl'a<.:to pelo qual o governo federal
e ·tá obrigado pal'a com os differentes Estados e cada ci
dadão; isto é, que o governo entrou em cOlltl'acto com
elles para cumprimellt'J de seus devel'es.

§ 3G8. E doutl'ina de semelhante nat11reza, a saber,
q ne o govel'l1o federal é parte no contracto, parece ter
si lo seriamente professada em outras occasiões solem
nes. (2) A difficuldade d'3 sustentai-a, com tudo, parece
absolutamente insuperavel. O governo federal é o resul
tado da Constituição ou (se a phrase fôr POI' alguem repu
tada mais apropriada) a creatura do contracto; como,
pois, póde ser um elos contractantes elo contracto, a que
deve a sua eXlstencia ~ (3) Como se póde dizer, que ce
lebrou contracto, quando ao tempo d'aquelle contracto
não tinha capacidade para contl'actar e nem mesmo es
tava in esse? Se alguma disposiç'ão se estabeleceo para
que o governo geral se fizesse parte contl'actante e cele
brasse esse contl'acto depois da sua existencia, aonde se
encontra semelhante disposiçãO ~ Na propria Constitui
ção não se a encontra. Teremos por acaso a liberdade
de inferir semelhante disposição, que a nenhum dos po
deres da Constituição se refere ~ Isto sel'ia elar á dou
trina da dedução latittude verdadeiramente alarmante;
seria tirar conclusões nào do que o instrumento contem,
mas elo que elle não contem. Se, pOI'ém, conclusào se
melhante póde ser tirada, quanclo deo o gOVÜl'110 geral o

(1) Tucker' Black. Comm. 170,
(2) Debate no Senado, em 1830, por occasião da resolução de MI'.

Fo:ot, 4 EIliots Debates, 315 a 33l.
(::I) Web ter' Sp eeh~s. 4:29; -l Elliofs Debate.• 324.
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seu consentimento a esse contracto ~ Quando o auctori
zou o povo, para que assim pI'ocedesse ~ (1) Podeda o
governo proceder d'esse modo, sem expressa auctorização
do povo ~ São perguntas estas mais faccis de fazer, que
de responder.

§ 369. Em sumrr.a, as difficuldades, que acompanham
as varias theorias sujeitas e que dão a Constituição dos
Estados Unidos como um contracto, já entre os diversos
Estados ou entre o povo dos diversos Estados, já entre
o povo inteiro dos Estados Unidos e o povo dos diffel'en
tes Estados, ou entre cada cidadão de todos os Eqados
e todos os outros cidadãos; essas difficuldades são, se
não absolutamente insuperaveis, tão graves, tão inteira
mente baseadas em méras conjecturas que surprehende
ver como essas theol'ias são tão extensamente adoptadas
e com tanto zelo propagadas. Por outr'Ü lado, parecem
ellas defendidas principalmente no pensamento de se
tirarem conclusões, que estão em cOllflicto com os conhe
cidos poderes e razoaveis intuitos da Constituição e que,
se fossem bem succedidas, reduziriam o governo á uma
simples confederação. São, portanto, impugnaveis sob
todos os pontos de vista: primeiro, porque não são jus
tificadas pela letra da Constituição; segundo, porque ten
dem a enfraquecer e até mesmo a annullar, seus expres
~os poderes e fins, e terceiro, porque involvflm conse
quencias que, conforme aprouver a qualqu~r dos E tados,
podem destruir a propria Constituição. Uma das re
gras fundamentaes de interpretação de todo instrumento,
é comprehender seus termos, se possi vel, de TIJodo a não
converteI-os em origem de sua propria destruição ou tor
naI-os vãos e TIullos. E se em geral este principio .
verdadeiro, quanto mais o não eleverá ser, em tl'i-ltando
se de uma organização de governo feita para o bem ge
ral e destinada a perpetuidade ~ Certamente que, se illa-

(1) Daue's App. ~ 32, p. 41, ~ 38, p. 46.
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ções se pódem tirar dos seus termos, serão illações para
preserval-a e não para destrui l-a. (1)

§ 370. A conclusão cat'dial, por amor da qual essa
doutrina de contracto foi, com tanta subtileza e habi
lidade, forçada na linguagem da Constituição (em par
te nenhuma aLiude .a eLla a Constituição) é confessa
damente pal'a o fim de se estabelecer o principio, de que
na interpretação da Constituição, não ha um arbitro cOm
111 um ; mas que cada Estado e até mesmo cada di visão
dos governos estadoaes, é.i lliz supremo dos poderes, direi
tos e deveres, que decorrem cL'aqueLle instrumento. (2)
Assim, se ha por mais de uma vez e solemnemente
affil'macLo de pal'te de algumas da!S legislaturas dos Es
tallos, qU.3 não ha juiz ou tribunal commum auctorizado
a decidir em ultima instancia em materia de po
deres e interpretação constitucional; tendo sido a dOtl
trina recentemente restabelecida com extraordinario
zelo e ju 'tificada com desusada energia. (3) Entretanto,

(1) A vehemente lingull.gem, que se segue, é extral\ida das ins
trucções dadas a alguns representantes do Estado da virginia por
seus constituintes em 1787. relativamente á confederação. « Gover
n1S sem o poder d:l coerção é 'proposição no mesmo tempo tão ab
surda e contradictoria. que a sua s' ideia faz confusão ao espirito;
é forma sem substancia, na melhor hypothese. um corpo sem alma.
Se os homens procedessem com rectidão. todos os governos seriam
inutJis. e os estados e as nações, as quaes são apenas reuniões de
homens, e não desviassem do cl\>minho do justo, não haveria guer
ras e desordens no universo. Se os homens são máus, peiores sãá
os e. tados. lnv sti os homens no poder publico e elles. q uasi uni
,er a1mente. se julO'nrão libertados dos deveres de rectidão moral,
pJrque não estão mais sujeitos li. justiça.» (Amer. Mus.290).

(2) Mn,lison s Virginia Report, Janeiro de 1800, pp. 6 a 9 .. Webster's
. peeches. -!Ol a 411, 119 a 421.

(3) A l'gislntura da Virginia r~solveu em 1829. « que não ha um
arbitro commulll parainterpretnr a Constituição dos Estados niclos;
sendo ella um contracto federativo entre Estados soberanos, cada Es
tado tem o direito de int 'rpretar a Constituição para si mesmo.»
'l'nmbem recentemente sustentáram a Georgia e a Carolina do Sul a
me.'ma d1utrina. que ainda foi nffirmada no Senado dos E tados Uni
dos com grande o tentação ele elorlu ncia e muita insistencia, 8 Dane'
Abridg. cap. 1 7. art. ~O, SI 13, pp. 5f'9, etc., 591; Danc's App.52 a
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essa doutrina nunca foi aceita pj3la maioria dos Estados,
tendo sido, por differentes vozes, contrariada pelas le
gislaturas de muitos dos Estados em. as mais formaes
declarações. (1)

§ 371. Mas quando mesmo se podesse admittil', que
a Constituição é um contracto, a conclusão de que
não ha um arbitro commum, nem é necessaria nem
decorreria naturalmente d'este facto isolado. Para deci-

(1) O Massachusetts oppôz- e a ella francamen te nas resol uções
da sua legislatura de 12 de Fevereiro de 1799, e dec.tarou - « que
a decisão de todas as questões de direito nascidas da Constituição
dos Estados Unidos, e a interpretação de todas as leis feitas em
execução d'ella. forão confiadas pelo povo exclusivamente aos tri
bunaes judiciarios dos Estados Unidos. Dane's App. 58. Parece
que seis outro!> Estados chegáram então á mesma conclusão, Noth
AmeI'. Rev. Outubro de 1830, p. 500, tendo em outras occasiõe
chegado ao mesmo resultado maior numero de Estados. Dane's App.
67, 52 a 59. 19uaes resoluções forão votadas pelas legislaturas do
Delaware e Conneticut em 1831 e por alguns outros Estados. Como
será possivel conciliar, por um momento se quer, a noção de que
cada Estado é o supremo juiz de si mesmo na interpretação da Cons
tituição, com a primeira resolução da convenção que a organi ou:
« Res:>lveram, etc., que se deve estabelecer um governo naoional,
consistindo de um supl'emo poder legislativo, judiciario e executi
vo.» 't Journals of Convention, 83; 4 Elliot's Debates, 59.

59, 67 a' 72; R American Annual Register, Local Hi t, 131. E' mui
notavel, que, em 1810, a Legislatura da Virginia pensasse mui diffe
rentemente e reputasse então o Supremo Tribunal juiz proprio e
imparcial. North AmeI'. Rev. Outubro de 1830, pp. 509, 512; 6 Wheat.
·R. 320. 458. Penn ylvania tambem. n'aquelle me mo tempo. em
bóra não negasse que o tribunal segundo a Constituição, fosse o
juiz proprio. mostrou desejos de substituil-o por outro arbitra. orth
AmeI'. Rev. idem, 507. 508. As recentes resoluções da sua propria
legislatura. em Março de 1831, mOe trão que ella agora aceita o ""u
premo Tribunal como o verdadeir e commum arbitn. Uma da.
explicações da doutrina é que. ee um unico Estado nega a existen
cia de certo poder na C nstituição. Lal poder é reputado insubsis
tente. a menos que tres quartas partes dos Estados restabeleçam
posteriormente aquelle poder por meio de uma emenda á Consti
tuicão. EUiot's Debates. 321. Que se deverá então fazer quando 10
Est~dos re oh'erem que cert'J poder existe e um que eUe não exis
te't Vide a Carta do Sr. Vice-Presidente Calhoun de 2 ue Ag sto
de 1 32 ao Go,ernador Hamilton.
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dir este ponto, .ser-nos-ia sempre necessario exami
nar os mesmos termos da Constituição e a sua dele
gação de poderes. Mesmo entre Estados confedera
dos, sel'ia perfeita a competencia para combinarem en
tre si delegarem a um arbitro commum e a auctorídade
para interpretação do contracto. O povo dos Estados
Unidos tem o incontestavel direito de confiar esta attri
buição ao governo dos Estados Unidos ou a qualquer
dos ramos d'este governo, conforme entender melhor;
toda a questão é saber se, por ventura, já o fez. Se o
fez, o acto é obrigatorio para todos os Estados.

§ 372. Não é, pois, escudados em argumentos arti
ficiaes que têm por base simples theorias, mas em
face do attento exame da lingnagem da propl'ia Cons
tituição, que devemos interpretar os seus poderes e
as suas obrigações, DtlVemos consideraI-a, como ella
propria se declara ser, uma Constit~ú'çã? de' governo;
H devemos r.ejeitar quaesquer outl'as denominações e
definições, taes como - contracto, - principalmente por
que podem extraviar-nos para interpretações e glozas fal
sas, que nos não pudem instrllir quanto aos seus ver
dadeiros fins. (a)

(a) H.elativamente a opinião (Pcltersburg, Virginia. 18-10) ;
c1ntraria vide mais: Consl,l'uction Lect!tl'es on Con. titutionat Law pelo
Constrned and Constit1ttions Vindi- professor Henry St George Tucker
cated, by John Taylor (1820); ,velO, (RichmonclI843) e a COlHtitutionat
Views or the Constit!ttion or the View or the Wal' between the Sta
United States pelo mesmo escrip- tes, por Alexancler H. Stephen,'
tor (1823); a Revisão cl'estes com- 1867-70.
mentarins, pelo juiz A. P. Upshur



CAPITULO IV.

QUEM E' O JUIZ OU INTERPRETE QUE DECIDE AFI AL AS

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONAES

§ 373. O exame da questão que indaga se a Cons
tituição contem ou não disposições confiando a um ar
bitro commum a interpretação de seus poderes e obri
gações, caberia propriamente na anal yse das diIferen
tes clausulas d'esse instrumento; mas como esta
questão se relaciona immediatamente com o assumpto
que nos occupa, párece conveniente aqui mesmo to
mai-a na devida consideração. (1).

(1) Esta materia foi muito descutida e estudada perante o Supremo
Tribunal em 1821, no processo entre partes Cohens li Virginia,
(6 Wheat. R. 26-1,). Tanto a argumentação como a sentença mere
cem attenta leitura. O resultado a que chega a argumentação contra
a existencia de um arbitro commum. é com grande energia apre
sentado palo Sr. Chief lttstice Marshall á paginas 376 e 377.

« As questões apresentadas á cJnsideraçáo do tribunal pelos dou
primeiros argumentos levantados pelos patronos, são de grande
importancia e pode-se dizer que realmente, aifectam de mod':l Yital
a União. Excluem ellas a investigação concernente a terem sido
ou não violadas a Constituição e as leis dos Estados Unidos pelo jul
gamento, que os auctores pretend m fazer rever, e sustentam (lue,
admittida semelhante violação, não está no pod_r do governo ap
plicar-lhe um correctivo. ElIas sustentam que a nação não tem um
poder capaz de reprimir pacificamente e por auctoridade de justiça
as tentativas que possão ser feitas pela parte contra os legitimo~

poderes do todo, e que o geverno está reduzido á alternativll, de
submetter-se a semelhantes tentativas ou de resistil-as por meio da
força. Sustentam, pois, que a Constituição d s Estados Unidos não
creou um tribunal, para a interpretação final de suas disposições,
das leis e tratados da nação; mas que esse poder poderá s~r exercido
em ultima instanci:t pelos tribunaes de todos os Estados da Unitio ; que
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§ 374. Afim de desembaraçar a questão de todos
os pontos secundarios, que nos possão estorvar a dis
cussão, é preciso fazer algumas observações pI'elimina
1'es. Tendo em vista a Constituição a autorga de
poderes limitados e destribuindo-os entre varias func
cionarios e, a seu turno, êstando os governos estado
aes .tambem investidos e com os seus funccional'ios,
de poderes limitados, subordinados aos poderes conce
didos ao governo geral, - todas. as vezes q ue surgem
questões sobre o exercicio d'esses poderes por qual
quer dos funccionaI'ios dos governos federal ou esta
doai, é pI'eciso que esses funccionarios, em primeiro
logar, decidam da constitucionalidade do exercicio de
taes ·poderes. (1) Pode isso dar-se no desempenho das
funcções de uma ou de todas as grandes divisões do
governo, do poder executivo, do legislativo e do judi
ciario. Os funccionarios de cada um cl'estes ramos,
tambem são obrigados pelo juramento de seus cargos
a defenderem a Constituição dos Estados Unidos 'e,
portanto, conscienciosamente estão obrigados a abster
se de tOLlos os actos, que não estejam de accol'do com
ella. Assim, todas as vezes que são chamados a func
ciona i' em caso ainda não decidido por auctoridade
competente, devem em primeiro lagar decidir, e cada um
por si mesmo, se o acto pode ser praticado de accordo
com a Constituição. PoI' exemplo, se ao Presidente
é qualquel' acto requerido, está elle não só aucto-

(1) Vide The Federalist, . 33.

a Constituição, l~is e tratados podem ter tantas interpretações qu~n

tos são os Estados, e que isto não é um mal; mas, quando o fosse,
suria irremediavel. Estas proposições abstractas têm de ser de
cididas,. porquanto aquelle que pede uma decisão sem permittir a
consequente investigação, affirlllu que a decisão pedida não de-
pende da investigação. •

« e tal é a Constituição, o de~rer d'este tribunal é curvnr-se
submis amente a suas disposiçõiJs.- Se, porém, tal não é a Cons
tituição. affirmal-o é, do mesmo modo, o dever d'e te tribunal, e
bem assin desempeuhar a tltrefa, que o povo americano reSerYOll
ao poder judiciario. »
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rizado, mas ê obrigado a decidir por SI mesmo, se, por
ventura em harmonia com os seus deveres constitucio
naes, elle pode praticai-o, (1) Assim, se uma proposi-

(1) MI'. Jefferson leva muito alem a sua doutrina e sustenta, que
cada ram'l do g,werno tem o direito exclusivo. independente do po
del' judiciaria, de rósol ver por si mesmo a võrdadeira interpretação
da Constituição. « Minha intel'pi'etação.» diz e11e, « é muito diffe
l~ente d't que citaes, Sustento, que c:tda ramJ dJ governo é verda
deiramente independente d lS Outl'Oil e tem igllal direito de decidil'
pJr si mesmo qual é o espirita da Constituicão nas leis submet
tidos á sua' acção, 'especialm ~nte q uan9-0 fun~ciona definitivamente
e sem appelIação.» E passa a dar exemplos, em que, quando
Presidente, despresou as decisões do poder judiciario, e refere-se
as leis de tributos sobre a importação dos extrangeiros, a de sedi
ção e ao pl'ocesso entre pal'tes MaL'bury v MaclisJU (1 Cranch,137).
4 Jefferson's Corresp. 316, 317. V'ide tambem Idem, 27, 75, 37~, 374. (a)

(a) No processo entre partes é o ultimo juiz da eleição e dos
Attorney-General v Barstow, 4 requisitos dos seus membros, su
Wis.587, á opiniãO de MI'. J effõrson jeitos s6mente a ilnpeachlltent e
ainda maior elas teria se deo. O appe110 para o povo.
facto, é que Barfltow, gwernador « 2. Que este tribunal deve re
do Estado, foi derrotado pelo povo conhecer judicialmente quem é
em uma cabala para a re-eleição. o governador do Estado, quando
Não obstante as authenticas 'de cer- inaugura o governo, a authenci
tas eleições especiaes fOl'ão :1pre- dade da sua a.'signatura etc. e,
sentadas á State Baal'd af Canvasse1's portanto, não pode admittir pro
(junta apuradora) as quaes, jun- va e discussão sobre o assumpto.
tas as authenticas genuinas. cl3- AquelIe que está legalmente em
rão-lhe maioria apparente sobre passado do cargo de governador
o seu competidor. Em vista d'istõ, não pode em caso algum ser objec
não quiz e11e entregar o governo to de uma questão judicial, e
no fim do periodo, e intentada « 3. Que a Constituição não pre
uma ql~a wal'ranta contra elIe pe- venio meios para desapossar do
rante o Supremo Tribunal, con- governo um usurpador feliz; que
testou a competencia d'este tribu- esse poder ficou com o povo. pam
nnJ para tomar conhecimento e ser exercido por e11e quando en
decidir do direi to a'l cal'g , A sua tende que as circumstancias o
posiÇã , conforme a exposiçãO do exigem.»
seu advogad'l, era a seguinte: Esta perigosa c1outrina, tão ou-

,,1. Os tres ramos do governo sadamente expendida, recebeo tão
estadoaI, o legislativo, o executivo pouca attenção do tribunal. a
e o judiciario, são iguaes, co-orde- quem foi apresentada, que quasi
nados e independentes um dos nem mesmo as honras ele uma dia
outros; e cada ramo deve ser e cussão mereceo,
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ção de lei se apresenta ao Congresso, cada um dos
membros do corpo legislativo é obrigado a examinar
e decidir por si mesmo se o bill ou resolução está
dentro dos limites constitucionaes do poder legis
lativo conferido ao Congresso; e, em muitos casos,
as decisões dos poderes executivo e legislativo, assim
proferidas, tornão-se definitivas, não sendo por sua

. mesma natureza susceptiveis de revisão. Assim, ainda
é claro que nos assumptos de caracter exclusivamente
politico, legislativo ou executivo, como a auctoridade
suprema pertence aos ramos legislativo e -executivo,
não podem as suas decisões ser revistas por outra
qualquer auctoridade. Do mesmo modo, sendo o Con
gresso o competente para declarar a guerra, lançar
impostos, applicar dinheiros e regular o commercio e
as relaçõvs com as nações extrangeiras, o seu modo de
exercer estes poderes nunca póde ser objecto de revi
são de quqlquer outro tribLll1al. Assim tambem, sen
elo o poder de celebrar tratados confiado ao Presi
dente e Senado, quando um tratado é convenientemente
ratificado, torna-se lei do paiz e nenhum tribunal póde
contrariar as suas estipulações. Corntudo, casos se po
dem facilmente' imaginar, em que contribuições pódem
ser lançadas ou tratados celebrados por motivos e ra
zões inteiramente alheias ao pensamento da Constitui
ção. (1) N'estes casos, o remedio consiste sómente no
áppello pam o povo por occasião das eleições ou no
salutar poder de propôr emendas, prescripto pela pro
pria Constituição, (2)

(i) Vide 4 Elliot's Debates, 315 a 320.
(2) The Federalist. .44. MI'. Madison no Virginia Report de Ja

neiro de 1800, tomou esta questão em consideração e mui j udiciosa
mente pondera, que infracções da l'::onstituição se podem dar fóra.
do alca.nce do poder j udiciario ou q ue não possão ser remediadas por
intermedio do tribunae de ju tiça. Tão podemo.. porém, con
cordar com eIle, que em taes ca os seja licito aos Estados prõce
derem á interpretação da Constituição e decidirem por si mesmos
em ultima instancia; e muito menos que, nos caso de compe
tencia judiciaria, a. decisão não seja obrigatoria para os Estados. Vide
Report, pp. Ga 9.

.~
"
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§ 375. Aonde, porém, a questão é de natUl'eza diffe
rente e susceptivdl de invest:gação e decisão judiciaes,
mui diffel'ente é a s)lução. A decisão então proferida,
seja a favor ou contea a constitucionalidade do acto,
pelo Estado ou pela auctoridade nacional, pela legis
latura ou pelo poder executivo, sendo susceptivel, por sua
mesma natureza, de cotejo com o texto da Constituição,
está sujeita á revisão judicial. E' em taes casos, con:!
forme concebemos, que ha um arbitl'o commum e de
finitivo, provido pela pl'opria Constituição, a cujas de
cisões são todos os outros subordinacios, e este al'bi
tI'O é a suprema auctoridade judiciaria dos tribunaes
da União. (1) a

(1) Dane's App. S;§ 4-l, 4'), pp. 52 a 59. Mui grato me é citar
a seguinte passagam dos eruditos Commentarios do 81'. Cb:lll'cl1er
Kent,dequemse pode dizer, que entre os juizes do nosso paiz mui
p lUCJS se encmtrarão mais profundamente versnd s em dir~ito

constitucional. DepJis de enumerar o poderesjudiciari1s dn, C'lns
j;ituição, passa e11e a observar: (C A propriedade e conveniench d as

.ses pJdel'es judiciarios parec}m provir, comI) consequ ncia neces-
sari't, da união d'estes Estad s em um gorerno nacional, podendo
ser e11 s consider'ld s como um requisito da sua existencia. O p d.:lr
judiciari) em tJdos os governos deve ter a mesmA. amplitude que
o de legishr. Não houvesse pJdar para interpretar, definir e
execut'tr a lei, ou o governJ pereceria por sua propria fraqueza.
como aconteceo com a velha c llfederação. ou outros poderes seriam
assumiios pelo corpo I gislativo para a destl'Uição da liberdade. »
1 Kent's Comm. (2- edic. p. 296) Lect. 14,277.

(a) O auctor fa11a aqui de uma julgamento tambem tem e deve
decisão a favor ou contra a consti- ter limites.
tueionalid1.de de um cert':> acto. A questão que hoj e é i udi
N'esta questão, como com verdade ci~l, p ue ser politica amanhã.
observa, o arbitro final é - a su- As que tões judiciarias são deci
prema auctoridade judiciaria dos didas pelos tribunaes, as poli ti
tribunaes da União. - A decisão cns são remettidas á sabedoria
final d'essa auct ridade é obriga- da legislatura. Hoje, a questão
toria para o povo int)iro, para to- pode consistir na verificação de
dos os Estados e pua todos os ra- ser ou não constitucional um arto
mos do governo geral. actual. Esta é puramente judi-

Mas. como entre esses diversos ciaria. Amanhã. o ncto pode ter
ramo, , este caracter decisivo do desapparecido e a questão consisti-
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§ 376. Examinemos os fundamentos em que se firma
esta doutrina. A COl1stitl1ição declara (art. 6) que 
« Esta ConstitLáçã) e aS.l:is do::; Estados Unidos, que forem
sendo feitas em conseq uencia d'ella, e todos os tmtados

rá cm sa.ber se deve ser elIe de novo
ordenado. Est'1 questão é poli tica.
~upponha-se que outra objecção
não se levanta contra a reno
vação, senão duvidas quanto a
sua constitucionalidade; serão os
legisladores obriga.dos a respeitar,
no exeJ'cicio das funcções legisla
th'as, a decisão do tribunal e,
portanto, a renovar a lei, embóra
em sua propria opinião ella cons
titua uma infracção clara e peri
gosa da Constituição? Esta ques
tão é int iramente aJheh aqu3Ua
aqui discutida pelo nosso auctor.

Para elucidar a questãO, pode
mos cit'l.r um caso conhecido. An
tes de 1832 o Supremo Tribunal
dos Estad s Unid)s havia por uma
der isão declarado que o Congres
so tinha p:>der para uuct)l'izar a in
corporação de um banco dos Esta
dos Unidos; mas levanhndo se em
1832 questão de 110va auctorização e
t nd passado um bill em ambas a:s
cam aras para aqu lle fim, o Presi
dente Jackson o vetou. Diz eUe no
correr da ua mensagem de veto: -

« Sustentfl.m os advogados do
banco, que a sua constitucional i
dalle deve er a todos os respeit)s
CODsidera.da como firmada pelos
preced Dte e de isão do Supre
mo Tribunal. ão pOSS1 concor
du C1m esta conc~usão.Os. imples
pncedentes são perigosa fonte de
auct')ridade e não devem s lI' con-
iderados como sufficientes, pfl.ra.

re>olução das questões de poder~s

constitucionaes, exCepto nos ca
sos em que a acquiescencia do
povo e dos Estados possa ser COD.
siderada como igualmente firma
da. Longe de ser esta a hypothese
no presente caso, antes se pode,
firmaclo em precedentes, argu
mentfl.r contra o banco. Em 1791
um Congresso decidio a favor de
um banco; um outro, em 1811,
decidia contra eUe. Um Congresso,
em 1815, decidio contra um banco,
e em 1816 outro Congresso decidio
a favor d'elle. Ant s do presente
Congresso, portanto, os preceden
tes provenien tes d'esta origem.
erão iguaes. Se recorrermos aes
Estados, veremos que a manifes
tação das opiniões do legislativo,
do exec utivo e do poder j udiciario.
contra o banco tem sido, em re
lação as favoraveis, na proporção
de quatro para uma. Nada ha, por
tanto, em materia de preceden
tes, q ue, caso a sua auctoridade
fosse admittida, devesse pezer a
favor do acto sujeito.

« Se a decisão do Supremo Tri
bunal comprehende todos os fun
damentos cl'este acto, não deve,
comtudo, dirigir os poderes coor
denados d'este governo. O Con
gresso, o poder executivo e o tri
b unal devem ser gUÍ>tdos, cada
um, por sua propria opiniãO da
ConstituiçãO. Cada funccionario
publico, que jura manter a Cons
tituição, obriga-se a fazeI-o de
Recordo com a sua propria com-
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etc. serão a lei SUp1'3l1tC" elo paiz.» Declara igualmente
(art. 3), que - « o poder judiciaria extender-se-à a todas
as questões de direito e ele equidade (in law and equi(y)
resultantes cl'esta Constituição, das leis dos Estados Uni
dos e dos tratados feitos ou que se fizerem sob a sua
auctoridaele.» Declara, emfim, (art. 3) que o poder judi-

prehensão e não conforme é eIla
entendida pelos outros. Tanto é
dever da Camara dos Represen
tantes. do Senado e d) Prilsiden
te d~cidir da constitucionalidade
de uma lei, que lhes seja apre
sentada para votação ou approva
ção, como dos supremos .i uiz s,
quando lhes seja ella submettida
para decisão judicial. A opiniãO
do juizes não tem mais auctori
dade sobre o Congresso, dI) que
a do êongresso obre os juizes; e,
sob este ponto de vista, o Presi
dente é independente de ambos.

« A auctoridade do Supremo
Tribunal, portanto, não deve re
ger o Congresso ou o executivo,
quando funccionam em suas capa
cidn.des legislativas, mas app.nas
exercer a influencia, que mere
cer a força da sua argumentação."

De outra vez, durante a admi
nistração do Presidente Buchanan,
o Supremo Tribunal, em proces
so que lhe foi submettido e que
envolvia LIma questão de libJr
dade pessoal, negou ao Congres
s) o poder de excluir a escravi
dão dos Territorios. Esta decisão
tornou-se de vi tal interesse e im
portancia na eleiçãO presitlencial
q ue se . eguio e o Presidente Lin
coln a ella se referio em a ua
mensagem inaugural nos seguin
tes termos: - « 1 ão me esqueço
da these por alguns u ten tada,
de que as questões consti tucio-

naes devem ser decididas pelQ
Supremo Tribunal, nem nego eu,
que taes decisões devão ser em
todo casl) obrigatorias para aquel
les q ue são partes na acção e relfl.
tivamente ao objecto da mesma ac
ção, devendo tambem ao mesmo.
tampo merecer o maior respeito e
consideração de parte dos outros
ramos do governo, em todos os
casos parallelos. E com quanto
seja evidentemente possivel, que
semelhante decisão possa, em dado
caso. ser erronea, comtudo o mal
d ella resultante, ficando limita
do a esse caso especial, com a
probabilidade de ser neutrulizado
e de nunca converter-se em pre
cedente para outros casos, poderá
ser tolerado melhormente do que
o seriam os males provenientes
da pratica contraria. Ao mesmo
tempo, não deixará de reconhe
cer o cidadão sincero, que e a
politica do governo em questões
vitaes. que affectam o povo intei
ro, tem de ser fixada irrevogavel
mente pelas decisões do Supremo
Trihunal, do moment em que
forem ellas proferidas em litigio
ordinario entre partes em acçõ3s
possolles, o povo terá deixado rle
ser senhor de si mesmo n'esta
parte, resignando praticamente
o seu govern nas mãos d'aquJlle
eminente tribunal.

(I em ha n'este aspecto da
questão ataque algum contra o
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ciario dos Estados Unidos « será conferido a um Supremo
Tribunal e aos tribunaes inferiores, que o Congresso for
de pouco a pouco ordenando e estabelecendo.» Temos
aqui, portanto, disposições expressas e terminantes sobre
aproprio assumpto. Nada ficou incompleto ou foi deixado
á illação. A Constituição é a lei supl'ema; o poder judi-

tribunal ou contra os juizes. Deci- sidentes Jackson e Lincoln. As
dir as questões, que pelos meios re- primeiras fJrão energicamente
guIares lhes são sujeitas, é um de- condemnadas por habeis estll.dis
ver, do qual nã:> fugirãO, e culpa tns sl)b a direllção de MI'. elay e
d elles não é, se outros procu- MI'. Webster e com a mesma ener
mm desvirtuar as suns decisões gia defendidas. As segundas t,tm
pnra fins politicos. Uma secção bem forao sujeitas á mais seve
do n'lSSO pniz entende que a es- ra critica, especialmente nas mãos
cravielão é um direito e eleve sel' do Professor Samuel Tyler em a
ampliadll., em quanto a outra acre- sua Memoir of Chief Justice Ta
dita, que é um m.al e não deve ney. Quanto a 'nós, contentamo
ser ampliada. Eis a unica dis- nos com uma simples obi:lerva
puta substancial. A clausula ela ção. A fronteira entre os poderes
Constituição sobre os escravos fu- legislativo e judiciario é em ge
gidos e a lei de suppressão do ral clarn. Declarar o que a lei
tmfico extrangeiro; estão am bns é, é da esphera d'este; declamr
em vigl)r, talvez como jamais o que ella será nos limites da
o poderá estar q ualquer lei em Constituição, pertence ao primei
uma communidade, aonde o sen- 1'0. E quando o fim da questão
so mornl do povo supporta im- é verificar quaes sejão estes liffii
p1rfeitamente a propria lei. A tes, é dever de todos aquelles,
grll.nde massa do povo atem-se que têm de exercitar uma aucta
á dura obrigacão legal em am- ridade independente, convencer-

• J

bos os caS1S e po ucos a transO'l'l- se cuidadosa e conscienciosamen-
dem em cada um d'elles. Acr~- te, pell) exame completo de todos
dito que isto não p'lelerá ser in- os dndis que possa obter, de que
t lirll.mente remediado e seria não uJtrupassn os limites que o
peior, em ambos os casos, depois povo, ao delegar-lhes a auct'nida
da s~pnração das secções do que de, traçou ao seu poder. Eis uma
antes d'ella: o trafico extl'l1.n- regra segura, conveniente ejusta,
g iro, agora imperf0itamente de que deverão fazer applicação
supprimido, seria por fim restn- toei -s o"s cidadãos, todos os func
belecido sem restricções em uma cionarios e todos os tribunaes,
dll.s secções. em quanto os escra- todas as vezes que lhes for dei
vos fugid'ls. agora sóml'nte em xada certa lattitude no exercicio
parte re tituidos, não o seriam das suas attribuições.
a'ls)lut'tmente pela outra secção.» C.

Taes erão as opiniões dos Pre-
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ciario extende-se a todas as questões de direito e de equi
dade susdtadas sob eLla, e são os tribunaes dos Estados
Unidos e, em ultima instancia, o Supremo Tribunal, que
têm de ser investidos ct'esse poder juçiiciario. Ninguem
póde duvidar ou negar que o poder de interpretar a Cons
tituicão seja um poder judiciaria. (1) O poder de interpre
tar os tl'3 tados é eviden temen te d'esta natureza, quan
do o julgamento dá-se em controvel'sia entre indivi
duas. (2) O mesmo principio deve sei' applicado aonde o
sentido da Constituiç.ão é controvertido em pleito judicial,
porque interpretar as leis é a funcção propria do poder
judiciaria. (3) Se, pois, surge alguma questão concer
l1'3l1te a Constituição, se é elta susceptivel de exame e
julgamento judicial, é claro que crearlo já está o tribu
nal, ao qual compete a decisão. O unico pon to que fica
sujeito a controversia, é saber se essa decisão, quando
pronunciada, é defini tiva e obrigatoria para os Estados e
o povo dO!5 Estados. Passaremos a examinar as razões,
pelas quaes assim se deve presumir.

§ 377. Em primeiro lagar, o poder judiciaria dos Es
tados Unidos abrangendo legitimamente todos os casos
d'esta natureza, o seu julgamento é ipsa (eteta definitivo
pa.ra as partes litigan tes, relativamente aos pontos deci
didos, a menos que a Constituição determine algum meio,
pelo qual a deci:são possa ser revista. Semelhante meio
não foi determinado. 'Ao Congl'esso foi ampla anctoriza
ção conferida para prúver os meios para o exercicio da
j ul'isdicção do Supremo Tribunal nas appeltações das de
cisões dos tribunaes inferiores, estadones ou nacionaes,
nos casos da competencia do poder judiciaria dos Esta
dos Unidos; mas não se determináram meios, pelos
q uaes algum tribunal superiol' podesse rever as decisões
do propL'io Supl'emo Tl'ibunaL O nosso é por excetlencia

(1) D:me's Abridg. CfLp. 18"7, art. 20, ~ ]5, p- 590; Drme's App. SI
42. pp. 49, 50; SI 44, pp. 52, 53; 1 Wil son's Lectures, 4611l4Ci3.

(2) Vide Addl'1sS of Congress, Fevereiro de 178'7; Journ. ofCong.
p. 33; Rawle on the Constitution, App.2, p. 316.

(3) Blcon's Abridgment, Slltute H.
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um governo de leis e não de homens, e as decisões judi
ciaes do mais alto tribunal, pelas regras conhecidas elo
direito commum, são consideradas como estabelecendo a
verdadeira interpretação das leis que, controvertidas,
lhe são submettidacl. Não só é o caso considerach)
como decidido e firmado, mas· tambem os principios e
regras da decisão são recebidas como precedentes e
auctoridade, que obrigam nos casos futuros da mesma
natureza; é esta a pratica constante do nosso systema
inteiro de jurisprudenca. Trollxeram-a comsigo os nos
sos maiores, quando primeiro immigráram para este paiz,
e é, e foi sempre consíderada como a maior garantia elos
nossos direitos, das nossas liberdades e da nossa proprie
dade. E' com este fundamento que com razão se reputam
as nossas leis certas e baseadas em principias permanell
tes e não dependentes do capricho ou da vontade da pes
soa do juiz. Doutrina mais alarmante não poderia ser
professada por um tribunal americano, do .que sustentar a
faculdade de poder desprezar todas as regl'as e decisões
anteriores e decidir por si mesmo sem referencia as re
gras firmadas pelos principias precedêntes.

§ 378. Esta conhecida norma de proceder, este assen
tado habito de pensar, este effeito definitivo das deci8ões
judiciaes, estavam inteiramente n~s vistas dos organiza
dores da Constituição; fOl:ão prescriptos e vigoram em
todos os Estados da União e toda a infracção d'estes
principios sel'ia com razão considerada como uma ten
dencia para a tyrannia e o arbitrio, para o exercicio de
poder puramente descreccionario e para o abandono das
justas restricções impostas á auctoridade judiciaria. Pa
rece, pois, impossivel a presumpção de que, se o povo
quiz realmente estabelecer uma regra nova a respeito das
decisões do Supremo Tribunal e limitar a natureza e effei
tos de seus julgamentos em sentido de todo desconhecido
do direito commum e da nossa vigente jurisprudencia, al
guma indicação de semelhante pensamento se não encon-
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trasse na COI).stituição. Vemos (art. 4) que a Constitui
ção declarou, que inteira fé e credito seriam dados em
cada Estado aos actos judiciaes de todos os outros; mas
identica disposição não se encontra a respeito das deci
sões dos tribunaes dos Estados Unidos, porque estas
erão considet'adas como evidentemente soberanas e abso
lutamente obrigatorias para todos os Estados. Se as de
cisões elo Supremo Tribunal em questões constitucionaes
são definitivas e obrigatorias para os cidadãos em geral,
não devem ser etlas igualmente definitivas para os E ta
dos'? Se os Estados são partes n'aquetle instrumento,
não é tambem parte o povo do Estado '?

§ 379. Tem-se dito - « que embóra seja verdade que
o poder judiciaria, em todas as questões que lhe são
subll1ettidas nos termos da Constituição, tem de decidir
em ultima instancia, esta instancia deve necessariamen
te ser considerada como ultima em 1'elação [LOS outros 1Y/r

mos do governo, não com 1'elaç[/'0 [WS di1'eilos dos q'LLe são pal'les
no contra ·to conslil~Lcional, do qual o ramo judiciaria, como
os outros ramos, recebe a sua d.elegação de poderes.
De outra sorte, a delegação do poder judiciario annulla
ria a auctorielade delegante e a concorl'encia d'este ramo
do poder pu~lico com os outros em poderes usurpados,
subverteria para sempre, e alem da possibilidade de re
media legal, a propria Constituição, que todos esses
poderes forão creados para conservar.» - (1) Oea, é
com certeza passiveI que os varios ramos de um governo
conspirem para subverter a mesmissima constituição
pela qual farão creados; mas quando assim fizessem,
ainda restaria um meio proprio para remediar o mal.
Em primeiro lagar, o povo pelo exercicio da pl'ero
gativa eleitoral pode facilmente conter e corrigir
q l1alq uer infracção perigosa, evidente e deliberada ela
Call titllição em dons dos grandes ramos do govemo,
e qU:ll1to ao terceiro, pode remover os juizes por meio
de i·npe:.d~ lIent (accusação pela camara dos represen-

(1) Madi :m's Virginia Rep:>rt, Janeiro de 1800, pp. 8, 9.
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tantes) nos casos ere corrupção e de conspiração, Além
d'estes remedios ordinarios, ha um outro de conse
quencias muito mais vastas incorporado á propria Cons
tituição, na faculdade de reformai-a, faculdade que está
sempre no poder de tres quartas partes dos Estados.
E' supposição que se não mantem um momento se qLler,
que t1'es quartas partes dos Estados conspirem, vio
lando deliberada, perigosa e evidentemen te a C)nsti
tuição; e se for o ramo judiciario, o unico a teu tal' a
usurpação, o Congresso, em a sua capacidade legisla
ti va, tem pleno poder para revogar os effei tos pern i-'
ciosos de semelhante decisão. Praticameúte fallanJo,
pois, é mu;to pequeno ú perigo de semelhante usurp:1
ção ou violação proposital.

§ 3 O. Mas é systema de argumentação sempre
Yicioso allegar, por causa da possibilidade de abuso do
poder,' que este não existe.. (1) Apreciemos por um
momento as conseq uencias, que decorrem da doutriua
contraria. Tem a União actualmente vinte e quatro
Estados e cada um despõe na sua capacidade soberana,
do poder de decidir, por si mesmo e em ultiLua instan
cia, qual seja a verdadeira interpretação da Constitui
ção, quaes os seus poderes e quaes as obrigações que
n'ella se baseamo Podemos tel', portanto, no livre ex
ercicio d'e.sse dil'eito vinte e quatro interpretações le
aes, mas differentes, de todos os poderes da Consti
tuição e de todas as obl'i'gações, que d'elJa decorrem.
O que for por um Estado negado, pode ser por ou
tro aífirmado; o que for affirmado hoje por um Estado,
pode ser por elle mesmo mais tarde negado. Isto não é
uma méra supposição; porque, de feito, já tem sido ve
rificado. Ainda não se agitou uma só questão consti
tucional, em que Estados dift'erentes, havendo manifes
tado opinião, o nào tenh&o fei to em desaccordo, em i t
tindo opiniões contraditorias; e tem acontecido, e é de
suppor que continue a dar-se, attenta a natureza amo-

(1) Vide o processo entre partes Anderson v Dunn, 6 Wheaton's
R. 2040,232.



viveI dos COl'pOS Legislativos, tel'em alguns Estados em
differentes túnpos mantido opiniões dUTerentes sobre
a mesma questão. O Massachusetts em certa epoclla
considerou inconstitucional o embargo de 1807; pos
teriormente, uma maioria dúvida á mudança de par
tidos, mantinha opinião inteiramente opposta. A Vir
ginia em 1810 sustentava q"!1e o Supl'emo Tribunal era
o arbitro commult1 e em 1829 já pensava de outro mo
do. (1) Que, pois, ha de seI' lia Constituição, se seu
poderes têm de seI' con::;tantemente objecto de debates
e contro,ersias ~ Qual a intel'pl'etação que poderá ouri
gal' ~ A interpretação de um E::;tado deve ser obriga
toria n'esse Estado, e.nquanto a contl'al'ia dove-o ser
no .Estado vizinho, que' por acaso pense de modo con
trio ~ Em semelhante hypothese, nunca havel'ia nos E::;
tados Unidos uma só Constituição produzindo eITeito
sobre o povo inteiro. O pod~r que for controvertido ou
negado pOI' um simples Estado deve ser suspenso em
toda pal·te ou n'aq uelie Estado sómente ~ En tão a Cons
tituição teria praticamento desappal'ecido como systema
uniforme ou fosse qual fosse o systema, á 'ontade de
qualquer Estado.. Se o poder de nuLli.l.1car a Constitui
ção pertence a um Estado singulal'mente, elie poderá
legalmente exerceI-o á sua vontade. Não seria oste
podeI' muito mais pel'igoso e prejudicial, do que a pre-

.rogativa concedida por todos os Estados ao poJeI' j \1

diciario pal'a interlJretaQão da Constituição ~ Um tri
bunal, nomeado pela auctoridade de todos, não seda
mais seguro do que vinte e quatro tribunaes, funccio
nando como quizessem, sem principias communs e reci
proca cooperação ~ Supponhamos que o Congresso de
clara a guerra; terá um Estado poder para suspen
deI-a ~ Mas o Congresso faz a paz; terá esse EstaJo
poder pal'a involver o paiz inteiro em guel'l'a ~ Suppo
nha-se que o Presidente e o Senado celebram um
tl'atado; poderá um .Estado declaral-o nuUo ou obrí-

(1) Dane's app. §S) 44, 45, pp. 55 a 59, p. ~ 54, p. 66; 5 Ellio·t.
Debates, 338, 339.
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gar o paiz inteiro á represa lias, para çlesobedecel-o ~

POl' outro lado, se a caLla Estado compete julgar por
si mesmo das obrigações que lhe advêm da Constitui
ção, licito lhe será desolJ\3decer certa lei ou tratado,
pOL'ql.le pode reputal-o um exercicio inconstitucional
ele poder', elllból'a todos os outros Estados manifes
tem opinião em contl'ario. Supponhamos que o COll

gresso lança certo imposto sobre a importação, o qual
aconteça ser oneroso para certo Estado ou destiual'-se
a fins ,que esse Estado não repute constitucionaes,
acontecendo ao mesmo tempo serem todos os outros
Estados favoraveis a esse imposto; deverá ser conside
rada nulla a lei que estabelece o imposto '? Isso
equivaleria a consentir-se, que um Estado tirasse á
União um poder, que lhe f61'a dado pelo povo de to
dos os Estaclos, eq ui valendo ainda a converter o go
V0l'no geL'al em servo de' vinte e quatro senhores de
allimo vat'io e com intuitos differentes e, entretanto, obri
gado a obedecer' a todos elies. (1)

§ 381. Portanto, o argumento tirado da possibilidade
de abuso do poder, pelo menos, tem o mesmo valor,
se furo applicado em sentido contrario. O risco que a
Constituição correria de ser destruida, estando seme
lhante poder nas mãos de algum dos ramos do gover
no federal, é igual ao que ficaria exposta se elie es
tivesse nas mãos de tO,dos os Estados da União.
Ha, comtudo, uma differença entre os dous casos, isto
é, se a usurpação viesse do lado federal; poderia ser
constitucionalmente repellida pelo povo de todos os Esta
dos; mas se elia partisse de um só Estado, 5;eria, de accor
do com a theoria que estudamos, irremediavel. Outras
diffivLl1dades ainda se acer am da argumentação ana
lyzada. Quando se diz que a decisão em ultima ins
tancia do Supremo Tl'ibunal é obL'Ígatoria e definiti "a
par'a as auctol'idades dos outros ramos do goveruo-,
devem-se entender as do governo fede~'al sómente ou
as dos Estados tarnbem ~ e as d'aquelle sÓ111ellte, ell-

(1) We:,stJl"s 'peache, -i20; '* Elli f Ddbate, 3J9.
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tão a Constituição deixa de ser a lei suprema do paiz,
em bóra todos os funccionarios dos Estados sejão obri
gados por juramento a defendei-a; se as d'este tam
bem, então é ella obrigatol'ia para as legislaturas e

.os poderes executivo ·e judiciaria dos Estados. Tal
decisão obrigaria estes poderes e, entretanto, não obri
garia o povo dos Estados ou os Estados em sua ca
pacidade soberana. Os Est dos poderiam manter deter
minada interpl'etação da Constituição e os seus funcciona

.rios ser por outra obrigaclos. Se, por outro lado, os func-
cionarios estadoaes devem seguir a interpretação do Esta
do em opposição a interpretação do Supremo Tribunal,
então a Constituição, do modo pelo qual é actualmente ex
ecutada pelos differentes funccionarios, é desigual e os de
veres exigidos d'esses funccional'Íos poderão oppôr-se
e entrar em collisão uns com os outros. Se é este es
tado de cousas o justo corol1ario da argumentação, não
se deverá com razão suspeitar que a propria argumen
tação sej a falsa ~

§ 382. Alem d'isto, uma das .partes d'esta argu
mentação é que a interpretação judicial não é obriga
toria - « relativamente aos direitos d'aquelles que são
partes no contracto consti tucional.» « Em qualquer
outra hypothese, a delegação do poder judiciaria an
nu llaria a auctoridade delegante.» Quaes são, pois,
n'este contracto as partes contractantes ~ Quem dele
gou o poder judiciaria ~ Que o responda o proprío ins
tl'llmento. As partes contractant da Constituição silo
o povo dos Estados Unidos. O povo dos Estados Uni
elos delegou o poder judiciaria. Não foi delegação fei~a

pelo povo de um E tado, mas pelo povo de todos os
tados. Porque, então, não pode uma decisão judicial
ser obriaatoria em todos os Estados, até que toclos aquel
los quo delegáram o poder, concorram POl' qualquer
meio constitucional, para annullal-a ou rejeitaI-a ~ Aon
de está a clausula, que confere a cada Estado o poder
de interpretar a Constituição para todos os outros e
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d'esta arte, por ado proprio, envalidar em seu proveito
a interpl'etação do resto inteiro"? Não se poderia com
razão reputar isso uma delegação de poder judiciario,
que annullaria a auctoridade delegante"? (1) Desde que
o povo inteiro dos Estados Unidos concorreo para o
e tab0lecilllento da Constituição, parecia de todo con
soante com a l'azão pt'esumir, na auzencia de qualquer
estipulação em contrario, que elte não Cjuiz que a sua
força obl'igatoria dependesse singnlarmente dos dicta
mes ou opinião de qnalquer Estado. Até mesmo no
dominio da confederação, como já se notou, foi una
nimemente resolvido pelo Congl'esso que - cc como as le
gislatul'as estadoaes não são competentes qara fazer
tH.\~S contractos ou tratados (com as nações extrangei
ras) nssim t:~mbem não são eUas competentes pa1'(~ n'essa q1~alida

de d cidirem a1~ctorita1'i(~mente ou fixarem a interpreta
ção ou sentido d'eltes.» E a argumentação com que
esta opinião é defendida, parece absolutamente irres
pondivel. (2) Se assim era no dominio ele semelhan
I,e instrumento, SI') essa interpretação foi affirmada pe
rante todo o povo americano e transmittida ao conhe
cimento das legislatul'as dos Estados, como poLleremos
fU3ir da conclusão de que, sob a Constituiç:lo que cre
ou llm poder judiciado expressamente pa.ra os casos
ql1e sob eLla surgissem, o povo deve ter entendido e
qU(3l'ido, que os Estados ti\essem o dil'eito de pôr em
c1u vida ou de contl'abalançar semelhante interpl'etação
jllllicial "?

§ 383. Em segundo logar, como o poder juclicial'io
se extende a todos os casos que sur'gem sob a Cons-

(1) E' de grande força a nrgum:mtação de MI', \Vebster sobre
este a~sumpt), em o seu importante discuTso a proposito das
res')luções de 1\11'. Fo t no Senado, em 1830, discurso que merece
toda a utLnção dos estadistas e j uris onsnltos: Vide 4 Elliot's
Dabates, 33·, 33:>, 3m, 3H e Wab. ter' Spe~che, pp. 407, 408, 41
a 420, 430 a 43:2.

(2) Journnls of CongreRs, 13 de Abril de 1787, p. 32, etc.
Rawle on tna Con'ltitntion, App. 2, p. 316 etc.
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tituição, e como é esta a lei suprema, naturalmente
e~sa supremacia deve see interpretada de modo a com
prehender não só os cidadãos como os E5tados tam
bem. {1) Isto, comtudo, não é materia; que ficasse de
pendente de simples dedução, porquanto a Consti
tuição foi declarada a I.ei suprema do paiz - c( quaes
quer que sejão as disposições em conteario da consti
tuição ou leis de qualquer Estado.» O povo dos Es
tados, portanto, não pode, por meio da alteração de
alg~tma das suas respectivas constituições, des.trLlÍl' ou
enfeaq uecer essa supremacia. Como, pois, poderá. h
zel-o de outea maneira menos dieecta ~ Ora, a func
ção pt'opeia do poder judiciaria é interpretar as leis
e, confoeme as mesmi:ssimas palavras da Constituição,
inteqH'etae a lei suprema. A sua interpretação, por
tanto, torna-se obrigatoria e definitiva para todos os
ramos do governo federal e para o povo inteiro no
que diz respeito aos direitos e obrigações oriundas da
Constituição ou poe elia reguladas. Se, pois, todos
0;5 ramos elo governo nacional podem exercer .legiti
mamente os podere que o ra:rno jutIiuiado, por sua
interpretação, declara concedidos pela Cunstituição e
não podem exp,rcer aq uelles, que do mesmo modo süo
declarados não concedidos por ella, não seria um erro
sustentae S1incla assim que esse legitimo exercicio não
devet'ia set' reputado a lei suprema do paiz, mas que
os poderes prohibicLos deviam ser consieleradc.s como
concedidos ~ Repugna com as primeit'as noções ela
justiça, que em ruLação ao me mo instrumen to de go
verno surjão ao mesmo tempo po leres e devere dirl'e
rentes e diff rentes regras prevaleçam entre os gover
nados, devido ao direi to de inteq)retal'em as :rr.CSll1[\S

palavras (empeegadas evidentemente cm um só son
tido) edl seutiLlos diITerentJs e aLó mesmo oppo 'tos.
Se jalllais cas? houve, em que a unifol'lllÍdade de in
tel'pretayão cLeves:::ie ser considerada C0110 maxill1a ne-

(1) TlIe Fcrlernlist, N. 33.
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cessaria, parece que deve seI-o por excellencia o da
interpretação da lei fundamental de um governo; de
outro modo, seguir-se-ia que o mesmo individuo se
ria obrigado ao mesmo tempo a certas regras' como
magistrado e a outras como simples particular.

§ 384. Semelhante doutrina não seria sabia, nem pru
dente e lançaria a Constituição em duvidas intermina
veis, fundadas no caracter e opiniões fluctuantes d'aquel
les, que periodicamente fossen: chamados a executaI-a.
Tal Con.stituição não poderia ser razoavelmente conside
rada como lei e mui~o menos, como lei fundamental; nã.o
teria a certeza e a universalidade, que são os attributos
naturaes das leis soberanas; nos acarretaria a miserave l
servidão resultante da jurisprudencia vaga e incerta, que
ha sido conj urada; misem est se?'vit'L~s, ubi ft~S est vagum aut
ince?·tum, e sujeitar-nos-ia á discussões constantes e talvez
á lutas civis, provenientes de perpetuos conflictos occor
rentes sobre questões constitucionaes. Por outru lado, o
P1eior resultado que poderia deccorrer de uma decisão
erronea do poder judiciario, seria a necessidade da inter
venção do Congresso ou, em ultimo caso, do exercicio da
attribuição de reforma pertencente aos Estados, para cor
rigir o mal.

§ 385. Vemos que a prerogativa de interpretar a Cons
ti tuir,ão, é expressamente confiada ao ramo jucliciario,
sem limitações ou restricções á sua obrigatoriedade;
quem, pois, tem o direito, por inducções geraes, não dos
termos do proprio instrumento, mas de méras theorias e
da pretensa reserva de direitos soberanos, de impôr
taes limi tações e restricções ~ Vemos que, se para con
seguir a uniformidade de interpretação e conservar a
Constituição como laço perpetuo de união, não é absolu
tamente indispensavel um arbitro ou auctoridade supre
ma encarregada de interpretaI-a, pelo menos é isso da
maior utilidade e importancia pratica. Quem, portanto,
tem o direito de explicar os termos da Constituição, de
modo a tirar-lhes a sua força e eifeitos natueaes '?
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§ 386. E' sabido ser pratica conhecida do poder ,ju
diciaria dos differentes Estados decidir em ultima ins
tancia todas as questões constitucionaes em litigio, e
que essa pratica ha sido sempre defendida como um
legitimo exercicio de auctoridade e com força obriga
toria em todo o Estado. (1) Como tal, a pratica tem
sido sempre approvada pelo povo e nunca foi vedada
aos tribunaes por meio de emendas á suas constitui
ções nas vezes, em que o povo tem sido convocado
para revel-as. Sabemos tambem que o povo dos diffe
rentes Estados ha sempre contado com este ultimo
appello judicial como a garantia dos direitos e libel'
dades dos seus Estados, e que isto está de perfeito
accordo com toda a jurisprudencia do direito com
mum. Em taes circumstancias, não é naturalíssimo
presumir, que regra identica se tivesse procurado
applicar à Constituição dos Estados Unidos ~ E quan
do vemos que o poder judiciaria dos Estados Unidos
foi effectivamente investido de poderes iguaes, não é
presumpção irresistivel, que esses poderes tinhão o
mesmo fim e deviam ter por toda parte o mesmo effei
to obrigatorio ~ Mesmo sob a confederação, instrumento
modelado infinitamente com mais zelo e maior defe
rencia para com os direitos dos Estados, as decisões
do poder judiciaria encarregad o de decidir as con tro
versias entre os Estados erão definitivas, e o poder
de appellação nos outrõs casos era considerado como
superior as decisões e a legislação de todos os Esta
dos. (2)

§ 387. Se, pois, argumentando com os termos da
Constituição e os conhecidos principios da nossa juris
prudencia, a legitima conclusão é que o poder judicia
ria dos Estados Unidos é, em ultima instancia, o in
tel'peete definitivo da CO~lstituição em todas as questões

(1) Elliot's Debates, 248, 328, 329, 395; Grimke's Speech em l828,
p. 25, etc.; Dane's App. !li!li 44, 45, pp. 52 a 59, Si 48, p. 62.

(2) Dane's App. Si 52, p. 65; Penhallow v Doan, 3 DalI. --1;
Journals of Congresso 1'179, voI. 5, pp. 86 a 90, 4 Cranc:h. 2.
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de natureza juridica; vejamos, em seguida, até aonde
podem justlficar esta argumentaç?,o a passada historia
da Constituição e a pratica que ha sido observada sob
a sua vigencia.

§388. Que esta foi a intenção dos factores e defen
sores da Constituição e que ao povo foi submettida an
tes da sua adopção, é ponto perfeitamente averiguado.
O The Fedemlist (1) diz:' « Sob o governo nacional,
os tratados e artigos de tratados, bem corno o direito
das gentes, serão sempre explicados em um sentido -e
do mesmo modo executados, emquanto que as decisões
sobre os mesmos, pontos e questões em treze Estados
ou tres ou quatro confedernções, 'nem sempl'e se har
monisarão ou estarão de accordo, em consequencia
tanto da variedade de tribunaes e juizes independentes
nomeados por governos ditTerentes e independentes,
-como das etifferentes leis locaes, que n'essas decisões
possão influir ou as possão affectar. A sabedoria da
convenção, collocando taes questões sob a jurisdicçáo
e julgamento dos tribunaes nomeados pelo governo na
cional e só perante elle responsaveis, nunca será em
demasia louvada.» Refel'Índo-se a objecção formulada
sob o fundamento de ser 'nacional o governo e não uma
cunfedel'ação de Estados soberanos, depois de estabe
lecer, que a j urisdicção do governo nacional extendia-se
sómente a certos e det~rminados objectos, deixando
todos os mais aos diversos Estados, passa a dizer: (2)
« E' verdade que nas controversias entre as duas juris
dicções (estadoal e nacional) o tl'ibunal q~~e tem de re
solve?' afinal, tem de ser collocado sob o governo geral;
mas isto não altera os principios. A decisão tem de
ser dada imparcialmen te, de accordo com as regras
da Constituição e todas as precauções mais conheci
das e efficazes farão tomadas para garantia d'esta im
parcialidade. Semelhante tribunal' é evidentemente es-

(1) Th e Federalist, N. 3.
(2) The Federalist; . 39.
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sencial para evitar o app lia ás armar e á dissolução
do contl'acto; e que deve ser elie estabelecido sob o
geral antes que sob os governos locaes ou, faliando
mais correcLamente, que não podia ser estabelecido
com segul'ança senão sob o primeiro, é uma propo
sição, que provavelmente não poderá ser combatida. I) (1)

§ 389. O assumpto é .tratado com maior cuidado ainda
. em outro numero, (2) que se occupa com o podee judicia

ria sob o ponto de vista da extensão das suas attl'ibuiçGes.
Diz-se alii que é indispensavel a existencia de um syste
ma constitucional que torne effecti vas as disposições
constitucionae;:;; que se ha; isso, a que se cháll1ãO axio
ma~ politicos, a convenisllcia de um poder juJiciario nos
governos, sendo igqa-L a da sua legislatura, deve :::;er in
cluida no numel'O d'esses axiomas; (3) que a simples ne
cessidaLie de unifol'midade lU interpretação da iei consti
tucional, deci"de a questão; que treze tl'Í bunaes de j uris
dicção final ind0pendentes, com o direitú de julgarem as
ll1esmas causas, é uma hydra governamental, da qual só
contradicção e confusão podem sahir ; qU'3 as coutl'over
sias entre a nação e os seus membros só ao tt'iburral na
cional podem ser convenientemente subll1ettidas; que a
paz do todo não deve ficar' á mercê de uma das partljs ;
e que todos os actos que possão conspirar contra a har
monia dos Estados, é. assum pto propl'io da superintcuden
cia e fiscalisação t'ederal. (4)

(1) Vide tambem The Federalist. . 33.
(2) The Federalist, N. 80.
(3) Encontra-se a mesma obsorvação feita c')m grande vigor pelo

Sr. Chief l!~slice Marshall, /1.0 publicar a decisão do tribunal na acção
entre partes Cohens v Virginia (O Wheat ~(j±, 384).

(.J,) No The Federalist, Ns. 78 e 8<>, s observa a mesma ordem de ra
ciocinio. insistind ')-se lal'gamen te na natureza definitiva da j uris
diCÇão do Supremo Tribunal em grau de appellação. a convenção
do Connecticut, MI'. EI1 wort (posteriormente chier justice dos Estado
Unidos) usou da seguint<l linguagem: - « Esta Constituição define
a extensão dos poder s do g)vern gerltl. "e a legislatura geral exce
der alguma vez os seus limites, o poder judiciaria será o correctivo
consti tuci.:ma1. 'e os Estados Unidos exorl)j tarem dali seus poderes,
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§ 390. A mesma doutrina sempre foi reconhecida
pelas con vençàes dos Estados, convocadas para ratifi
carem a Constituição. Para algumas pessoas, consti
tuia elta uma forte objecção contra a Constituição;
para outras, era uma condição vital da sua existencia
e valor. (1) De sorte que é indiscutivel ter sido a
Constituição adoptada com pleno conhecimento d'esta
intelligencia dos poderes conferidos ao ramo judicia
rio. (2)

(1) Citar as passagens por extenso tomaria demasiado espaço;
tomemos por exemplo, nos debates da Virginia, as observações de
MI'. Madison: « Pode ser que, na organização de qualquer gover
no seja uma desgraça ter ficado a demonstrnção da sua auctoridade
a cargo de qualquer dos seus ramos coordenados. Não ha exem
plo de paiz algum, aonde o contrario se dê. Não ha politica nova
em ser esse encarg.) confiado ao poder judiciario dos Estados Uni
dos.» 2 Elliot's Debates, 390 e tambem 380,383, 395, 400, 404" 418;
vide tambem orth Carolina Debates, 3 Elliot's Debates, 125, 127,
128. 130, 133. 131. 139, 14,1 a l-!3; Pennsylvania Debates, 3 Elliot's
Debates, 280, 313. MI'. Luther Martin em sua ca.rta á Convenção
da Maryland, disse: « Pelo artigo terceiro, o poder j udiciario é
conferido a um Supremo Tribuna.l, etc. Este. tribunaes e só elles,
têm o direito de decidirem das leis dos Estados Unidos e de todas as
questões suscitadas a respeito da sua interpretação, etc. Portanto, se por
ventura alguma lei, etc., do Congresso ou certos actos do Presidente.
etc., são contrarios ou anctorizados pela Constituição, é questão
que pertence aos juizes, nomeados pelo Congress). determ inar ; a estas
decisões são todos os Estados obrigcLdos.» 3 Elliot's Debates, 44, 45;
Yates's i\linutef', etc. Vide tambem The Federalist. N. '78.

(2) Vide MI'. Pinckney's Observations citadas e.m Grimké's Speech.
1828, pp. 86, 8'7.

- e :liz3r.3m uma lei que a Constituição não auctoriza, é nulla; e o
poder ju.diciario, os juizes nacionaes, que deverão ser independente
pam garantia da sua imparcialidade. a declararão nulla. Por outro
lado, Sv os Estados ultrapassn.m os seus limites. - se fazem uma lei
usurpll.dora do governo geral, a lei é nulla, e juizes rectos e indepen
dentes assim a declararão. Comtudo, se ainda assim os E ta los Uni
dos e os Estad s individualmente se desadérem. se qui7.erem brigar.
o poderão fazer e nenhuma fórma de governo poder:i. de modo algum
e,·ital-o.» Nos debates da legislatura ela Carolina do uI, quando se
di clltia a convocação de uma convenção par:!. ratificar ou rejeitar a
Constituição, MI'. Charles Pinckney (um dos membros da convenção)
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§ 391. Isso não é tudo. A Constituição tem estado
até agora em plena execução por mais de quarenta
annos, e durante este pedodo o Supremo Tribunal
tem exel'Cido constantemente esLe poder de interpre
tação definitiva em relação não só mente á Constitui
ção e ás leis da União, mas tambem aos actos, ás .
constituições e leis dos Estados, na parLe em que hão
affectado a Constituição, as leis e os tratados dos Es
tados Unidos. (1) CL As suas decisões sobre estas gea-
'\ es quesLões nunca foram repudiadas ou revogadas

(1) Dane's App. § 4-1, pp. 53 a 55; Grimké B Speech, 1828, PI!'
3,1, a 42.

(a) _ 'esta discussão se estabe- d poder estabelecer r gl'llS, q ne
Ieee naturalmente, que a ques- a todos têm de dirigir na in er
tão suscitada a prop::>sito da pretação da Constituição ou d
Constituição tornou-se de alguma outra qualquer lei. P rtanto, é
sorte assumpta de controversia inteirament~ possivel que mui
j udicinl, a ponto de ser submet- t1.s questões constitucionncs, por
tida ao tribunal, na forma em largo espaço de tempo, não se
que poJia provocar o seu julga- jam trazidas ao conhecimento do
m nto. O tribunal não se reune tribunll.l sob uma forma que
para definir principios de leis lhe permitta a manifestação do
senão quando a sua acção é provo- seu pen nmento e nssim venha
cada em eifectivo litigio .. é preci- a firmnr- e uma intel'pretnção
so que elIe tenha competencin, pratico. pela acção cios outros dJ
de accordo com a lei, para se partamentos do governo, a qual
pr,muneiar sobre a materia que será dilficil e prejudicial depoi
deo logar a controversia, antes contrariar. Eifectivnm nte, como

reeonheceo esta doutrina nos termos os mais explicitas. li Qu
uma suprema jurisdicção federal é indispensavel, J) disse elle, li nfLO
pode ser negado. E' igualmente verdade, que, no intuito de garantir
a administrnção da justiça, era necessario conferir todos os podere,
tanto os privativos como os de appellação, que n Constituição enu
mm·ou. Sem aquelIa suprema juri dicção não poderíamos esperar a
de\"ida observancia dos tratados, a monos que os pndcres judieinri ,
do Estndos se cingissem á sua pnpria esphéra ou quo um entimeu
to geral de justiça prevalecesse na União, etc. QLIC paro. assegurar
e. te., tornavam-se neces arios poderes latos e especialmente em um
tribunal constitLlido como este é, cujo dever seria, não só docirlil'
tJLla as questões nacionaes que ul'gissem na União, mnE' Ii clllizar
e con ervar a judicaturas estacloaes dentro dos !'ell'S propl'ios limi
te., sempre que tentn.s. em intervir.)) Debates eIn 171 , imp"eHsos
por _\. E. Miller, 1831, Cl1l1rlestoLl. p. 7.
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pJlo Congresso. n) Estado ~el1hum jamais re~istio pela
fJrça ou por intel'medio de seu;; conselhos á execu
ção dos julgamentos f ll1dacios n'élssas decisões; e os
mais elevados tribunaes elos Estados têm accedido e,
na maio!' pade d)s casos, auxiliado o Tl'ibul1al na
sna execução. (2) DIll"al1te o mesmo periodo onze Es
t'ldos foram adrnittiLlos na U Llião na plena convicção

(1) r os debates d) pri:n~iro C.mgresso org"lllizado s)b a Consti
tuiÇão, a mesma d )Utrina hi fr't:lC'l.ment3 rec)nhe~id '1., como real
mente sempre o tem sido pela m'l.iori't d) Cm:r'e S) em todos os pe
riorios subsequentls. Vide 1 L1Jyd's Dab'ltes 219 a59~i,. 2 Lloyd's
Debates, 231 a 327.

(2) O Chier Justice M' Kean, n) pncesso entr3 p'l.rtes C lmmon
wealth v Cabbett (a Dül. 4'73, parece ter adoptado doutrina diffó
rente e ter sustentádo que o Supremo Tribunal não era o arbitro
commum; mas se o não era, o remedia não seria' a decisão pelo
E>.tario, como no C'lSO de um trahdo entre governos independen
tes, m'lS a emenda constitucional de parte dos Estados. Vide, po
rém, em senti"do contrario a decisão do Chier Justice Spencer na
causa entre partes Andrews 'li Montgomery, 19 Johns. R. 164.
a j llrisdicção privati va do Sllpre- Os tribllnaes federaes susten
ma Tribunal é limitada e a que táram tambem que, embóra pos
exercJ em grau de appellação é são ordenar o cumpriment) de
pela Constituição. conferida ex- deveres om liaes a um funccio
press'1.mente cOln as excepções e na nario d)s Estados Unidos (]\Jar
rOl'ma pelo Congresso prescripta (Ex bury v Madison, 1 Cranch, 137;
pa?'te Yerger, 8 Wall. 8'5; The Kendall v United States, 12 Pito
Lucy, Idem, ~01) esta corpora- 524; United Stat3s v Guthrie,
ção julci0u passiveI, n'um cas') 17 How. 28b) comt~do não têm
em que não se desejava decisão soJ o direito de intervir, de exigir
br ce lota questão de poderes cons- o cumprimenb de deveres pura
titucio'lae:; e e'll que a qllestão mente politicas ou de conter e
só por appeIlação p ldia 'er ven- fiscalizar o executivo no exerci
tilad'l., impedir a decisão, suppri- cio de poieres discreccionarios.
mindo a j urisdicção em gr1LU de A allegação de que semelhante
appellação. 1st) se deo n') cas) funccion-ario vae dar execuçã'J a
McCardle, 7 Wall.506, dcp)is de um'!. lei inconstitucional, não dá
recebid'1. a appellação, versanrh jlll'isrJ.icção a'Js tribunaes para
a questão agitad, s'Jbn a c')u - intervir. Mississippi 'li Johnson,
titucionalidade dos Recon<tmction Wall. 47). A. leis n'este caso t'1.m
Acts (lois de interpretação) com'J bem erão os Reconstruction Acis.
erão denomin·ldos. Abstemo-n)s Vide tttmb m Georciia v Stantm
da aqui emittir nosso juizo qun.nt'J 6 'Yall. 51.
a correcção d'este procel.liment.>. C.
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de q.ue Q mesmo poder seria exercido sobL'e elles. Muitos
Estad JS, em epochas differentes, têm sido convidados pa
ra tomarem em consideraçã1 e examinarem o fundamen
tos j ustificati vos da doutl'ina, e isso por outros Estados
qu pensavam que elta era ou poderia ser noci va aos
seus interesses. A grande maioeia dos Estados, d'esta
arte chamada para, em sua capacidade legislativa, ma
nifestar sua opinião, ha sustentado a exactidão da dou
trina e o effeito benefico da prerogati va, em termos os
mais explicitas. (1) Todas as vezes que se ha pro
posto emendas para mudar o tribunal e substitui l-o
por outro arbitro ou interprete commum, raramente
se ha conseguido o concurso de mais de dous ou tres
Estados, sendo taes emendas uniformemente rejeitadas
por grande maioria, já tacitamente, já por expressa op
posição; e casos têm-se dado em que a legislatura de
um mesmo Estado, em epochas dil'ferentes, ha pr:)fes
sado opiniões oppostas, óra approvando o que havia
negado, óra pondo-o pelo menos em duvida. De sor-

(1) o' M'tssa.chusetts em res')lugão de 12 de Fovereiro de 1793
(p. 57), respondendo as resoluçõ3s d'l Virginia d.3 173, declarou:
« que a decisão de todJS os casos de direito e d equidade resul
ta.ntes da Constituição d)s Estados Unidos, e a interpretação de
tldas as l3is feitas so1) a su't au~tJridn.rle,pert:mcem, por inve, ti
dura d') povo, excl usivamente ao tribunal j udiciario dos Estados

nidos;), e « que o povo n'aquell so13mne contracto, que é de
clarad1 ser a lei supLma do paiz, nãl clnstituio os Est'tdos juizes
do. actos e medidas do gover'no federal, ma. lhes conferio o
p')1.3r de proporem to.es emend'ts.» et .; « e que p')r esta interpre
ta.Ção da Con tituiç:'io fica in'iicarlo o remedio impar ial e po. ific')
para qu'tlquer m'tl. cuja e~ist3ncia a experimcia revele, . endo
assim m'tntida sem inLrrupção a p'lZ e a pnsperichde dos Es
hdos Uniebs.» Virle tambem D:me's App. Si 44, pp. M. 80. O
discur. o de Mr. WebsteJ' no Senudo. om 1 '30, contem uma admi
r'1vel exposição das mesmas d u tl'in 'ts. vVe!)st :r's Speaches. 410,
419 a 421. Em Junho de 1821, a Camnrn. dos Repres~nt'tntes d
New Hamp. hire votou cerbs resoluções (172 ius p')r 9 nlios) r 
digi la.s (c'lmo é sal)irlo) por um dos seu, mais di. tinct'ls h'lmens
d esbd l, affirmando a!l mesmn d'ltltriuas. O Delllware, em Jn
ueiro de 1 31, o Conuecticut e o Massachusetts, em Mai) de 1 31,
tiveram igual procedimento.
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te que se póde aflirmar com inteira confiança, que
durante quarenta annos tres quartas partes de todos
os Estados que compõem a União, têm expressamente
concordado ou tacitamente approvado esta interpreta
ção da Constituição e resistido a todos os esforços
para restringi l-a ou modificaI-a. E' talvez sem exem
pto na historia de todos os outros governos livres
esta corrente da opinião publica entre o povo, por se
melhante periodo, uniformemente derigida em um mes
mo sentido tão energica e decisivamente, no meio de
todas as mudanças extraordinarias de partidos, entre
os vaivens da paz e da guerra e os penosos conflictos
da politica geral com os interesses dos Estados. (1)
Elia ofrerece o mais satisfactorio testemunho que se po
ele imClginar da execuç'.ão justa e segura elo systhema
e, como commentario da propria Constituição, é tão
absolutamente concludente quanto mais o possa ser
outro qualquer, constituindo a unica barreira opposta

(1) A Virginia e o Kentucky negáram esse poder em 1'798 e 1800;
o Massachu. etts, Rhode Island, Nova York, Connecticut, New Hamp
shire e o Vermont desapprováram as resoluções dn Virginia e vo
táram resoluções em sentido contrario. (North Am. Rev. Outubro
de 183o, p.500). enbum outro Estado parece ter approvado as re
soluções da Virginia. (Idem). Em 1810 a Pennsylvania propoz a
nomeação de outro que não fosse o Supramo Tribunal para deci
dir as quest<5es entre o govetno geral e os governos estadones.
N'aquella occnsião a Virginia affirmou que o Supremo Tribunal era
o tribunal proprio pRra isso, concordando com esta opinião o ew
Hampshire, Vermont, a Carolina do Norte, Maryland, a Georgia,
Tennessee, Kentucky e ew Jersey, não tendo Estado algum nppro
yndo a emenda, (Nortb. A.mer. Re\'. Outubro de 1830, pp. 507 a
512; Dane's App. Si 55, p. 67,. 6 Wheat. R. 358, nota). Recente
mente, em Março de 1831, a PennsJ'lvania resolveo que a secção 25
du. lei judiciaria. de 1789, cap. 20, que confere ao Supremo Tri
bunal jurisdicção em grl1U de appellação sobre os actos dos tribu
na s estadoaes cm que tões cODstitucionae, é auctorizada pela
('OD tituiÇão e sanccionarln pela experienlia, o que se deve en
tender em relação a toem. a. outra, lei conferindo podere ás
j\lstiças federaes para manutenção das leis fundamentaes.



-131-

a conflictos civis e a remissão do assumpto á inter·
minaveis controversias. (1)

(1) O discurso de MI'. Webstar no Senado, em 1830, inceITa de
modo condensado e energico toda a argumentação sobre este as
sumpto,. escolhemos a seguinte passagem como especialmente ade
quada á materia: « O povo então, Senhores, constituio este go
verno; deu-lhe uma Constituicão e n'essa Constituicão enumerou os
poderes, que lhe conferia; fil-o um governo de po~leres limitado ;
definia-lhe a auctoridade; o circumscreveo ao exercicio dos pode
res concedidos, e declarou que todos os outros ficavam reservados
aos Estados ou ao povo. Não parou ahi, porém, Senhores; se a 
sim tivesse procedido, teria deixado em meio a tarefa, Não ha
definição, por maür clara, que possa evitar a possibilidade de du
vidas, nem limitação tão precisa que exclua toda e qualquer incer
teza. Quem, pois, interpretará esta outorga do povo'f Quem in
terpretará a sua vontade, aonde por acaso se supponho. ter elln fi
cado obscura'f A quem confiou elle esse direito de decidir afinal
em materia de podel'es do governo'f Senhores, o povo resolveu
estas questões do modo mais completo passiveI, deixando a proro
gativa com o proprio governo, n'aquelles dos seus ramos 'lue para
isso mais apropriados eram. Senhores, o fim principal, o objectivo
primordial que dirigia to la a organização e adopção da Constitui
ção foi estabelecer um governo, 'lue não fosse obrigado a agir por
intermedio dos Estados ou que dependesse da sua opinião e von
tade. O povo estava farto d'aquella especie de governo ob a con
federação,. .sob aquelle governo, a acção legal, a applicação da lei
aos individuas, pertencia exclusivamente aos Estados; o eongres
so podia apenas recommendar, mas seus actos não tinham força
obrigatoria, emquanto os Estados os não adoptavam e ancciona
vamo Estamos ainda n'estas condições? Estamos ainda a mercê
da vontade e interpretação dos Estados? Se o estamos, Senhore"
então van será a nossa tentativa de manter a Constituição, em
virtude da qual nos achamos reunidos.

« O povo, porém, Senhores, previa sabiamente na propria Consti
tuição o modo e o trib unal o.dequado e convenien te paro. r sol u
ção das questões levantadas sobre a lei constitucional. Encon
tram-se na Consti tuiÇão outorgas e restricções do poderes ao on
gresso; ao lado d'estas, tambem se encontram prohibições, que se
referem aos Estados. Uma auctoridade, portanto, deve nece saria
mente existir com jurisdicção definitiva para averiguar e fixar
a intelligencia d essas outorgas, restricções e prohibiçõ6.l!. A pro
pria Constituição indicou, ordenou e estabeleceu e, sa aulottoridade.
Como reali7,JU elIa este grande e essencial intento? Declarando,

enhores, que a Constituição e as leis dos Estados Unidos, qtte (orel1t
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§ 392. N'este exame da prerogativa elo poder judicia
rio, relativamente á sua supremacia na interpretação da
Constituição, não nos pareceo necessario apoiarmo-nos

sendo feitas em consequ,encia d'ella serão a lei Sltpl'ema do pai;:, quaes
qu,er que sejam as disposições em contl'al'io da Constitu'ição 01' le'is de
ql,alquer Estado.

« Foi este, Srs. o primeiro grande passo. D'este modo foi decretada
a supremacia da Constituição e das leis dos Estados Unidos; assim
o quiz o povo, Tão será valida lei estadoal alguma que contra
rie a Constituição ou as leis dos Estados Unidos, feitas em conse
quencia d'aquella. Quem, porém, deverá decidir essa questão
de interferencia? A' quem pertence o ultimo appello? Esta in
terrogação, Senhores, é tambem respondida pela propria Constituição,
declarando que o poder jud?'ciario extendel'-se-á a todas as questões l'e
sul/antes da Const'ituição e leis dos Estados Unidos. Estas duas dispo
sições, Senhores, abraçam a questão inteira; são efi'ectivamente a
pedra angular do edificio. Com elIas, temos uma Constituição;
sem elIas, teremos uma confederação. Consoante com estas claras
e expressas disposições. o Congresso estabeleceo mesmo em a sua
primeira sessão, na lei de organização judiciaria, o modo de dar
lhes pI na execução e de subme~ter todas as questões de pode
res constitucionaes á decisão final do Supremo Tribunal. Tornou
se elIa então um governo, Senhores; dispunha de meios para a
sua defesa; mas fossem outl'as as circumstancias, com toda pro
babilidade a Constituição estaria hoje entr<l as cousas pas-
adas. Tendo constituido o governo e decretado os seus poderes, disse

mais o povo, que desde que necessariam~ntealguem teria de decidir da
extensão d'esses poderes, decidisse-o o proprio governo, sujeito
sempre, como outros governos populares, á responsabilidade para
com o povo. E agora repito, Senhores, como pode acontecer que
a legislatura de um Estado adquira odireito de intervir? Quem
ou o que lhe dá o direito de dizer ao povo: « Nós que somos os
v ossos agentes e m andatarios para certo fim, decidimos que os
vossos outros agentes e mandata rios, nomeados por vós para
Ü'utros fin, transgrediram a auctoridade que lhes déstes? A re 
posta seria, e a não reputo discabida - Quem vos arvorou em juiz
dos mandatarios de outrem? Estes existem pela confiança do cl:
ente ou desappar~cem.-

« Senhores, u nego int iramenta este poder d-as legislaturas e 
tadoaes; elle não reziste a prova de um exame. Argumentar-se-á,
dizendo que em caSJ extr<lmo o go\'erno do Estado poderia pro
tegeI' o povo contra oppressão intoleravel. Em semelhante ca o,

enhores, o povo protegerá a i mesmo sem o auxilio dos gever
nos estadoas; tal caso permittiria a revolução, Quando seme-
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,nos sabios julgamentos d'aqnelle poder, confíJ'~nand.o essa
supremacia; mas cOnvem accresuentar, que o P9der j,udi
ciario não só tem 'exel'cido const.lntcmente este direito
de interpretação em ultima instancia, como toda a sua

lhante hypothese se verifica. é preciso que ella faça a sua pro
pria lei. Uma lei de nullidade de retada pela legislatura de um
Estado nem pode alterar o caso, n ~m de modo algum dar maior
legalidade á resistencia. Sustentando esta opinião, Senhores. eu
apenas affirino os direitos do ,povo. Estabeleço o que elle ha de
cretado e insisto no seu direito' de assim fazer. O povo preferia
conferir este poder ao governo geral e julgo do meu dever defen
deI-o, como aos outros poderes constitucionaes. II

Vide tambem 1 Wilson's Law Lectures. 461.462. E' verdadúm
mente surprehendente que o Sr. Vice·Presidente Calhoun, em suo.
carta de ~S de Agosto de 1832 ao Governador Hamilton (publicarln
em quanto esta obra se imprimia), tivesse julgado que uma pro
posta apenas ofl'erecida na convenção e enviada a uma commissão
para estudaI-a, ü,to é, que - « a 'j lll'isdicção do Supremo Tribuno.l
fosse extendida á todas as controversias entre os Estados Unido
e um Estado singular ou entre os Estados Unidos e 'os cidadãos
de um Estado singular l) - (Journal of Convention, 20 de Agosto,
p. 265), podesse permittir, junta com outras que concediam a pre
rogativa do veto sobre as leis estadoaes. a conclusão de que a CJn
venção que organizou a Constituição era contraria a concessão. s')b
q ualquer forma, de poder ao governo geral para exercer qualquer
fiscalização sobre os Estados por meio da força. do veto, em processo
judicial ou de outro qualquer modo. Esta clausula dmdo
jurisdicção ao Supremo Tribunal llflS controversias entre os E t·
dos, deve ser entendida. ad instar das outras controversias. entre
E tados e individuas. submettidns ao poder judiciaria. como deven
do ser applicada exclusivamente ás acções de natureza civil. relll
tivas á propriedade. á dividas, aJS CJntractos ou as outras rec·lo.
mações dos Estados Unidos contra um Estad J, mas não á deci
são de questões constitucionaes em abstract1. Posteriormente na con
venção, o poder judiciaria foi expressamente ampliado a todos o
casos resultantes dn Constituição. leis e tratados dos Estados Uni
dos e a todas as controversias em que os Estados Unidos fos em
parte (Journal of Convention 27 de Agosto. p. 293). abraçando d'est'l
arte toda a questão relativa ao direito de decidir as questõe
constitucionaes de natureza judiciaria. E foi este, como nos infor
IDa The Federalist, o substitutivo do veto sobre as leis dos Estad
e o llnico que foi considerado seguro e eillcaz. The Federnli.•
N. SO.
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RI'gumentação e pL'atica se baseam no princlplO de que,
l1.Jli:L vez dada, a intúrpl'etaçãu é obrigaturia e definitiva
tanto para os EstaLLos como pal'a o povo. (1)

(1) Martin v Huntel', 1 Wlleat. R. 3D!, 31'1; etc. 3 t2, :H8. Cohens,
v The State of Virginia, 6 Wheat. R. 2M, 376, 377 a 392; Idem 413
a 423; BanI.: of HamiltJn v Dudley, 2 Pdters, R. 524; Wnre v
Hylton, 3 Dali. 199. A linguagem do Sr. Chie{ Justice Marshnll ao
publtcar a decisão do tribunal na caus'1. Cohen v Virginia (6 Wheat.
J80t a 390) contem poderosa argumentação a favor d!l. jurisdicçãO do
ra.no j udi :iario. - « Ao apreciarem-se os argumentJs tirados da
n:ttnreza do governo e dJ pensamento geral de um instrumel1 to, ar
gumentJs deduzidos n) intuito de se restringir a interpretação,
q ue as palavras d'esse instrumento parecem comportar, é conveniente
c llocar do outro lado os principios, tirados da mesma origem,
que ás palavras conservam todos os seus efi'eitos e a sua natural

. in LlIigencia. Um d'esses argumentos e que foi apresentado com
grande vigor pelo patrono dos nuct1res, é que o p:>der judiciaria
de todo govern) bem constituido deve ter a mesma amplitude que
o poder legislativo e deve ter competencia para decidir todas as
questões judiciaes que nascem da Constituição e das leis.

« Se alguma thése ha que deva ser considerada como axioma
politico, esta, p9.l'eca-n 1S, assim deve ser reputada. Argumentando
se com eUa com) questão abstracta., provavelmente nenhuma di
vergencia de opinião e'(iste, todos os 'argumentos comprobatorios
da n~cessidadedo p:>der judiciaria, provão tambem a conveniencia
de dar-se-lhe essa amplitude. Não queremos dizer, que a juris
dicçãO d)s tribunaes da União deva ser entendida de moela a attri
buir-se-Ihe a mesma extensão que á legislativa, simplesmente por
ser iss) convenienta; mas sim! que essa conveniencia ministra
um argumentJ para a interpretação da C)nstituição, o qual nunca
dava ser disprezad J, mas t'l.l1tO mais respeitado quanto mais in
dagarmJs se as p'thvras do instrumento, que pretendem estabe
lecer esse principio, deverão ser resumidas para o fim de des
truil-o.

« As nocivas consequencias da interpretação defendida por parte
ela Virginia, tam bem tem direito á maior attenção; prostrariam,

'CaIU) se tem dito, o governo e as suas leis aos pés de cada Estado
d't União. E não será este o seu efi'eito'l Que poder do governo
. lria pJr seus proprils m lÍ'lS executa'lo em um Estado disposto a
l'dsistir á sua execução por actJs de 1 gis1:tÇãO? As leis têm de
ser executadas p1r in,1i\'idu lS agindo nos difi'erentes Estados; se
e ses in,lividuos podem i'llc.orrer em penas e se os tl'ibunae da

nião não pldem corriO'il' o julgam Jlltos pelo quaes essas penas
ã) a )p!icada , [t m ll'~h:J, do g)Vclrl1J pode ser em qualquer tempo
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§ 393. Mas pode-se perguntaI', como Ja se ha feito,
qual deverá ser o remedia, no caf:>O de uma' interpretação

embaraçada pela vontade de um d:JS seus membros. Cada um dos
membros t~rá um veta s:Jbre a vonta'le do t:>do.

« A resposta dada a este argumento não lhe contesta a proceden
cia. mas insiste em que se deposit'l. c1nfiança, qUA C1m segul'llnç't
pode ser depositada. nas in<:tituições dos Estados; e que, Re este'
jamais se tornarem tão loucos ou tão maus, que p curem lt d3strui<:ãO
do governo, poderão conseguir o seu intento, recusan lo-sJ a de,
empenhar as funcções que lhes são assignadas.

C( Con~ordamos facilmente com o patr:Jno do réo, em q ue os cn
sos figundos de resistencia legi lativa directa, no pensamento de
opposiÇão aos poderes roconhe illos elo g,JVerno, são ca os extl'J
mos, que esperamos nunc', se verificarão; mas não p1elem1s dei
xar de acreditar, que a convicção gern.l ela impotencia nb.olutn
do governo de, em taes caS1S, prJtegal' a si e a suas leis, con
tribuiria de modo poderoso. pll.rn. que taes casos se des, em.

« Admitta-se que as hypotheses figul·'telas sã1 extremas e impro
v:l.veis, comtudo ha gradações na opposiÇãl as leis. muito aquem
d'es>:ns hypotheses, que p')(lem exercer funesta influencia nos ne
gJcios da nação. Os differentes Estados podem professar differen
tes opiniões sobre a verdadeira inteí'pretação dos poderes con ti
tucionaes do Congr sso. ós sabemos que houve temp1. em que
o rec mhe~imento das dividas contrahidas pelos differentes Estn
dos durante a guerra da nossa revolução foi reputado inconRtitu
cinnal por alguns delles. Sabemos tambem que em outras epocha.
certas taxas impostas pelo Congresso forão declaradab inconstitu
cionaes. Outras leis forão em parte impugnadas. em quanto erão
sust ntadas pela grande maioria do povo americnno. Nã te'mo
garantias de que ficaremos menos divididos do que temos estado.
Os Estados podem legislar de accordo C'lm suas opiniões e podem
impor essas opiniões por meio de penalidades. Seria temernrio
avançar que as judicaturas dos Estados se conservariam isentas dos
preconceitos que actuam sobre as legislaturas e o povo, e con.
tituiriam tribunaes int'3iramente impal'ciaes. Em muitos Estadôs
os juizes dependem quant1 ao cargo e orclenn.dos da vont'l.de da
legisht'll'Il, A Constituição dos Estados (nitios não offarece ga
rn.ntins contra a geral adopção d'este principio. Quando att:mdo
mos para a import'lllcia qlle esta Constituição liga n independen
cia dos juizes, menos inclinados nos senti mos a suppor q u ella
podesse ter querido deixar essas questões constitucionaes a tribu
nnes. em que esta independencia possa não existir. em todo cnso,
aonde o Estado poderá perseguir o individuo que reclamar a pro
teoção de uma lei do Congresso. Estas perseguições p1dem dar-se
mesmo sóm acto legislativo. O individuo que effectual' uma pri. iío
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elTonea da Constituíção de .parte do governo elos Estados
Unidos on elos seus furicciollal'ios e no do exercício, ainda

de accordo co~ um a.ct1 do Congress), pode ser processa.do como
transgressor, S3 tivdr e'upregtdo força., o que cabe n'alçada do
j ury. Quão intenso saria o m'tI, se a primeira decisão em taes
casos fm;se definitiva.

(( Estes confiictos podem dar-se em tempos ordinarios; mas as cons
tituições são feitas para as edades futuras e destinam-se á immorta
lidade tant·) quanto o podem pretender as instituições humanas; nem
sempre pode ser tranquilla e serena a sua existencia .. estão expostas
á tem pestades e tormentas e, realmente, inhabeis estadistas deverão
ter sido os seus organizadores, se as não tiverem provido, tanto quanto
a sua natureza permittir, de m ios de conservação contra os perigos,
que possão encontrar. Nenhum governo deve ser tão deficiente em a
sua organiz:l.ção, que não disponha dos meios de garantir a execução
das sun.S pl'lpl'ias leis contra os perigos, que as ameacem, alem d'aquel
les que diariamente surgam. São os tribunaes de justiça os meios
mais commummente emprdgados e é razoavel presumir, que os go
vernos se fiem em seus proprios tribunaes de preferencia aos dos
outros. Nada ha. CJm certeza, nas circumstancias em que se organi
zou a nossa Constituição. nada na historia d'aquella epocha. que possa
justific'u a opinião. da que a confiança depositada nos Estados fosse
tão implicita. a ponto de ter ficado com elles e seus tribunaes o po
der de resistir ou de combater, nos termos da lei, as legitimas medidas
da União. As requisições do C:mgresso, SJb a confederação, erão tão
·constitucionalmente obrigatorias como as leis decretadas pelo Con
gresso actual. E' facto de notoriedade universal terem f;ido ellas habi
tualmente despresadas .. com inteiro conhecimento d'este facto e sob a
pressão d'elle, reunio-se uma c:mvenção para mudar o systema. Será
tão in verosimil, que ella tenha conferido ao ramo j udiciario o poder
de interpretar em ultima inst!1n'cia e em todos os casos. a Constituição
e as leis da União, e de defendeI-as de quaesquer violações, até li onde
as decisões judiciaes as podessem amparar, a ponto ne semelhante
inverosimilhança affectar essencialmente a intclligencia do novo sys
tema? Se nos disse, e cam. toda razão, que a grande alteração que
deve trazer elficacia ao systema presente, está no seu poder de agir
dirE'ctament~sobre os individuos, em logar de agir por intermedio dos
governJs estadoaes. Mas não deve semelhante poder, em boa razão e
l.0litica, ser applicado directamente tanto na protecção dos indivi_
duos empregados na execução das leis, como na coerção contra elles?
Vo sas leis attingem o individuo sem o auxilio de outro qua.lquer
poder; porque o não protegerão contra punições por ter cumprido
o ,eu dever na execução d'essas leis?

(( O patrono por parte da. Virginia procura. obviar á força destes
argumentos, dizendo q Ut3 os perigos, que elles suggerem, se não são
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por parted'elles, de' q,úa.-lquer poder, que não Reja garan
tido pela verdadeira inteLligencia d'aquella lei ~ A' esta

im 'tgi'nnrios, são iÍlevi taveis; q lle a Constituição não pode crear dis
posições contra elles e que, portanto, ao interpretar nquelle instru
mento, devflm scr elles excluidos do nosso pensamento. E. te estll.
do de cousas, diz elle, não póde dar-se senão quando a disposição
de espirito contra o presente systema politico for tão hostil, q lle de
termine a resolução de o destruir,. e quando semelhante resolução se
der, seus eff~itos não poderão ser contidos por disposições de leis.
A sorte da C mstituição não dependerá então de decisões j udicia
ri.as,. e quando mesmo se não recorra á força, os Estados podem
pór um termJ ao governo, deixando de agir .. basta que não elejam os
senadores e elle expirará sem lucta.

« E' verdade que, quando a hostilidade contra o systema actual
se tornar universal, será tambem irresistivel. O povo fez a Cons
tituição e o povo pode desfazeI-a. E' creatura da sua vontade e
. ó por sua vontade vive. Ma.s este poder supremo e ilTesistive 1
para fazer e desfazer, só reside no corpo inteiro do povo, mas
não em uma das suas subdivisões. A tentativa de exerceI-o, de
q ualquer umn. das suas partes é uma usurpação e deve ser repel
lid:l p H' aqlulles, aos qllaes o povo deleg')u o poder de a repellir.

« PortmtJ, a reconhecida impossibilidad d "'overno, de manter
se contra a vontade publica e, pela força ou de outra forma, do
minar a nação inteira, não é argumento procedente a favor da
sua incapacidade cnnstitucional para defender-se contra uma sec
ção da nação, que age em opposição a vontade geral.

« E' verdade que, se todos os Estn.dos ou a maioria d'elles, se
recusar a eleger os senadores, os poderes legislativos da União ficll
rão suspensos; mas se um' dos Estados se recusar a elegeI-os, nem
por isso deixará o Senado de poder exercer todas as suaI;' funcções.
O 'argumento firmado n'este facto, poderia provar antes a subor
dinação das partes ao todo, do que a completa inc1ependencia de
qualquer uma d'ellas. Os organizadores da Constituição não po
deram, de facto, engendrar disposições, que -protegessem aquelle ins
tmmento contr:1 uma combinação geral dos Estados ou do povo
para a sua destruiçãO e, conscios d'esta impossibilidade, nem a
tentativa fizeram; foi-lhes possivel, entretanto, proveI-a de meios
contra a execução de medidas adoptadas em um Estado, cujll. ten-

- dencia fosse encravar a execução das leis, e tentar isso foi um
ll.cto de verdadeira sabedoria. Pensamos que o t~ntáram.»

Vide tambem M Cull ch v Maryland, 4 Wheat. 316,405,406, bem
como a argumentação do Sr. Chie! Jnstice Jay nas causas entre partes
Gh isltolm v Georgia 2 Dall 419,. Osbor:n v Bank of the United States,
9 Wheat. 738, 818, 819, e Gibbons v Og"len, 9 Wheat. I, 210.
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pergunta pode-se elar uma resposta geral, recorrendo-se
aos mesmos termos empregados pelos seus primeiros ex
positores : - « O mesmo que se ápplica ao caso, quando
as legislaturas estadoaes violam as suas respectivas attl'i
buições constitucionaes.» Em primei!'o Ioga!', se o acto
for elo Congresso, « o exi to da usu!'pação dependerá dos
poderes legislati vo e executi vo, que são os incumbidos da
interpretação e execução dos actos legislati vos; e, em
ultimo caso, remedio se obterá do povo, que pode, pela.
eleição de representantes mais fieis, annullar os act9s
dos usurpadores, A vel'eLade é, que esta ui tima repara
.ção inspira mais confiança como remedio contra os actvs
inconstitucionaes do governo federal do que contra os
das legislaturas estadoaes, e pela simples razão de que,
como os actos do p!'imeiro se!'ão uma invasão elos dil'ei
tos elas segunclas, estas estal'ão sempre pl'omptas pal'a,
denunciarem a menor innovaçi'i.o, pal'a darem o a\al'lI1a
ao povo e exercital'em a sua influencia local no sentido
da mudança dos representantes federaes. Não havendo
entre as legislaturas estadoaes e o povo igual interll1edia
rio interessado na obsel'vação da conducta d'aqnellas le
gislaturas, é mais provavel que passem despercebidas e
fiquem sem remedio as violações das constituições c!.os
Estados. » (1)

§ 394. Em segundo logar, se a usu!'pação viel' do Pl'e
sidente, geralmente se encontral'á correctivo razoavel
não só na prerogativa eleitoral, mas tambem no poder
fiscalisador do Congresso, na sua capacidade legislati va,
no seu privilegio de accusação e no appeLlo para o podeI'
judiciario. Alem d'isto, se a usurpação partir eL'este po
der e for moti vada por corrupção, a pI'erogati va de imJlBa h
/llent (accusação pela camal'a dos representantes) exone
raria os delinquentes; e na maio!' parte dos outros casus
as auctoridades legislativa e executiva lhe poderiam oppor
ba.rreira effiO'az. Em muitos casos, uma lei prohibitiva

(1) The Federa1ist, J. 44; I Wilson's Law Lectures, 461, 462;
Dane's App. SI 58, p, 68.
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ou declaratoria seria remedia completo. Ta~bem temos,
IJelo lllenos até aonde elta pode exercer influencia sobre
o espirita hllmallo, a justa consciencia das obrigações
impostas pelo dever e sanccionadas pelo juramento do
uargo e pela. indissol uvel responsabilidade perante o
povo pelo exercicio e abuso de puder da pa.rte dos diITe
rentes ralllOS do governo, algumas garantias addicionaes
üontl'a conheeidas e premeclitadas usurpações, por q uan
to a propria Constituição contem disposições sobre o
assumpto, « A sabedoria e prudencia do Congl'eSSO,»
COl1l0 foi judiciosamente observado,' « a sua identificação
com o povo e a influ·eneia. que seus constituintes exercem
na eleição, são, tanto n'este como em muitos out.ros casos,
- cO,mo POl' exemplo, no de declal'ação de gnerra - as
unicas limitações: n'estas confiou o povo como uma ga
['allLia contra os a busos. São estas as unicas limitações,
em qucl o povo frequentemente tem de confiar em todos
os governos representativos.» (1)

§ 395. Se, alem d'lStO, (e n'esta hypothese teriamos um
caso da maior difficuldade .e perigo, embôra possa ser
com razão reputado rarissimo) os ramos legislativo,
executi vo e judiciaria concorressem para uma grande
usurpação, ainda se encontl'aria na Constituição um re
medio branuo. Está elle no poder de offerecer emendas,o
qual sempre pôde ser á vontade exercido por tres quartas
partes dos Estados. Se, portanto, se verificasse a cor
rupta cooperação de tl'es quartas partes dos Estados para
os effeitos de uma usurpação permanente, (caso que não
deve ser presumido ou, se o for, não differe absoluta
mente, já quanto aos principias, já quanto aos meios de
reparação, da hypothese da maioria de um Estado ou na
ção unida na mesma intenção) o caso seria certamente
irremedin-el conforme os termos ou as fôrmas conhe-

(1) Gibbons v Ogden, 9 Wheat, R, 1, 19'1. Vide tambem sobre o
m~smo a'surnpto as considerações d Sr. Juiz Johnson ao publi
c:tr !t decisão do tribunal na causa entre parte A.nder51on iJ Dunn,
(j WIteat, li, 20+, 226.
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cidas da Constituição. Os Estados podem, com peque
nas limitações, alterar por meio de reforma constitucio
nal todo o Ínechanismo e poderes do governo e assim
legalizar effec ti vamen te qualquel' excesso de poder; po ~,
q'uanto o di~eito que tem em geral a sociedade de, em
o,utras hypotheses, mudar o governo de accordo com a
vontade da maioria do povo e do modo que mais lhe
a.grade, não é contestado e parece incontestavel. Se em
semelhante hypothese á minoria resta algum remedio, é
remedio nunca previsto pelas institui9ões humanas; está
no appello para o ultimo direito de todos os seres huma
nos nos casos extremos, o direito de resistirem a oppres
s'ão e de á periliciosa injustiça opporem a força. (1)

§ 396. Concluindo esta parte d'estes commentarios,
não poderiamos fazeI-o melhor do que referindo-nos
ã. uma opinião confirmatoria, que ainda recentemente
foi ao publico submetticia por um dos organizadores
da Constituição, que é actualmente, conforme se sabe,
o unico membro sobrevivente da convenção federal, o
qual tanto pelos seus primeiros como por seus ulti
mos trabalhos adquirio os melhores titulos á gratidão
d·a sua pau'ia, como um dos seus mais sinceros pa
triotas e mais illustrados defensores. Veneravel, como
é, por sua edade e por s,eu caracter, e emancipado ele
todas essas ligações politicas que podem dominar o
entendimento e transviar o espirito, envia-nos elle do seu
retiro palavras que não podem ser desprezadas, pois
que nos instruem. pOI' seu profundo raciocinio ou
nos advertem de perigos em seus échos escrutado
res. Embôra algumas passagens possão parecer sus
ceptiveis ele critica, comtuelo a contextUl'a geral da
argumentação firma-se em bases immutaveis, que mal

(1) Vide Wcb ter ii Speeche, pp. 4.0 , ,109; 1 Blne];:. Corom. HH.
162; 1 Tueker's Black. Corom- App. 7a a 15.
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poderão desapparecer, a não ser com a propria Cons
tituição, à que procura defender. (1)

(1) Referimo-nos aqui á C'tl'ta de MI'. Mndison, de Agost'l de
1830, dirigida a MI'. Edward Everett e publicada na North Ame
rican Review de Outubro d'aquelIe anno. O seguinte extracto é
tirado das paginas 531 e seguintes:

« Para que o verdadeiro caracter da Constituição dos Estados
Unidos seja comprehendido, d ve-se vihr o erro, não raro, de ser
considerada quer como governo unit<trio, quer como governo con
fedo rado; por quanto nem é elIa uma nem a outra cousa, mas
uma mistura de ambas; e não encontrando em modelo algum
as semelhanças e analogirts applicaveis a outros systemas de go
verno, deve ser, mai:> do que qualquer outro, o seu proprio inter
prete, de accordo com o seu text1 e as C'iTCUtnstancias do caso.

« D'aqui ve-se que as peculiaridades caracteristicas da Consti
tuiÇão são: l°, o modo da su't organização; 2°, a di visão dos po
deres supremos do governo entre os Estados em sua capacidatl.e
colIectiva e em suas cnpacidades individuaes.

« l°, Foi organizada, nã1 pelo glVerno dos Estad'ls componen
tes da União, como o governo federal que elIa veio substituir; nem foi
organizada pela maioria do PO\TO dos Estados Unidos, como uma só
communidade, a modo de governo unitari .

« Foi rganizada pelos Esta los, isto é, p~lo povo de cada um
dos Estados. agindo em a sua m'tis elevnda capacidade soberana
e, portanto, organizada pela mesma auctoridade que organizou as
constituições dos Estados.

« Eman'tndo, d'esta arte, da mesma origem que as constituições
estadoaes, tem dentro de cada Est'ldo a mesmn auctoridade que
a constituição especial de cada um d'elIes e, nos limites da sua
esphera, é tanto uma constituição, no sentido restricto da pala
vra, com1 o são as constituições dos Estados dentro das suas es
phems respectivas, com e<;t't evidente e essencial differença, com
tudo, q!te. sendo uln contracto entTe o Estados em a sua mais eleva
da capacidade sOJerana e o povo de cada Estado consti tuindo um certo
povo para determinados fins, não pode ser alterada ou rtnnulInda pela
von tltd e dos Estados inrlividualmente, como o pode ser a constituição
de um Estado pela vontade d'este.

«2°. Que elIa divide os supremos poderes governamentrtes entre
o $Jverno dos Estados Unid1s e os governos dos Estados indivi
du 'lI mente, é expresso no proprio instrumento, sendo os poderes
da fazer a guerra, lançar impostos, de regular o commercio e ce
lebrar tratados e outros poder.es expressos, conferidos ao gover
no dos Estados Unidos, de caracter tão elevado e soberano como
qualquer dos poderes reservados aos governos estadoaes.
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{( Nem o governo dos Estados Unidos, creado pela Constituição,
é, dentro da esphera. dos seus poderes, menos um governo no sen_
tida restrictJ da palavra. do que o são os governos creados pelas
constituições dos Estados dentro das suas differentes espheras. E',
como estes, dividido em poderes legislativo, executivo e judicia
ri'); como elles, age sobre os individuas e as cousas e, como elles
ainda, dispõe de força material para executar os poderes que lhe
são outorgados. A acção em certos casos combinada é uma das
f~iç les, q-ue assignalam a especialidade do systema.

{( Entre esses differantes governos constitucionaes - um aginda em
t1dos os Estados, os outros separadamente em cada um d'el1es, ten
eh entre si dividida a totalidade dos poderes governamentaes,
n10 escapará a attençã1, que poderão surgir controversias relati
vas aos limitvs da jurisdicção e que disposições devão ser preve
nUas para taes occorrencias. O s,)' tema politico, que não tomasse
providencia para a solução pacifica e legal de controversias occor
rentas, nã? passaria de uma sombra de governo, sendo a substi
tuiçãa da incerteza, da confusão e da violencia pela lei e pela
ordem o fim e obj ecto real de todo governo .

.{( Era claro, que deixar a decisão final em taes casos a cada
um dos Estados, então treze e hoje já vinte e quatro, não deix.a
ria de contribuir para que a Constituição e as leis dos Estados
Unidos viessem a ser differentes nos differentes Estados; e nem
menos claro é que essa diversidade de decisões independentes de
via dividir inteiramente o governo da União e acabar rapidamente
com eJ';sa propria União. A auctoridade uniforme das leis consti
tue por si só um principio vital; algumas das leis mais impor
tantes não poderiam ser executadas só em parte; seriam exe
cutadas em todos os Estad')s ou não poderiam ser devidamente
executadas em Estado algum,. um imposto ou cisa, por exem
plo, se não estivesse em vigor em um Estado, seria combatida
nos outros. E' bem sabido que iSSJ estava entre as lições da
experiencia, as q uaes exerceram influencia primordial na determi
nação da presente Constituição. Alem d'isto, a quebra da sua
auctaridade geral reviveria incandescentes questões entre os Es
tados que dispõvm de portos de mar para o commercio extrangeiro
e os Estados vizinhos que os não têm, aos quaes se achão hoje
ligados os Estados interiores que fazem o s~u commercio extrangeiro
necessariamente por intermedio de outros Estados.

{( Se se tivesse determinado que as decisões emanadas da aucta
ridade dos Estados individualmente se harmonizassem em todos os
casos com as decLões oriundas da auctoridade dos Estados Uni
dos, ter-se-ião inevitavelmente produzido conflictos incompativeis
com a paz da sociedade e com essa administração regular e p.ffi
caz • que é a essencia dos governos livres. Não se poderiam eYi
tal' as scenas, elp que funccionarios subalternos dos Estados Uni-
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dos e o funccionario correspondente de um Estado qualquer ver
se-ião em collisão na execução de decretos contraditorios, ficando
o resultado dependentf\ da força comparativa das milicias locaes
á disposição da cada um e da eventualidade das opiniões politi
cas e sentimentos partidarios nos differentes E tados.

« Ter remettido todas as decisões antagJnicas das duas auctori
dades, para solução final, aos E tados como partes contractanteR
da Constituição, daria logar á delongas, inconvenientes e despc
zas equivalentes a uma prohibição do proprio expediente, sem faIlal'
na sua tendencia para diminuir a veneração salutar, que viria a merc
ceI' um systema, qU3 exigisse tão frequentes intervenções e as
delicadas questões, que poderiam surgir quanto ao modo de
apresentar o appelI e o quorum necessario para resolvêl-o.

« Ter c:>nfiado a composição d-as desintelIigencias entra o go
verno dos EstaLios Gnid s c os govern s estadoae" li negociações
como se prntica entre soberanias independentes e separadas, serin per
der de vista inteiramente a constituição e gwerno ela União e do muIl 
gro d'esse recurso abrir a porta directamente li ultúna mtio
entre as nacões inteiramente independentes e extranhas umas
as outras. Se a ideia nasce do processo de accommodação entre
o ramos separados de um mesmo governo, a analogia desappa
rece inteiramente. 'o caSJ de desintelligencias en tre partes in
dependentes do mesmo governo, não podendo nenhuma das par
tes realizai' a sua vontade, nem o governo proceder sem o concurso
d'ellas, a necessida"le impõe a accommodacão. Nas desinteIligen
cias en tre um governo estadoaI e o governo dos Estados Unido, o
CUS) é diff~rente tantJ pratica como theoricamente; porque cada
uma das partes contendoras possue todos os ramos de governo
organizado. o legislativo, o executivo e o judiciario e dispõe de
força mnterial para defender suas pretcnções. Embóra a s:>lução
das negociações possa muitas vezes evitar este extremo, quantas
vezes se não terá ell verificado entre tantos Estados, devido no es
pirito p uco conciliador de alguns, o qual torna aqueIle 1'13

curs) ineflicaz? Supposição contraria não se coadunaria com o
conhecimantJ da natureza humana ou com a evidencia da nossa
propria historia politica.

« A Constituição, não confiando para a sua execução em nenbu
ma elas mJdificações precedentes, declarou expressamente. de um
lado, l°. que a Constituição e as leis feitas em consequencia d'ella,
e todos os tratados celebrados sob a auctoridade dos Estados Uni
dos serão a lei suprema do paiz; 2°, que os juizes de todos os
Estados Unidos serão obrigados a se cingirem a elIas, quaesquer
que sejam as disposiçõós em contrario da constituição e lei de
qualquer Estndo; 3°, que o poder judiciario dos Estados Unidos
extender-se-á a t:>clas as ques tões de direi to e dc equidade resul-
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tantes da Constituição, das leis dos Estados Unidos e dos trata
dos feitos sob a sua auctoridade, etc.

« De outro lado, como garantia dos direitos e poderes dos Esta
dos, em a sua capacidade individual, contra a indebita preponde
rancia dos poderes ao governo sobre ellas em sua capacidade
collectiva concedidos, a Cons~ituição confiou, lo, na responsabi
lidade dos senadores e representantes no Congresso dos Estados
Unidos para com as legislaturas e o povo dos Estados; 20 , na
responsabilidade do Presidente para com o povo dos Estados Uni
dos e, 30, na sujeição dos funccionarios executivos e judicia
rias dos Estados Unidos á impeachlnent (accusação pela cnmara
dos represantantes) pelos representantes do povo dos Estados em
um dos r'amos do Congres;;o dos Estados Unidos e a j ulgamen tJ
perante os representantes do Estado no outro ramo, conservando-se
ao mesmo tempo os fu.nccionarios estadoaes, legislativos, exeCl1
tivos ou judiciarias, já qnanto a sua nomeação, já quanto a sua
responsabilidade. inteiramente independentes da auctoridade dos
Estados Unidos.

« Até aonde es~e mechanismo do geverno dos Estados Unidos é
seguro e adequado ao seu fim, é cousa que só o tempo absolu
tamente pode dizer. A experiencia parece ter demonstrado que,
ejão quaes forem os futuros acontecimentos da nossa existencia

nacional, ha por emquanto de par~e da vontade popular, suffi
ciente preponderancia sobre os poderes executivo e legislativo
do governo. Quando as alien e sedition latos forão votadas contra
a opinião e sentimentos da communidade. as primeiras eleições,
que se seguiram, acabáram com ellas; e qualquer que tenha
sido, na opinião de mui tos de nós, a natureza de outros actos,
o facto é. que em geral taes actos têm estado de accordo com as vistas
da maioria dos Es~ados e do povo. Pre.sentemente parece assentado,
que as leis que provvcáram m/aior descontentamento, tiveram igual
sancção fóra do Congresso e que. tunhão ou não sido continua-o
elas, alteradas ou revogadas, igual prova será dada da sympa
thia e responsabilidade do corpo de representantes para com o
corpo dos constituintes. a verdade, a granLle queixa da actuali
dade é contra os resultados desta sympathia e responsabilidade
na poliiica legislativa da nação.

(( :\0 que diz respeito ao poder .i udiciario dos Estados Unidos
e á auctoridaue do Supremo Tribunal sob o ponto de vista do li
miLe lIa jurisdicção entre os governos federal e estad aI, seja-me
permittido recorrer ao numero trinta e nove do The Fedel'alist,
por amor do aspecto, sob o qual foi o assumpto considerado pelo
seu auetor no tempo, em que a Constituição estava pendente de
approvação, aspecto que preponderou então, que continuou a pre
ponderar e ainda hoje prepondera, não obstante as notaveis excepções,
a que está sujeito.
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« Não ha, porém, dissentimento algum com a concessão d'este po
der ao Supremo Tribunal e nos casos sujeitos á sua jurisdicção, em
sustentar-se que nem sempre elle tem sido legalmente exercido. S m
fallar do periodo, felizmente curto, em que os juizes não se absti
nham em suas cadeiras, de linguagem desabrida e paJ'tidaria lin
guagem esm discordante tanb do seu dever como da sua digni
dade, do Tribunal hão por vezes s'1.hido decisões, q ue têm provo
cado seria e profunda desap.provação. Ai'1da assim, parece que,
com poucas excepções, a conducta do poder judiciario tem sido
até aqui sustentada pelo pronunciado sentimento da nação.

« Aquelles que têm negado ou duvidado da supremacia do poder
judiciario dos Estados Unidos e que ao mesmo tempo denunei:lm
da parte dos Estados a existencia de um poder annullatorio, não
attentáram suflicientemente, ao que parece, para a completa ineffi
cacia de uma supremacia da lei do paiz, sem a correspondent~ su
premacia da suO: interpretação e execução; nem tão pouco atten
táram para a subversão de todo equilibrio entre o govei'no fe
deral e os estadoaes, se, em quanto os. funccionarios do governo
federal são directa ou indirectamente eleitos pelos Estados e res
ponsaveis para com elles, e os funccionarios dos Estanos são, já
quanto a nomeação, já quanto a responsabilidade, inteiramente
independentes dos Estados Unidos, nenhuma especie de auctorida
de constitucional tivessem os Estados Unidos sobre os Estados.
Sob semelhante organização, é evidente que estaria nas mãos dos
Estados individualmente votar leis não auctorizadas e elrecutal as
inteiramente, quaesquer que fossem as disposições em contrario
da Constituição e leis dos Estados Unidos. Este seria um poder
annul1atorio de caracter o mais absoluto e, pouco importa que
produzisse seus etreitos finaes por intermedio do orgão legislativo,
executivo ou judiciaria do Estado, seria do mesmo modo fatal ás
relações constituidas sntre os dous governos.

«. 'e for entendido que as di. posições da Constituição não ga
rantem. como acabamos de examinar, o governo e os direitos dos
Estados contra as usurpações e abusos da p:lrte do!; Estados ni
dos, o recurso final dentro do texto da Constituição consiste n'uma
emenda da mesma· Constituição, de accordo com determinado pro
ces. o applicavel pel<?s Estados.

« E no caso do mallogro de toQ.os os recursos constitucionae e no
dn accumulação de usurpações e abusos, tornando-se a obediencia
passiva e a não resistencia mal maior do que f1 resistencia e a
revolução, apenas um recurso restará, o ultimo de t:Jdo... o app.l
h d'ls obrig,,,.ões ranccllarlas do coutraeto eonstitu iona] p:lril os
direitos originaes e para a lei da propria con ervação. E' esta a
~~ltima 1'alio entre todos os governos, quer sejão unitarios, quer
confederados ou de ambas as especies; e não se pode duvidar de
que um só dos membros da União, na extremidade alludida, mas
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n'ellll. sóm3nte, ti3nha o direito, direito extra e uItra constitucio
nal. de recorrer áquelle appello._

« Isto nos conduz ao expe·tiente ultimamente lemb.rado, que recla
ma para um só Estado o direito de app"eIlar do exerci cio, por parte
~o governo dos Estadas Unidos, de um poder q ue o Estado tenha
declarado inconstitucional. para as partes contrnctantes do contracto
const:tucional, devendo a decisão do Estado ter o eífeito de annullar
o act) do governo dl)s Estadl)s Unidos, a menos que essa decisão seja
cassada por tres quartas partes dos con tractan teso

« Os distinctos nomes e grandes auctoridades, que parecem ter
firmado e dado vist'ls pra:icas á esta doutrina, são o seu unico titulo a
um respeito, que de outra fórma dilficilmente lograria.

« Se se devesse entender a doutrina como exigindo' as tres quar
tas pnrt JS dos Estados pn.ra ser sustentadll, em vez de cassada, a de
cisãO do Estado appellante, ficando essa decisão suspensa durante
a appellaçno, bastaria observar que esta pratica extra-constitucio
nal bem poderia ceder o logar á indicada pela Constituição, a
qual auctoriza dl)us terços dos Estados a iniciar e tres quartos :l.

eífectuar a reforma da Constituição, estabelecendo d'esta arte uma
regra permanente da mais alta auctoridade, em logar de um irre
gulnr precedente de simples interpretação.

« Mas a presumpção é que a doutrina annullatori-a- exprime a va
lidade da decisão do Estado e que ella domina a lei dos Estados
Unidos, a menos que seja por sua vez dominada por trcs quar
tas partes dos Estados.

l' Será neccssnrio, para demonstração da inadmissibilidade de se
melhante doutrina mais do que a consideração, de que ella col
loca nas mãos da menor fracção passiveI acima de uma quarta parte
dos Estados Unidos, isto é, nns mãõs de sete Esbtdos entre vinte e
quatro, o poder de dar a lei e até a Constituição a dezesete Es
tados, tendo cada um d'elles, como partes contractantes da Cons
tituição, direito igual ao de cada um dos sete de explicaI-a e de
insistir na sua explicação? E' mais que passiveI, em certos casos, que
os sete estejam com a verdade e os dezesete errados; mas estabelecer
uma regra positiva e permanente, dando semelhante poder á se
melhante minoria s3bre semelhante maioria, seria subverter o pri
meiro principio dos governos livres e, na pratica, subverter tam
bem necessariamente o proprio governo.

« E' preciso não nos e:>q uecermos de que a Constituição foi pro
posta ao povo dos Estad'ls coma 'Um todo e foi unanimemente ado
ptada como um todo pelos Estados, fazendo parte da Constituição
a regra, de que menos de tres quartos dos Estados não terill. com
petencia para fazer qualqtur alternção no que tinha sido unani
memente accordad.1. Tão grande é a cautella n'este ponto ta
mada, que em dous casos em que entrão em jogo interesses espe-
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eiaes, a propri'l. proporção dos tres qUflrt)S desapparece e a unani
midade é exigida, para que se possa fazer' uma alteração.

(( Quand') a Constituição foi proposta como um todo, é certo que
muitas partes havia que. se fossem propClstas separadam 3nt3, tv
riam sido promptamente rejeitada!>. Bem longe está d ser im
possivel que t'>das as p 'trtes de um 'I. Constituição p1ssão ser re
jeitlldas por uma maioria qU3, entretant), tomando-as em seu
conj uncto, as ac.3Íte unanimem en te. As Constituições livres rara
mente, se jamais, serão organizadas sem concessOas raciprocas, sem
artigos que exprimam condições e se contrabalancem uns aos
outros. Ha uma só entre as vinte e quatro c)nstituições dos Es
tadas, que resisteria a experiencia do submetter as suas partes com
ponentes ao p JVO, para que decidisse sepflradamente sobra ellas?

« Qual seria a sorte da Constituição dos Est'l.dos Unidos. se uma
pequenfl proporção dos Estados podesse cancellar cert'l.S part s
d'ella, especialmente apreciadas por uma grande maioria, só uma
resposta pode ter.

(( A difficuldade n'll.o se remove, limit'l.ndo-se a doutrina aos ca
sos de interpretação. Quant1s casos d'esta natureza, involvendCl
disposições cardiaes da Constituição, têm-se dadp? Quantos de
óra em diante ainda podem surgir? Quantos podem S3r engenho
samente creados, d-esde que gosem do privilegio de uma decis:io
pelo modo proposto?

« Ha certeza de que os principios de s~melhante s~'st9ma não
vão alem do pont'> previsto? 89 um só Estado pode. de direit:J,
exigir de tres quartas partes dos Estados irmãos que revejam li.

sua interpretação da Constituição, por que essa proporçãO está
auctorizada a emendaI-a, seria menos plausivel, como a Constitui
Ção foi estabelecida unanimemente, exigir que ella seja unanime
mente interpretada?

(( A resposta a todas estas perguntas parece inevitavel e irre
sistivel: que a Constituição é um contracto; que seu texto t9m
de ser elucidado de accordo com as disposições explicativas, que
fazem parte do contracto; que nenhuma das partes contractant s
tem o direito de disprezar as disposições explicativas, mais do
que outra qualquer parte do mesmo contracto. Quando, porém, resulte
semelhante direito, com'> pode acontecer, será devido a abusos do con
tracto,abs:Jlvendo os prejudicados da fidelidade que lhe é d<lvidn. "





CAPITULO V.

REGRAS DE INTERPRETAÇÃO.

§ 397. Em -nossos fnturos commentarios da Consti
tuição a trataeemos, pois, confoeme no proprio instru
mento é eUa denominada, como uma CONSTITUIÇÃO de
governo, ordenada e estabelecida pelo povo dos Esta
dos Unidos paea si e a sna posteridade. (1) Elle a ele
claL'ou a lei supl'ema do paiz; fêl-a um governo li
mitado; definia a sua auctoridade; a restl'ingio ao
exercicio de certos poderes e reservou toclos os outros
pal'a os Estados Oet o povo. E' um governo popnlae;
aquelles que o exercem são responsaveis para com o
povo; é tão popular e emana elo povo exactamente
tanto quanto os governos estadoaes. E' creado para
um fim, os governos dos Estados para outro. Pode ser
alterarlo, reformado e abolido à vontade elo povo; em
summa, foi feito pelo povo, feito para o povo e é res
ponsave.l perante o povo. (2)

(1) O governo da União, diz o Sr. Chie! lt~st'ice Marshall ao pu
blicar a decisão (\0 tribunal na causa McCulloch v Maryland, 4
Wheat. 316, « é a~centuada e verdadeiramente um governo do povo.
Emnna d'elle .. seus poderes são outorgados por eIte e têm de ser
exercidos directamente sobre eUe e para seu proveito.» Idem, 40+,
405; vide tambem Co'hens' v Virginia, 6 Wheat. R. 36-10,413,414.

« O governo dos Estados Unidos foi constituido,» diz o Sr. Chan~
celler Kent com o mesmo vigor e exactidão, « pelo livre voto ~

vontade cunjuncta do povo da A-merica para a sua defesa commum ~

bem estar geral.» I' Kent s Comm. Lect. 10, p. 189.. .,
(2) Empreguei as significativas pabvras de MI'. Webstel', jul

gando-as tão é'xnctas como oiltras que podessem ser einpregadas.
Vide Webster's Spoeches, pp. 410, ,*18. 419; 4 Elli0t's Debates;
3J8, 343.
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í § 398. Tendo em mente este aspecto da questão,
procedamos agora ao exame das regras pelas quaes de
ve ser ella interpretada; porque se essas regl'as fo
rem precisamente estabelecidas, eltas nos pouparão
muitas difficuldades no exame e definição dos podel'es
da Constituição. Grande pal'te das di~culdades que
hão surgido em todas as discussões pub'licas sobre es
te assumpto originou-se da falta de ,accordo' expresso
ou tacHo entre os contendores a respeito de algumas
regras uniformes de interpretação. Doutrinas mui diffe
rentes têm sido adoptadas sobre este assumpto por va
rios commentadores, e frequentemente linguagem talll
bem muito differente ha sido pelos mesmos individuos
empregada em epochas differentes. Em resumo as re
gras de interpretação foram muitas vezes alteradas
para se accomu:odarem á emergencia da occasião e
as paixões e preconceitos do momento ou o favor ou
odio contra determinada medida têm ·muitas vezes for
necido um systellla de argumentação que, de um lado,
deixaria a Constituição estropeada e sem vida e, de
outro lado, dar-lhe-ia extensão e elasticidade subser
sivas de todos os limites racionaes.

§ 399. Procuremos, pois, averiguar quaes são as ver
dadeiras regras de interpretação applicaveis á Cons
tituição, de modo que possamos ter um estalão fixo,
pelo qual nos seja possivel medir os seus poderes, li
mitar suas prohibições, defender-lhe as obrigações e
fortalecer as garantias dos nossos direitos e liberdades.

§ 400. A primeira regra, aliás fundamental, pal'a a
boa intelligencia de todos os instrumentos, é interpre
tai-os de accordo com 0 sentido dos termos e a in
tensão das partes. O Sr. Juiz Blackstone observa que
o lJensamento de uma lei deve ser colhido nas pala
vras, no contexto, no assurnpto em questão, nos seus effei
tos e consequencias ou na razão e espirito da lei. (1)

(1) Black. Comm. 59, 69. Vide tambem Ayliffe's Pandects, L.1.
tit. 4, p. 25, etc .. 1 Domat, Liv. Prelim. p. 9; Idem Treaties 00

Laws, cap. 12, p. 74.
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E continuando, passa a justificar a observação, dizen
do que as palavras em geral devem sel' entendidas
de accordo com a sua significação usual e mais co
nhecida, levando-se em conta não tanto a exactidão
gl'ammatical como o seu sentido geral e popular; que
se por acaso as palavras fOt'em dubias, pode-se veri
ficar a sua significaQão pelo contexto ou comparan
do-as cOl11 outras palavl'as e orações do mesmo ins
trumento; que maiores esclarecimentos se poliem co
lher d(j assumpto relativamente ao qual se empreguem
as mesmas expressões; que o etreito e consequencias
de uma interpretaçi'io especial, devem sel' examinadas;
pOl'que se o sentido litteral involver manifesto absUl'
do, não deve ser adoptado e, finalmente que, a razão
e o espirito da lei ou as causas que a fjzeram decre
tai', são muitas vezes o melhor expositor das palavras
e limitam a sua applicação. (2)

§ 401. Aonde as palavras são simples e claras, distin
cLo e pel'fei to o sentido d'eUas, não ha em gera.l necessi·
d:Hle de se recorrer a outros meios de interpretação. (a)
E' somente quando alguma ambiguidade ou duvida surge
de outra qualquer fonte, que a interpretação representa
o seu papeL conveniente. Pode, entretanto, dar-se obscu-

(2) Vide tambem Woodes, Elem. of Jurisp. p. 36. Regras iguaes
encontram-se em Vattel, Liv. 2, cap. 17, de ~ 262 a § 310 com
mais amplos esclarecimp.ntos e applicações, mas não poucas das
suas regras me parecem baldas de precis~o e pureza. Em Bacon's
Abridg. titulo - Statuta 1-encontra-se um excellente summario das
regras de interpretação de estatutos. Domat tambem traz muitas
regras de valor relativas a interpretação. Vide o seu tratado das
Leis, cap. 12, p. 74 etc, e Preliminary Discourse, tit. 1, Si 2,
pp. 6 a 16,

(a) N'este caso as palavras de- tament3 manifestado; e o mes
vem ser tomadas no sentido que mo se dá com relação as con. ti
naturalmente exprimem. Lake v tuições. Shre.veport v Cole, 129
Rollin", 130 U. S. 66:!; Doggett U. S. 36. Vide mais, Tennessee
v Florida R. Co., 99 U. S. 72. v Whiteworth, 117 U. . 129.
Alóm d'isto, a legislação refere- Rendersm v W)ckbam, 92 U.
S<l ao flltun, a men::ls que pen- S. 259.
S:Ullnto dilferJute esteja p3l'fei-
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ridade na significação, devida a natureza incerta das pa
lavras empregadas ou a outras clausulas do mesmo ins
trumento, como tambem provir de incongruencia e repu
gnancia entre as palavras e a manifesta intensão deduzi
da da contextura do instrumento ou do seu confessado
objectivo. Em todos estes casos, a interpretação é indis
pensaveL

§ 402.. Rutherford (1) dividio a interpretação em tres
especies, litteral, racional e mixta. A primeira é aq uel
la em que apanhamos a intensão do agente·em suas pa
lavl'as somente, taes quaes se nos apresentam. A se
gunda aqueUa, em que as palavras não exprimem pel'
feitamente a intensão, mas a excedem ou ficão aquem
d'ella e. temos de apanhaI-a ·em conj ectmas provaveis ou

.racionaes. A terceira aquella, em que as palavras,
embóra exprimam a intensão, quando devidamente en
tendidas, são com tudo pOl' si mesmas de significação du
vidosa e somos obrigados a r8C01Tel' á conjecturas analo
gas, pal'a descobrirmos ~m que sentido são empregada,s.
Na intel'pretação litteral, a regl'a a empregar consiste
em acompanhar o sentido, tanto em relação as palavI'as
como a construcção que mais se coaduna com o uso
commum, sem attenção á phantasias etymologicaB ou a
apuros grammaticaes. Na interpretação mixta, em que
se sllppõe que as palavras tem dous ou mais significados,
ambos accordes com o u~o commum, somos obrigados a
apanhar o sentido pal'te nas palavras e parte na conjec
tura da intensão. As regl'a,:; então adoptadas consistem
em interpl~etar os termos de accordo com a materia su
jeiLa, de modo a obter um resultado ra7.oavel e em relação
c:.OIll as circ umstancias do caso -especial. Em seme-·
lhante hypothese, outros esclal'ecimentos podem ser
obLidos' de factos ou explicações contemporaneas', de
males anLriores, de habitos, 111allei1''1s e instituições co
nhecidas' e de outras fonLes, quasi innumeraveis, que
pos ão razoavelmente aotuar SO!)l'v o raciocinio na cLe
clucção de uma conclusão adequada ao caso em questão.

(1) Livro 2, cap. 7, Si 3.
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§ 403. A interpretação tambem pode ser restricta
ou lata, embóra nem sempre queiramos exprimir a
mesma cousa, quando dizemos que uma interpt'eta-'
ção é restricta ou lata. Quando o uso commum ha
dado dous sentidos á mesma palavra, um dos quaes
é·mais limitado e compeehende menor numero de particu-'
laridades do que o outro, aquelle chama-se o sentido r8S
tricto e este, que é mais cornprehensivo e abraça
maior numero de particularidades, chama-se o senti lo
lato. Se encontl'amos uma pala vra d'estas na lei e a toma
mos em seu sentido mais lilllÍtado, a teremos interpeetaclo
restrictamente; se, porém, a tomarmos em seu senti
do mais comprehensivo, a teremos interpretado lata
mente; mas, seja, qual for o nosso procedimento,
em ambos os casos ,deveremos observar a leLtm
ela lei; estas interpretações, restricta e lata, são mui
tas vezes antepostas uma a outea em sentido difl'eren
te. As palavras ele uma lei algumas vezes podem ex
primir imperfeitamente o pensamento do legislador;
podem, em sua accepção commum, ir alem ou ficar
aquem do seu pensamento; e como, de um lado, cha
mamos restricta a' interpretação, em que entendemos
dever ciugir-nos ,precisamente á lettra da lei, assim
tambem, do outro lado, chamamos lata aquella, em
que entendemos, que as palavras devem ser 'tomadas
no sentido que o uso commum não justificaria COIÍ1

pletamente ou em que o pensamento do legislador é
de alguma sorte differente d'aquelle, que suas pala
Yl'as vulgarmente significariam. N'este sentido, a in
terpeetação lata é synonyma da interpretação já cha
mada racional, e a interpretação re tricta, ainda em
o mesmo sentido, comprehende tanto a litteral como
a mixta, e pode,' des/}inguindo-a d'aquella, ser chama
da concisa em opposição a interpretação livre ou li
beral. (1)

(1) As palavras precedentes são tiradas quasi textualmente elas
Institutes of Natural Law de Rutherford, (L. 2, cap. 7, §§ 4
a 11) que contem mui lucida expo ição das regras gemes de
interpretação. O capitulo intcliro é digno de attenta leitura.
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§ 404. Estas explica,ções elementares deixam pouco
espaço á controversias; mas podem comtudo auxiliar
nos a fazer applicações praticas mais precisas quan
do chegarmos á regras mais positivas.

§ 405. II. Ao interpretar,nos a Cunstituição dos Es
tados Unidos, devemus, em primeiro Iogar, examinar,
qual a sua natUl'eza e fins, seu objecto e desígnio,
confurme tran"iparecem da. estructura do instrumento,
considet'ado já como um só tudo, já em suas partes com
ponentes. Aonde as suas palavras são clal'as, eviden
tes, cel'tas, não ha necessidade d~ interpretação e, por
tanto, esta só podel'ia ser. admittida, se de modo algum
o pode ser, com grande cautella, e somente pela ne
cessidade de evitar alguma consequenci.a absurda ou
um mal fatal. Aonde a3 palavras admittem dous sen
tidos, ambo'> accordes com o uso commum, deve ser
adoptado o sentido que, sem desviar-se da significa
ção litteral das palavras, melhor se harmoniza com a
natureza e fins, objecto e dõsigLlio do instrumento. Aonde
as palavras não são ambiguas, mas a disposição pode
admi tti I' maior ou menOl' extensão confonne o pen
sam,mto que ainda está sujeito á conjectura, ou
aonde p )s<;a flbl'anger em ~el1S termos géraes mais am
pla ou l'estl'Íl~ta significação d) que a que pal'ece dic
tacla pelo designio gel' 11, como se pode concluil' de
outras partes do ínstl'nme,lto, ha muito mais espaço
para contro' ersia (a) e a al'gumentação firmada na
allegação de incon velliencia., natllrallllente exercel'á diffe
ren te influencia em espi l'i tos di tL~rentes: Sempl'e que
taes questões se suscital'P-m, provavelmente serão re
so~vidas cada uma de conformidade com suas razões
especiaes e qu:tndo for ull1a questão relativa a pode
res, deve seI' abordada com extl'emo cuidado e só affil'-

(a) Aon'ie intuitos inc1n titu- nos que p'lssão ser elIes sepa
cionae se confundirem inteir'l.- r'l.d )s. Florirla R. Co: v Schutte,
m'mte C'lm aquilh que unica- ido 118; Albany v Stanley, 105 U.
m 3nte deve ser con venient3, o S. 30;) ; Keokuk Packet Coo v Keo
todo dwe ser rejeitado, Allen v kuk, 9) U, S. 80.
L1uisbna, 103 U. S. 80, a me-
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mada com os mais persuasivos fundamentos. Ao ser
examinaua a Cjn~tituição, a situação anterior do paiz
e das suas instituições, a vida e pI'atica dos gúvemos
estadoaes, os pouel'es e actos da confederação, em
summa, todas as circumstancias que actuál'am para
determinar ou impedir a sua organização e ratificação,
merecem a mais cuidauosa attenção. Como auxilio
para chegarmos a conclusões j ústas, mui to tam belll se
pode colher na historia e interpretação contel1lpora
neas. (1)

§ 403 a. Quando attentamos pal'a a natureza da pro
pl'ia Constituição, para os fins que procura conseguir,
os podel'es que elta confere, deveres que prescreve e
os dil'eitos que' gal'ante, bem como o conhecido facto
historico, de que muitas das suas disposições farão
objecto de compromisso, de interesses e opiniões oppos
tas, provavelmente acharemos que não se lhe podo
applical' regl'a unifúrme Lle interpl'etação, que não per
nlitta ou mesmo que não exija púsitivamellte muitas
modificações em sua effectiva applicação a certas (jlau
sulas especiaes. E tal vez que, no fim de contas, seja
consideraLla como a mais segul'a regl'a de interpreta
ção, examinar a natUl'eza e fius dos poderes especiaes,
deveres e direitos, com todos os esclarecimentos e
adminiculos da historia contemporanea e dar as pa·
lavras ele cada um (l'eltes exactamente a força e effeito que,

(1) O Suprem1 Tribunnl insiste muito sobre o valor da inter
pretação contemporanen nas causas entre partes Stuart v Lnird,
Cranch. 299. 309, Martin v Hunter. 1 Wheat. R, 30* e Cohens 'li

Virginia. 6 Whent. R. 3M, 418 a 421. Ha divers s eRSOS, com
tudo, em qua a interpretação contemporanea de alguns dos mais
distinctos fundadores da Constituição foi rejeitada. Um dos mnis
notnveis d'entre elles encontra-se na decisão do Suprem TribunAL
concernente á possibilidade de ser um Estado accionallo por qunl
quer cidadão de outro Estauo (Chisholm v Georgia, 2 DalI. 419),
e outro na decisão do executivo e do Senado, de que o con
sentimdnt:> d'e te não é necessario para a demissão de funccionarios,
embóra o seja para a sua nomea~ão. The FedElralist, . 77.
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e111 hal'monia com a sua significação genuina, franca
mente attinjam e garantam os fins prop,ostos. (1)

§ 406. t;'. obvio, comt:lllo, que se deve recorrer á
intel'pretaç5.o cont,emporanea com mui ta l'estricção e re
sel'va. Em primeil'o logar, a intf;)rpl'etação privada
de qualqner particulai' ou corpo cullectivo, deve de es
tar evidentemente ~njeita a muita cl'itica. A Consti
tuição foi adoptada pelo povo dos E~tados Unidos e
submetüda á Lotalidalle do mesmo povo no pensamento
de razoavel insp ~c(,ão das suas disposições, no estado
em que se achavam no pl'opl'io texto. Sabe-se que em
Estados diffel'enLes e differentes convenções, forão diffe
rentes e mui oppostas as objecções que suegil'am e'
com as quaes be~n se, podel'ia d'ante mão contar. As
sim, é facil de pl'esumir, que intel'pretações oppostas
e explicações diffel'entes das difl'erentes disposições
tenhao sido apresentadas em differentes corpol'ações,
no intuito de combateI' as objecções locaes ou de ga
nhar a sympathia das localidades. ão se pode, por
tanto, ter certeza 'e as conveuções dos differentes Es
tados, ao ratifical'em n, Constituição, del'ão á sua li n
guagem a mesma illt0l'pl'etação unifol'll1e ou se mes
mo em uma simples con venção estadoal o mesmo ra
ciocinio foi sustentado pai' uma maioria muito menor
do que a totalidade dos defensores da Constituição.
Na interpretação, de UI].l estatuto estadoal, ninguem
ignora o extremo pel'igo de reCOl'l'el'-se as opiniões
d'aq ueLles, que o ol'ganizál'am ou o votáeam; seus
termos podem ter exercido uma impressão differente
sobre espiritos diITel'entes, alguns podem tel' inferido
limitações e intuitos, que outros teriam I'ejeitado; al
guns poderiam ter-se limitado ao exame perfunctorio
das suas disposições, em quanto outros as terão es
tudado com esmel'ada attenção; estes podem ter sido
dominados POI' intel'esse ou enthusiasmo temporario e
obl'aLlo de accordo com a comprehensão que mais se

(1) Pelo, r, Juiz tory na cansa entre partes Prigg v The C'om
mO.lwealth of Pennsylvania, 16 Peter's S. C. R. 210.
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coadunava com o modo de ver na occaSlao, aquelles
podem ter enchergado occulto no texto o motivo, que
recoll1Jl1endou o acto ao seu ceiteeio, mesmo contra in
teresses da occasião' uns podem ter inLel'peetado a
sua lingL;lagem concisa ou restritamente; outros, de
vido a difTerente habito de julgar, ,pollem tee-lhe dado
interpretação lata ou libeeal. Não se pod.e presumir
que, mesmo na convel).Ção que' organizou a Constitui
ção, devido as causas sl1pra mencionadas e a outeas,
as clausulas fossem semp 1i\3 comprehendirlas no mes
mo sentido ou tivessem precisamente o mesmo eITeito
ou extensão. Necessariamente cada membro d'aquella
coeporação pensou por si me mo e da decisão de um não
se podia e nem se pode, concluir a decisão do outro.
A conhecida di \ eesidade da interpretação de val'Ías
paetes da' Constituição, bem como da totalidade de
seus podeees nas convenções dos diITerentes Estados"
o completo silencio a respeito de muitas objecções,
que desde então appareceram e a grande confian
ça em outras posLeeiormente de todo abandonadas,
adduzem muito peso a estas considerações. O texto"
e só elle, foi pelo povo adoptado; e certamente doutrina
mais extravagante não se poderia comprehender, do que
attribuir d fortio1'i a qualquer commental'Ío feito então
ou que o tenha sido posteriormente sob o imperio
de sen,timentos e opiniões differentes, uma auctoridade
que deve influir no texto como limite absoluto ou im
pedir a sua j,usLa e natueal inteepretação.

§ 407. Ha con veniencia em recorrer-se á interpre
tação \.lontempoeanen, para illustrar ou confirrr..ar o
texto, para explicar uma phrase duvidosa ou expor
uma dê:I.llSllla obscuL'a, c os creditos, a que tem di
reiLo, estão na r~lzão dircct: da uniformidade e uni
v01'::;alidade da interpl'eLação e da cCl11hecida habilida
de e talellto d'aquelles, que a del'ão; jamais pode der
roo'al' o texto, jamais confundir o seu sentido evidente;
nunca restringir as suas verdaLleiras limitações e nem
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ampliar as suas naturaes fronteiras. (1) Teremos razão so
beja d'aqui a pouco, quando entrarmos na analyse das

(1) :MI'. Jefferson estabelece) duas regras. que el1e reputa perfei
tos canones para a interpretação da Constituição. A primeira:
« O fim capital e director da Constituição foi - deixar com os Es·
tad'>s tod'1. a auctoridade que dizia respeito a seus cidadãos so
mente e transferir pura' os Estados Unidos a que se refdrisse II cio
dadãos de outros Estados ou de paizes extrangeiros; tornar-nos
-muitos - com· relação a nós mesmos. mas - um - com rólação a
todos os outros. N'ei:>te caso, pois, a interpretação deve propen··
der para a j urisdicção geral, se as palavras o permittirem, e no pri
mairo caso cm fn.vor dos Estados, se for possivel ser assim inter
pretada." 4 Jefferson's Corresp. 373, 391, 392. 396. Ora, apropria
theoria, em que esta regra se funda, é contestada pelas disp'osições
da Constitui-:ão. Em muitos casos, alli conferem-se poderes e aucto
ridade que dizem respei to aos cidadãos dos respectivos Estados
sem referencifl. a extl'angeiros ou a cidadãos de outros Estados.
4 Jefferson's Corresp. 491, 392,396. Mas Sd esta theoria geral fosse
verdadeira, não forneceria umfl. regra Lie justa interpretação. des
de que qualquer clausula especial podia constituir uma excepção
á ella, e. com effaito, cada clausula deveJ ser interpretada em to
do caso de accordo com o seu justo pensamento e fins, conforme
a sua linguagem o indique. Que qualidade de regra é essa, que,
sem attenção ao pensamento ou fins de determinada clausula, in
siste em que e' ta deve, se poss'ivel (não se razoavelmente) ser in
terpretada em favor dos Estados, somente porque ella Jiz respeito
a seus cidadãos? A segunda: « Em todas I1S questõJs de inter
pretaçã) (devemos) voltar aos tem pos, em q ue a Constituição foi
adoptada; apanhar o pensamento manifestado nos debat~s, e em
logar de se procul'ilr arrancar ao textJ uma significação possivel
ou inventar outra em desaccordo com eUe, devemos conformar-nos
c)m aquella com que é pr vavel ter sido vot:l.do." Ora quem não
vê o nenhum valor e a incoherencia ahsoll1ta d'esta regra? Como
poderemos verificar o qUb se pensou Lie clausulas 8speciaes da Cons
tituição ao tempo da sua adopção? Muitas vezes os debates im
pressos não nos dão conta de interpretação alguma e. aonde acon
tece dál-a, vê-se q ue dou trinas differen tes f')rão susten tadas por
vll.rias pessoas. Qu,l a que deve prevalecer? A.lem d'i~to, só
farão conservados os debates de cinco das convenções estadoaes e
estes mesmos mui imperfeitamente; que nos resta fazer em rela
cão aos outros oito Estados? Que. em relacão nos onze Estados
~ovos. que entráram para a União de accor;\o com interpretações
firmadas contra o que algun" reputam o pensamentl) dos organiza
dores da Constituição? Como poderemos chegar 110 que se deno
mina - o pensamento mais provavel? Os Srs. Hamilton, Madison

-
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clausulas especiaes da Constituição, de observar quan
tas interpretações vagas e conjectueas especiosas furão

e Jay, expJsitores do The Federalist, devem S3r seguidos? Ou devem
nos guiar outros de opinião differente? Devemos ser guiados pela
opinião dos poucos, hoje já fellecidos, que nol-a deixáram regis
trada? Ou dos poucos sobreviventes, apenas por terem sido acto
res d'uquellas scenas de outros tempos? (Estes não representão um
d'<mtre mil dos que farão chamados a deliberar sobre a Consti
tuição ou um d'entre dez mil dos que no seio do povo forRo fa
varaveis ou contrarias a Constituição). Devemos antes ser dirigi
d)s pela opinião d'aquelles, que constituem a maioria dos cha
mados a agir n'aquella occasião, já como organisadores, já como
v Jtan tes da Consti tu ição ? Se por estes, de que modo poderemos conhe
cer as suas opiniões? Devemo') ser guiados pelo p~nsamentoda maioria
de um Estado ou de tJdos os Estados Unidos 'I Se assim é, como podere
mosaveriguarqualfJiessepensamento'l O sentido da Clllstituição
deve ser verificado, não pelo seu proprio texto, mas p ~la significação pro
avel que S.'l pJder colher de cmjecturas fJl'llladas em documen
vos esparsos, papeis privados, pal~stras de nlguns homens de estu.
do ou d'lS ciosas exaggerações de outras 'I A Constituição dos Es
tados UnidJs tem de ser o unico instrumento que não deve ser
interpretado p~lo qlle está escripto, mas p1r conjecturas pro
vaveis extrnnhas ao texto 'I Que se diria, se se tratn.sse dJ in
terpret'11' o estatuto de uma legislatura estado I, procurando
descobrir, em fontls privadas, os intuitos e opiniões de cada
um d)s S·JUS membros, como tinhão pensado, o que desejáram,
com') o int-:3rpretáram 'I DadJ o caso que different~s pessoas tenhão
tido ditl'tlr.mtes opiniles. que se deve fazer 'I Supponha-se que
difftlrentes pessoas não comb nam com a significação provavel d lS
org:lni;mdores ou do p IV , qual a interprJtação que deve ser se
guida'l Estas e muitas outras pJrgunt-ts da mesma naturez'l., po
dem ser feitas. E' claro que não podem haver garantill.s para o povo
em um g lverno, se elle não p':>de julJar da 'Sua constituição pelA.
significação len.l das pn.In.vras do seu texto, mas tem de submetter
e aff~içoar as palavras á - signific'l.çã'l provavel - de pessoas, que
elle nunca CJnh3CeO e cujas opiniões e meios de informação podem
não ser melhores do que os seus proprios. O povo adoptou a
Con;;tituição dJ accordo com as palA.vras do t3xt l conforme a sua 1'11.

zoavel interpretação e não conform3' a interpretaçã) privada de
qualquer individu1. As opini-es d'estes, as veze!';, nos podem au
xili·u a chegar a conclusões razoaveis; mas não podem ser defi
nitivas. O The Federali,t negou que o Presidente podesse demit
til' um funJcion'1.l'io publico sem o cons ntimento do Senado;
o primeir) Congresso afllrmou aSila competenciq. por simples maioria;
que deve da'hi seguir.st'! 'I
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em começo aventuradas, 'as qllaes desde então des
appareceram silenciosamente e nenhuma memoria soore
vivente conservam como objecto de louvor ou de censura,
de alarma ou de parabens.

§ 408. E, no fim de contas, a fonte mais irrepre
hensivel de interpretação inc1irecta é a pratica do pro
riria governo, por intermedio dos seus differentes de
partamentos, em relação as questões especiaes que são
discutidas e resol vidas de conformidade com o seu
proprio merecimento. Estas approximam-se o mais
possi vel por sua mesma natureza da interpretação ju
dicial e tem o mesmo prestigio geral de que eltas
gosam. São resolvidas em face de argumentação so
lemne, p1'O re nata em virtude de duyidas suscitadas,
mediante uma lis mot[~, na perfeita comprehensão da
sua importancia e difficuldade, perante a nação, tendo
em vista a acção presente; entre interesses em oon
flicto e por homens capazes de defender ou combatel'
os fundamentos da al'gumentação por seu genio raro,
seu vasto saber ou pl'ofunc1a meditação do ponto em
questão. Quão pouco poderosas, comparadas com estes
meios de instrucção, não são as lucubrações priva-:
das do gabinete ou as 'especulações solitarias de espi
ritos engenhosos, entregues á theorias ou á vistas
genericas e c1eshabi tuados a enfren tal' a cada passo
difficuldades praticas! (a)

, I

(a) Que a interpretação pratica 66,. United States v Gilm0re, 8
da CJnstituição, de longa data Wl111. 330 ,. Hughes v Hughes, 4
aceita, não será abandonada, vê- T. B. MoDI'. 42,. Burgess t1 Pue,
se das causas entre partes, tew:.ll't 2 Gill, 11; Coutant v 'People. 11
v Laird, 1 Cranch, 299,. ~cCulloch Wend. 511; Norris v Clymer, 2
v Mary1and, 4 Wheat. 316; Bris- Penn. St. 277; Pike v Megoun, 44
coe v Bank of Kentucky, 11 Pet. Mo. ,*99; Britton v'Ferry 14 Mich.
2.57; West River Bridge CO. t1 66; State v Parkinson, 5 Nev .15;
Dix. 6 How, 507,. Bank of United Hedgecote v Davis, 64 N. C. 652;
States v Ha1staacl, 10 Whell.t, 6H; P1ummer v P1ummer, 37 Miss.
0óclen IJ Saunclers, 12 Wheat. 2JO: 185; Chamber v Fisk, 22 Texas,
Union lns. Coo v Roge, 21 Row. 50,*.
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§ 409. III. Voltemos, porém, as regras de interpretfl
ção ex directo do texto da Constituição e, em pdmeil'o logar,
as regras que decol'l'em da natureza do instrumento.
I. Deve ser interpretada como h fundamental do governo
estabelecido pelo Povo dos Estados UIJidos de accordo com
a sua. livre e soberana vontacle. Sob este aspecto, em
cousa nenhuma se distingue elta das constituições esta
doaes; cada uma d'ellas é estabelecida pelo povo para
seus pI'oprias fins e fundada na sua suprema auctoridade.
Os poderes que conferem, as restricções que impõem, a
auctoridade que exercem, a organização e distribuição
que prescrevem, são em am bos os casos pal'a fins iden ti
cos, o beneficio commum dos governados e não o pro
veito ou dignidade dos governan teso

§ 410. E, entretanto, insistir na dilferença ele regras
ele interpretação das constitllições estadoaes e do go
verno geral, ha sido um systema de iuterpl'etação, muito
commum. Assim nos Com;llentarios de MI', Tucker sobre
Blackstone, affil'ma-se, com relação a Constituição elos
Estados Unidos, como se fosse doutrina incontestavel,
que - « coino federal, deve ser interpretada restri ·tament3
em todos os casos, em que os direitos anteriores de um
Estado podem entear em questão;» que, como contracto
social, deve semelhantemente receber - « a me8ma intel'
pretação restri'cta, todas as vezes qu~ o direito á liberda
ele pessoal ou á segurança indi vidnal ou á proprieda le
privada, possa to:'nar-se objecto de controversia; por-

• que todas as pessoas, cuja liberdade ou pI'opriedade for,qo
por elta submettidas a0 novo governo, e1'ão ante1'im'mente

·membros de uma sociedade civil, a cujas lris se tinlwm submetti
do e sob cuja albctm'idade e ]J1'otecção cbinda continuam, em todos
os casos nãIJ submettidos exp1'essamente ao novo governo,» (1)

§ 411. Vê-se que toda a argumentação funda-se aqui,
não na noção do interesse dos direitos do P'Jvo, mas na dos
direitos dos Estados, e pOl' interpretação restricta é clara
mente indicado o sentido mais limitado das palavras,

(1) Tucker's Black. Comm. App. 151.
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apoiando-se o illustl'ado auctol', em abono da sua a1'
gument:'lção, em algl1mas regras estabelecidas por Vattel
concementes a illterpret;1.ç;10 dos tl'atados em relação
as cOI1::>as odio as. D'aqui, pat'ece que a Constituição
dos Estados Unidos deve seI' reputada como um ins
trumento odioso; e porque, ~erá licito perguntar ~ Não
foi elle redigido para o bem estar do povo e pelo
povo ~ Uma ela secções de Vattel, citada em apoio,
avança esta proposição: (2) «Dclve-se classificar no
nl1111et'O das cou-'as odiosas tu lo aquillo que tende
a mudaI' o estado actual das cousas.» Não é c.laris
simo que esta pt'oposição é ou pelo menos pode em
muitos casos ser fundamentalmente falsa ~ Se um
povo se liberta do despotismo, pode-se dizer que a
mudança de gcn erno é odiosa e leve ser interpretada
restt'ictamente ~ Que será, em face de semelhante
pL'incipio, da revolução americana e dos nossos gover
nos e COllstituições estadoaes ~ Supponha-se que de um
estado de eLesol'llem e anarchia surge um govet'no re
gulaL', emelhante gO\'erno deve ser considet'ado como
odioso ~ Em outra s\:Jcção (1) accrescenta aqueJ.le auctor:
«Desde que as cou~as odiosas são aq uellas, cuja res
tricção tenue mais seguI'amente á eqllidalle do que a
sua ampliação, e desde que develllos tomar o partido
mais conveniente á equidade, quando a vontade do
l\~gi~:;[ador ou das lJartes con tractalltcs nãú é exacta
m\:Jnte conb\:Jcida, devemQs, no easo de cousas odiosas,
intel'pretar as palavras no sentido mais restricto, e
até certo ponto pOlle;nos mesmo allmittir um sentido fi
gurado, paL''l fugirffiJs as COnSel[ uencias maleficas do.
seil tido propl'io e littel'al ou d'aq uillo que elle possa
t l' de odio'3o.» NãtJ illüeL'ra este pat'agrapho elemen
tos de intõL'pL'etação os mais vagos e menos satisfacto
rios~ QUJITL pllt!e 1'8801\'\:JL' é mais conveniente á
equillade ampliar ou l'ustl'ingir o sentido ~ Quem pode

(1) L. 2. ~ 305.
(2) § 308.
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decidir se a di-spo 'iç:lo é odio, a ~ De accordo com
esta regra, as mais contraelictOl'ias inteqJretações das
mesmas palavl'as seriam iglHl[.llentc correcta " confúr
me o interprete a~ reputasst:: olliusas ou salLltares.
Nem é isso só, lJorqlle as palavras paLiem 'el' lisprc
zadas, aeloptamlo-se em se'1 loour um sp,ntiuo figura
do, sempre que se julgar isso conveniente, tundo-se
em vi~ta a natureza o lio..:a ou a canse 1uencias do
sentido COl1lrnUll1 elas meslllas palavras; alluelles que
entendes em que o gO\'erno gCl'al se funda na s' iJe
doria, em san politioa e na seg.lrança publica,' podem
amplial' as palavras; quem, porém, o julgar ouioso
ou entender que nos govel'l1OS estadoaes à que re iJe
a venladeira protecç,-LQ de todos os nossos Lireito,
deve limital-as ao n ais estreito sentido.

§ 412. .0 mesmo aUutor apoia-se na dtJcima emenda
ela Constituição, que declaril.: - « que os podere nãu
delegados aos Estadus Unil!os pela Constituição, e
nem por esta prohi bidus aos Estaltos, ficão reser ados
aos E tados respe..;ti\'alllente OLl ao povo. » (a) , Elle suppõe
e,'i~ente!l1ente que isto significa « en todos os Cel.·O
não eXjJl'essCbllwnte subluettidos ao novo governo;» en
Lretanto, a palilna - exprossalllento -não se encontra
em parte alguma da en1enJa. Mas não OStê mos a CXiI

minar se por youtura se podem infUl'ir quite quer
poderes; ° ponLo que nos occupa, Ó saGor como de_
\'81110S interpretar os podere oXlJressos. Deyem ser
estes inturpI'l:ltados l'esLrictamellte, i;:;to é, no sontido
mai", restrioto? ou !everão reLieb 'I' leal e sincera intel'
pre taçüo, de acco nlu com a sign ificação nat ural do
tcrulOS c o obJecto para que farão el1pregados ~

§ -113. Quando se diz, que a Con ,tituição dos Es
LaLlos Unidos, considl:Jl'ada como <;Olltn.t<;tu sodal, de\'e
SOL' intel'pl'etada 1'0 'lrictamcutc, ,'eIUpI'C que ·e l'efel'e
aos direito' de proprieLlaLlf:, du egul'ança ou lil) rdacle

(a) V'ide Golden v Prince. 3 Was1). C. C. 313; aI der v Bul1,
3 DalI. 386; Gilman v P1Jiladclphia. 3 \ValI. 713.
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individual, a regl'a é semel.hantemente applicavel às
consti tuições estadoaes em casos identicos. O prin
cipio em que se funda esta interpl'etação, se é que
tem aLgum fundamento, consiste na pl'esumpção de que
o povo não cede os seus direitos de propriedade ou
de Liberdade aLem d'aquilLo que é comprehendido pelo
sentido clal'o da iínguagem e fins da Constituição,
TOlLos os governos se fundão na renuncia de alguns
direitos natUl'aes e impõem algumas restricções. Po
demos não tel' o direito de ampLiar, em nenhum d'es
tes casos, as outol'gas de poderes alem da significa
ção razoa vel das paLavras; mas não é esta a questão
q ue nos occupa e sim sabel' como devemos interpre
tal' as paLavms segundo o seu emprego, se por ven
tum no sentido mais restricto ou se no mais liberal, que
propriamente possão ter, Ol'a, na interpretação de uma
renuncia ou concessão ele poderes de parte do povo
em favor de um monarcha, para o seu proprio uso
ou proveito, não só é natlll'al, como tambem é justo,
pl'esulI1ir, como em todos os mais casos de concessões,
que as partes não tinhão em vista o sentido lato dos
tel'll1os; pOl'q ue o fim 'et'a uma del'ogação permanente
de seus direitos e interesses; mas na interpretação
de uma constituição de governo, organizada pelo povo
para seu beneficio e protecção, para conservação dos
seus direitos, propriedade e liberdade; aonde os po
del'es deLegados não são e nem podem ser exel'cidos
em beneficio dos govemantes, que não passão de seus
agentes tempol'arios, mas visão unicamente o beneficio
do povo, não ha Logar para a presumpção necessaria
de que as paLavras devem ser comprehendidas no seu
mais re trlcto ~entido. Pode-se sustental' razoavelmente,
que tanto a accepção l'estl'ictiva como a lata, uma vez
que as paLavras as comportem, estivel'am na intenção
do povo, coforme uma ou outra melhor promova os
intuitos da concessão ou garanta os direitos, pro-
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priedade e liberdade do mesmo povo. Realmente, as
palavras não devem ser forçadas alem do seu sentido
natural; mas dentro d'este limite, a regra de inter
pretação deve acompanhar aquelle sentido, que melhor
traduz a intenção reveladoa. (1) E' esta a forma, como
se cl'ê, geralmente adoptada na interpretação das
constituições estadoaes. Tem a sua origem no senso
comlUum e nunca poderá convertel'-se em objecto de
zelos razoaveis; porque os governantes, em um go
verno livre, não podem tel' interesses permanentes dis
tinctos do povo, de quem elles fazem pat'te e perante o
qual são respopsaveis. Não é facil conjecturar-se a
razão, pela qual não se deve applicar o mesmo ra
ciocinio ao governo dos Estados UnUos.

§ 414. AlIega-se, porém, que já existindo os gover
no estadoaes e estando o povo sujeito a elles, a sua
obediencia ao novo governo pode IJôr em perigo a que de
vem aos E5tados ou arrastal-o a conflictos de anctoridade
e assim acal'l'etar inconvenientes. Em primeiro Iogar,
não é verdade razoavelmente (se a nossa opinião da
Constituição dos Estados Unidos é exacta) que semelhan
tes conflictos possão vir a dar-se afinal; porque se os po
deres do governo geral obrigam suprema e soberanamen
te, se constituem a lei suprema db paiz, não se podem dar
cO!1flictos no terreno da obediencia. Todas as questões que
se levantarem quanto a qnem é devida a obediencia, de
vem ser judicialmente resolvidas e, uma vez assim resol
vidas, ficão regulados os direitos e deveres de todos os ci
dadãos.

§ 415. Em segundo logar, os poderes dados pelo povo
ao govemo geral não são necessariamente tirados dos po
deres por elle já conferidos aos governos estadoaes; po
dem ser aql1elles, que originariamente elIe tinha reseeva
do para si mesmo e, quando o não sejão, não se pode pôr
em du vida ou negar a auctoridade do povo, em sua capa
cidade souera.na, para retirar o poder ele seus fUl1cciona-

o

rios estadoaes e confiai-o aos fUl1ccionarios do governo ge-

(1) Rawle on the Constitution, cap. I, p. 31.
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ralo (1) Se eUe retira o poder elos funccionarios estaeloaes,
deve-se presumir, que o faz, porque reputa isso lllais
util para si ml.:smo e pnra o bem geral e COIIJIl1I1l11

protecção, do que deixal-o aunde até então estivol'a
depositado. Porque razão o poder nas mãos de um
funccionario eleve ser i nterpre taeLo eli.ITeren teme nte elo
que o era nas mãos de outro funccionario, se em
ambos os casos o fim é o mesmo, a segurança do
povo ~ Os governos estaeloaes não têm o direito de
pretender, que o poder esteja mais garantido ou seja
mais util com eUes do que com o governo geral; que
elles tenhã.o maior capacidade ou mais honesto inte
res~e em conservar o direitos e liberdaL1es elo po"o
elo que o governo geral; que nfl.o ha risco em con
fiar n'eUes, mas que todo perigo e oppressão e tá
do outro Indo. O POYO não o disse e nem assim pen
sou; eUe tem o exclusivo dil'eito ele julgar d'este as
sumpto por si mesmo e confessa que a ConstiLUição
elos Estados Unielos foi por eUe adopt tela - no intuito de
formar uma uniã.o mais perfeita, estabelecer a justiça,
assegul'ar a tranqui llidade interior, prover pal'a a de
fesa commum, promover o bem estar geral e garan
tir os beneficio da .liberelade par'a si mesmo e a
sua posteridacle. - eria um e. carneo perguntar se
estes intuitos sã.o odiosos. Se estes intuitos exigem
que os poderes retirados aos go,'urnos estaL10aes se
jüo considerfl.dos stl'ictissimi jW'is e interpretados no mais
I'estl'icto sentido, mesmo quando tal interpretação pos
sa prejudical-os, que s':l.nctidade p culiat' têm os go
"el'nos estadoaes aos o ho' do povo alem de taes in
tuitos ~ Nno serão elles org<l nizados p:lra os mesmos
fin geraes ~ ão foi apropria in apacidade dos go
vernos dos Estados de prov rem COtHêllielltcmen te
para as nossas necessidades na ionaes, a nossa inL1c
pendencia nacional e a nossa protecção nacional a
verdadeira base do s) stema inteit'o ~

§ 416. e é este o verdadeiro aspecto da questão,

(1) Martin v Hunter, 1 Wheat. R. 3D!, 305.



-167-

a Cunstitllição elos Estados Unidos tem direito á inter
prtltaç:'i.o tão favoravel quanto as dos E tados. Nenhuma
eleve ser interpretada separadamente, mas ambas com
refel'encia uma a outl'a; ambas pertencem ao mesmo
systema de governo, ambas são limitadas em seus po
deres e, dentro da esphera d'e 'tos, são ambas supre
mas. Qualquer d'el1as, pela theoria do nosso gover
no, é essencial para a existencia e devida preserva
ção elo poder e obrigações da outra. A clestl'llição
d'e 'tas ou d'aquella seria igualmente calamitosa, por
que acalTetaria a ruina cl'esse bello mechanismo de
governo equilibrado, lue foi construido com tanto cui
dado e sabedoria e no qual o povo ha depositado a. sua
confiança como a mais segura salvaguarda das suas
libel'dades civil, religiosa e politica. Nem sempre
serà possi vel, atten ta a difficuldade inherente ao
assumpto, definir ou averiguar, em todos os casos,
corn ptll'feita certeza, os exactos limites dos poderes
conferidos pelo povo á cada unia d'ellas ; (1) mas, em
geral, as delimitações esl;ão traçadas com bastante am
plitude e clal'eza, e no desenvolvimento pl'ogl'e sivo das
funcções peculiares de cada uma, parece que o mais
sabia e prudente seria deixae, em todo passiveI senti
do, vasto espaço, se não illimitado, entre o effectivo
exercicio da soberania de cada uma. Em todos os me
chanismos com plicados cousas insignificantes podem
pertlll'bar-lhe o funccionamento, e muitas ve?:es é mais
facil descobrir os defeitos do que applicar-Ihes remedia
segul"o e efficaz.

§ 417. A linO"uagem do upremo Tribunal, na causa
entre partes Martin v Hunter ; (2) parece especialmente
apl'opl'iada á e ta pal'te do nosso a sumpto. « Consti
tuição do E tados Unidos, ) diz o tribunal, « foi ordena
da e estabcluL;ida, não pelos Estculos em suas capacidades
so::>eranas, mas acccntuadamente, como o preambulo o

íl) Th' Federalist, )i. 37.
:2) 1 Wheat. R. 304.
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'declara, pelo povo dos Estados Unidos. (1) E' fóra de
duvida que era da competencia do povo investir o gover
no geral em todos os poderes, que eile reputasse conve
nientes e necessarios ; ampliar e restringir esses pode
res conforme.entendesse melhor e attribuir-lhes auctol'Í
dade suprema e soberana. E' igualmente indubitavel, que
o povo tinha o direito de prohibir aos Estados o exerci
cio de quaesquer podert3s, que em sua opinião fossem ill
compativeis com os fins do contracto geral; tornar, em

. dadas hypotheses, os poderes dos governos estadoaes
subordinados aos da nação ou reservar para si mesmo a
auctoridade soberana, que não quizesse delegar a um ou
outro. A Constituição, portanto, não foi tirada nel~essa

riamente das soberanias estadoaes existentes, nem da
renuncia dos poderes, que já existiam com as institui
ções dos Estados; porque os poderes dos governos es
tadoaes dependiam das suas proprias consti tuições, e o
povo de cada Estado tinha o direito de modifical-os ou
restringil-os de accordo com as suas proprias ideias
de sdencia politica ou dos principias. Por outro lado, é
perfeitamente clapo, que os poderes soberanos conferi
dos aos governos esta~loaes por suas respectivas cons
tituições continuáram inalteraveis e intactos, excepto
na parte em que forão concedidos ao governo dos Es
tados Unidos.» Estas deducções não se apoiam so
mente no raciocinio, por mais simples e eyidentes que
pareçam seI" mas furão positivamente reconhecidas
por um dos artigos addicionaes da Constituiç.ão, que
declara que - « os poderes não delegados pela Cons
tituição dos Estados Unidos nem por esta prohibidos
aos Estados, ficão reservados aos E:>tados l'especLiva
mente ou ao povo.» (2) a

(1) Isto foi exp Jsto ainda com maior vigor pelo Sr. Chie{ hlstice
Marshall ao publicar a decisão d, tribunal na causa McCulloch v
Mar;yland, em uma pas agem já citada, 4 Whea~. R. 316, 402 n. 405.

(2) Vide tambem McCulloch v Maryland. 4 Weat. R. 316, 402 a 405.
(a) pooner v McConnell, 1 McLean, 337; Rhode Island v Mas-

sa.chu etts, 12 Pet. 720.
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« O governo dos Estados U]1idos, pois, não pode pre
tender direitos, que lhe não sejão concedidos pela Cons
tituição, e os poderes realmente concedidos devem ser
aq uelles, que são dados expre::isa1l1ente ou dados por
necessaria deducção. De outI'9.-.l:ad.o, esse instl'Umento
como outro qualquer acto de outorga, deve ser razoa
velmente interpretado de conformidade com a signifi-.
cação dos seus termos. E aonde um poder é dado
em termos g raes, não deve sel' limitado a cas s
particulares, a menos que semelhante interpretação de
corra expressamellte do texto ou de necessal'ia deduc
ção. As palavras devem ser tomadas em seu sentido
obvio e natural e não em sentido desarrazoadarnente
restrictivo ou ampliado.»

§ 418. Ainda mais notavel é a· resposta dada á ar
gumentação em defesa da interpretação re~h'icta da
Constitui~ão, respo ·ta que se delLuz da linguagem do
Tribunal na causa elltre partes Gibbons v Ogden, 9
Wlieat l, etc. O Sr. Chigf Justi~e Marshall, ao publi
cal' a decisão do tl'ibunal, disse: « Este instrumento
contem a enumeração dos poderes expressamente conce
didos pelo povo ao seu governo. Tem-se di to que es
tes poderes devem ser interpretados resti'ictamente.
Porque, porém, d3vem ser elies assim interpretados ~

Ha na Constituiç.ão uma só palavra que auctorize se
melhante regra ~ No ultimo dos podel'es enumerados,
aquelle que expressamente confel'e os meios de exe
cutar: todos os outros poderes, é o Congl'esso auctorizado
- a fazer todas as leis que forem convenientes e neces
sarias - para aq uelle fim. Mas esta limitação quan to
aos meios, que possão ser empregados, não ,se exten
de aos poderes que são conferidos, nem ha na Cons
tituição uma phl'ase, e que fosse citada pelos patro
nos da causa ou que podessemos descobrir, q ue pres
creva semelhante rogl'a. Nós, portanto, não nos jul
gamos auctorizados a adoptai-a. Que entendem os
patronos do feito por interpretação restricta f Se
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a.penas combatem essa interpretação ampla, que le
varia as pala"vras alem da sua evidente e natu
'ai significação, porleriamos contestar a applicação
:los termos, mas não controverter o principio, Se luc
tão á favor d'essa illterpretação restricLa que, em abo
no de alguma tlleuria q ue se não encontra na Cons
tituição, negaria ao governo os poderes que os ter
mos da outorga, como são vulgarmente entendidos,
significam e que estão de conformidade com os in
tuitos e fins geraes do instrumento, - a favor d'essa
estreit~ interpretação que mani8taL'Ía o governo e collo
cal-o-ia aq uem da pO"iiÇãO exigida pelos fins, para os
quaes a lei declara ter elle sido insti tuido e para os
quaes os puderes outorgados o tornão 00mpetente, como
é lealmente entendido, - ell tão não podemos compre
hender a propriellade cl'essa interpretação restricta,
nem adoptal·a como regl'a, pela qual a Constituição
deva ser explicada. Como os homens, cujas intenções
nüo pl'ecisam ser encobertas, geralmente empregam as
palavras que mais apropriada e directamente expri
mem as ideias que etles qnel'em transmittir, os ilius
traJos patriotas que redigil'am a nova Constituição e
o povo que a adoptou, devem ser comprehendidos
como tendo empregndo as palavras em o seu sentido
naturaL e terem pretelldi,do aquilio que disseram. Se,
pela imperfeição da linguagem humana, serias duvi
da podem surgil' quanto a extensão de qualquel: po
der outorgado, bem firmada é a regra, que prceitúa
deverem os fins, para que é elie outorgado, ter gran
de iníluencia na slla intel'pretação, principalmente
quanclo taes fins são expl'essarnell Le declarados no pro
prio instrumento. Não conhecemos razão alguma, pela
qual devamos excluir esta l'egra do presente caso. A
ou tor,ra não confel'e podel'es, que possão ser uteis ao
outorgan te, no caso de serem por elie reservados, ou
que só possão aproveitar ao outorgado; é uma inves
tidura de poderes para vantagem geral em agentes
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escolhidos pal'a aquelle fim, poderes que, aliás, nunca
podem sel' exe1'cidos pelo propl'Ío pOv'o e, portanto,
ou s"erão confiados a agentes ou fica1'ão latentes. Não
conhecemos out1'a regl'a para inte1'pretação da latLi
tude de taes podel'es, alem da que é dada pela lin
guagem do instrumen to que os confere, cotej ada essa
linguagem com os fins, pa1'a os quaes f01'ão os po
deres conferidos.» (1) a

(1) Vide tambem Idem, 222 e decisão do. r. Chief /'ustice Marsball
na causa entre partes. Ogden v Saunders. ,2 Wbcat. R.332.

O Presidente J. Q. Adams observ~, que - « não escapará ao his
toriador pbiloSlpho, que os poderes subentendidos do governo na
cional forão levados á sua maior amplitude, quando no poder,
por aquelle partido que mostrou-se mais melindrosamente escru
puloso da soberania estadoa!, quando não 'reve tido da auctori
dade da União;)) e accressenta - « em relação a essa incoberencia.
os nossos dous grandes partidos pouco têm que exprllbar um ao
outro.» Sem indagar da procedencia da observação, pode-se ver
dadeiramente affirmar que o embargo de 1807 e a admissão da
Louisiana na União, são notaveis exemplos da applicação dos po
deres deduzidos por interpretação.

(a) « Se nutrimos duvidas rela
tivamente a qualquer poder, não
devemos exerceI-o)) eis a decla
ração de MI'. Edward Levingston
como membro do Congrclsso.
Hunt's Life of Levingston, 28:5.
Esta declaração obteve a appro
vação de MI'. Jefferson, como ma
xirna de governo constitucional.
Comtudo, no caso da Louisiana,
ene não negou, que, em sua opini
ão, estivesse exercendo um podar
q ue não era conferido pela Consti
tuição, e no principiJ lembrou
se de uma emenda a mesma Cons
tituiçi.o para ra ifi fl.1' a a qui
siçã). Vide a carta a MI'. Brecken
ridge, 4 J efferson's Works, 500, e a
Lincoln, Idem, 501. Mas com cer
teza tal ratificação não era neces
saria. Um chefe sulista, perten
cente á segunda gJração, expoz

com muita clareza a opinião do
minante: « Era absurdo dizer que
o governo dos Estados Unidos
não podia adquiril' territorio por
compra ou pelas armas. assim
como outra qualquer soberania
do mundo. Deveriamos então fi
car circumscriptos aos no. sos li
mit3s, não nos sendo permittido
attendur a necessidade de portos,
de sahida, como o do Mississippi.
tornand l-OS nossos? . 'eria permi1r
tid'J a outras nações tomar Lrrit'J
rios pelas armas, impor indemni
zações. compraI-os por amor da
paz e s"guran~a,e um paiz como os
Estados Unidos ser obrigaulJ a
viver dentro de fronteiras limi
tadas e ver-se tah-ez anniquila
do pela falta do poder de expan
são? Não; ao Presiden te e Se
nado cabe a prerogativa de cele-
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§ 419. IV. Das considerações que precedem, chega
mos a conclusão de que a Constituição dos Estados
Unidos, como lei fundamental de govemo, deve ser
razoavelmente comprehendida, enterpretando-se as suas
palavras e s~·us poderes ele conformidade com os fins
e o objecto para os q uaes forãO os mesmos poLle'
res conferidos. Pclla expressão razoavelmente compre
hendida, queremos dizer que, caso as palavras se pres
tem a duas accepções ditferentes, uma restrictiva e outl'a
mais lata, seja adoptalta a que for mais conforme com
o objecto e pensamento da Con~tituição; a que lhe
der maior efficacia e força como gove?'no, em vez d.a que
possa annullar a sua acção e reduzil-a a estado de
impotencia. Com certeza não queremos dizer, que as
palavras sejão para esse fim ampliadas alem do seu
sentido commum e natural, mas dentro d'este limite
:0ve-se dar á interpretação a conveniente amplitude,
afim ele se obvia!', de um lado, o mal evidente e, do
out!'o, se p!'omover o bem publico. (1)

§ 420. Esta considel'ação é muito importante na in
terpretação dos systelflas de governo e, d (O?,tiori, de
um systema que é liv!'e e voluntaria instituição do
povo pat'a o seu benefi0io, segurança e felicidade com
mum. O ca~o é inteiramente diffe1'ente da hypothese
de uma cessão civil ou outorga privada, tanto em 1'e-

(1) V'ide Ogden v Saunders, 12 Wheat. R. 332, voto do Sr, Ch'ief
Justice Marshall.

brarem tratados. e ao Congresso
foi expressamente conferido o PIJ
der de fazer as leis necessnrias
para a execução d'aql1ella prero
gativa e de todos os outros p de
res conferidos ao governo. Esb
poder de acquisição e exp'tnsão
é um porler absolutarnent~ n lce,
sario, resultante da pr lprin exis
tmcia de to.las ns naçles e es-
encialment" vital para as nos

sas instituiçõa~, cap,zes dd sus-

tentar, como Atlas, um mundo em
seu amplexo de liberdade. Os
Estados em seperado podiam
adquirir terribrio e se o Congres
so tambem o não podesse, o pro
gresso da liberdade civil seria
circurnscript) e paralysado den
tro dos n1SSOS limites origina
riJs, " H. A. Wise, TI' atise
on Territorial G vernrnent and
Adrnission of ~ew Stat~s, 57.

C.
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lação aos seus meios como aos seus fins. Quando o
indi viduo faz cessão particular de determinada cousa ou
dá licença para fazeL' certa cousa, ou pratica um acto
de liberalidade pal'a o beneficio exclusi vo do cessíonario,
naturalmel1te restringimos os termos do instrumento,
por mais gel1ericos que sejão,' aos il1tuito~ evidel1tes
revelados pela vontade das partes. Porém, mesmo
n'estes casos, as palavras duvidosas, abral1gidas pelo
alcal1ce de taes intuitos, são interpretadas do modo
o maiR fa varavel pa1'a o cessionario; porq ue, embbra
seja isso em desval1tagem dos direitos do doador, em
todo caso aqueltas palavras são a garantia dos di 1'ei
tos geraes do donatario. No caso, porém, em que a ou
tOl'ga consulta só e exclusivamente o beneficio do pro
prio do >1. clol', ninguem nega1'ia a con veniencia de dar
aos seus te1'mos a interpretação mais benigna e libe
ral. Comtudo, nos casos de cessões particulares os
fins geralmente são poucos, certos e limitados; nem
exigem e nem dependem da variedade de meios e de
mudanças, que devem regular ou modificar já os fins,
já os meios como na hypot1:iese contraria.

§ 421. Iguaes considerações são em geral applica
das aos casos de cessões civis ou de concessões pu
blicas. Estas são geralmente consideradas corno res
trictivas da prerogativa real ou publica, ou dos direi
tos gal~antidos pela organização actual do governo a
Outl'OS individuas ou communidades; presumem-se so
licitadas, não tanto para o bem publico, como por
con venienci8. privada ou local e oriundas de solicita
çR.O pessoal baseada em considerações de ordem ge
ral e não ex ce1'tcL cwusa, ou ex mero molJu do soberano
OL~ do p1'Opt'Ío govemo. D'aqui, a jurisprudencia civil
mnitas V..JZbS interprúta estes actos restrictamente, por
que etles cedell1 cm ben }ficio de poucos uma cousa
que é COfl11l1um; mas aillcla a sim, selupre qlle esses
actos rev0larll motivos de onlelu mais vasta, não só
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recebem interpretação libel'al, como esta é até favo
recida, se o acto promove evidentemente o bem pu
blico. (1) (J, Assim vemos, que mesmo n'estes casos,
o bom senso muitas vezes aconselha que nos desvie
mos de uma interpl'etação restl'Ícta e acanhada dos
termos do instrumento, embóra as regras ordinarias
da legislação civil não fa vOl'eçam este modo de in
terpretação.

§ 422. Mas a consti tuição de um governo fundado
pelo povo para si mesmo e a sua postel'idade e para
intuitos da mais momentosa natul'eza, para união per
petua, para o estabelecimento da justiça, para o bem
estar geral e a perpetllidad~ dos beneficios da li ber
dade, exige necessariamen te que a interpretação dos
seus po leres seja sempre feita ele accordo com taes
intuitos. A interpretação que limita a significação 01'

dinaria das palavras que conferem esses poderes, a
ponto de prejudicar aquelles fins, não pode ser con
siclerada como procedente e judiciosa; isso eql.livallria
a matar o espirito e contral'iar a letra do instrumento.
A guem mui judiciosamente observou que - « a Consti
tuição emprega inevitavelmente uma linguagem' ge
ral. Não convinha aos intuitos do povo, ao organizar
esta geande carta das nossas liberdades, descer á mi
nuciosa especifil~ação dos seus poderes ou determinar
os meios pelos quaes deviam seI' eUes executados;
previo-se, que isso seria tarefa perigosa e difficil,
senão impraticavel. Não se destinava o instrumento á
satisfação das exigencias de alguns annos apenas, mas
devia perdurar durante longo espaço de seculos, cu
jos acontecimentos se occultavam nos ine °Cl'utaveis
designios da Providencia. Não se podiam prever as
alterações e modificações de poderes, que se tornariam
inc1ispensaveis pal'a realizaçüo dos intui tos geraes ela
carta, e as restricções e especificações que 110 pre-

(1) Vide Gibboll v Ogden, 9 Wheat. R. I, 180.
(a) Perrine v Chesapeake & Deli1.wl1re Canal Co., 9 How. 112;

The Binghamton Bridge, 3 Wall. 51.
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sente parecessem salutares, podiam par fim conver
ter-se em ruina do pl'oprio systema. D'aqui decorre
que os seus poderes são expl'essos em tel'mos gel'aes,
deixando á legislatura a ta.refa de adoptar de tem
pos em tempos os seus propl'ios meios para a reali
zação de legitimos intuitos e para affeiçoar e mode
lar o exercicio dos seus poderes conforme exig:rem
a sua propría sabedoria e os interesses publicos. » (1) Lin
guagem identica encontra-se em outros julgamentos
do mesmo tribunal. (2)

§ 423. Se, pois, queremos interpretar razoavelmente
este instrumento como 'constituição do governo esta
belecido para o bem commum, devemos arl'edal' de
nós todo pensamento de subol'dinal-o à interpretaçn.o
restrictiva, como se etie fosse subversivo dos gran
des interesses da sociedade ou estranho á soberania
inherente ao povo. E isto nos conduz naturalmente á
outras regras pel'tencentes propriamente ao assumpto.

§ 224. V. Aonde o poder é concedido em termos ge
raes deve ser interpretado com a mesma latti tude dos
termos que o conferem, a menos que do texto se con
clua alguma manifesta resLricção ao mesmo poder.
Não queremos dizer, que seja preciso, que essa res
tricção seja expl'essamente encontrada no texto; basta
que d'eJle decorra como conclusão necessal'ia. Não é,
porém, bastante mostrar que houve ou poderia ter ha
vido, motivo plausivel ou provavel para restringll-o;
a restl'icção baseada em conjecturas é inteiramente
inadmissivel. A razão d'isto é obvia: o texto foi adop
tado pelo povo em o seu sentido evidente e gel'al ; não
temos meios de saber se alguma explicação eSIJecial,
limitando esse sentido, foi previstá ou adoptada pelo
povo, alem de que tal explicação, embóra satisfactoda,
pam um Estado, bem poduria ter servido de funda
mento de objecções em outro; pàdia ter servido de
razão pal'a rejeição em um e para adopção em ou tI'O

(1) Hunter v Martin, 1 Wheat. R. 30,1, 326, 327.
(2) Vide Gibbons v Ogden, 9 Wheat. R. l, 187, etc. 222, etc.
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Estado. O pensamento de uma parte elo povo não tem
o dil'eito de ser cO!lsiderado como o pensamento do
povo inteiro. Razões de politica ou de interesse dos
Estados podem ter exercido influencia na questão da
ratificacão; mas a Constituição propriamente deve ser
explicada como elia é, mas não como parece ter dic
tado aquella politica.ou aquelles interesses. Cabe-nos
interpl'etar e não ol'ganizal' o instrumento. (1)

§ 425. IV. O poder conferido em tel'mos geraes, nã,o
pode- ser limitado a casos especiaes, somente porque é
sl1scepti vel de abuso e, se abusado, pode detel'minar
consequencias nocivas. Nos debates publicos, reCOlTe
se frequentemente a este ar~Ulllento e, considerado
sob o seu ponto de vista commum, arma tanto aos tel'ro
res e preconceitos populal'es, que insensivelmente adqui
re no espirito publico peso, a que de ,oLltl'a forma não
teria direito. O argumento ab inconvmienti é so111'ivel
mente questionavel tanto pela impropriedade da sua appli
cação, como pela opinião a que dá logar; mas o al'gu
mento tirado da possibilidade de abuso do poder e di
rigido contra a existencia ou exerci cio do mesmo
poder, é pJr sua natul'eza não só perigoso, como, di
rigida contl'a os governos, atacaria a propria base d'es
teso Todas as fórrnas ele governo comprehendem ine
vi tavelmente a concessão de' certos podet'es discrecio
narios; porque os governos tornar-se-ião inteiramente
impotentes sem elles. €' impossivel prever todas as
exigencias, que podem occoue1' no progresso dos acon
tecimentos relacionados com os direito!.5, deveres e
funcções de um governo; se podessem ser previstas,
seria impossivel ab ante prover para etlas. Os meios
de acção devem estar sujeitos á continua modificação •
'e alteração; devem adaptar-se aos modos, habitos e
instituições actuaes da sociedade, que aliás nunca se
conservam estacionarias; á urgencia dos perigos e ne-:
cessidades; aos intuitos visados; ao funccionamento
geral e permanente tanto quanto ás emergencias fu-

(1) Vide Sturgis 11 Crowninshi~ld, 4 - Wheat. R. 112, 202.
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giti vas e extraordinarias. Em summa, se a sociedade
inteil'a não deve seI' revolucionada a cada periodo
cri tico, e remodelada com as successivas gerações, é
preciso que fique áquelles que dirigem o governo uma
grande massa de pode~'es discrecionarios, capaz de
<uaior 0U 1TI01101' elasLícidetLle, de aCGol'Llú com a:s üiL'

cumstancia e suffiuienLemente ilexi vel para não arras
ílar a nação á cOllllJleta de::sLl'uiçáu, l"e:::;uitaJlte das l'ig-v'
rosas limitações impostas por ciosa imprevidencia.
Todos os pJderes, limitados ou geraes, são por sua
natul>eza suscepti veis de abuso; não ha constituição
que possa prevenir isso illteiramente. Confiança deve
seI' algul'es depositacla, e nos govel'l1os livres, as ga
rantias ordinarias contra o abuso encontram-se na res
ponsabilidade dos governantes para com o povo, no
justo exercicio das suas franquias eleitoraes e, final
mente, no poder supremo de revolução, que lhe per
tence nos casos que exigem remedios extraordina
rios. Poucos são os casos, em que se pode sUflpor,
que um poder qualquer, embóra geral, seja exercido
com permanente oppressão do povo; (1) e, entretanto,
casos poderiam ser facilmente apontados, em que certa
limitação opposta a tal poder, pode converter-se na
pl'atica em causa de males, incitar aggr~ssões extran
geiras e favol>ecer desol'dens domesticas. O poder ele
tributação, por exemplo, pode ser levado a um exces
so ruinoso e, comtudo, u.na limitação opposta a esse

(1) O, r. Juiz Johns:m ao publicar a sentença do tribunal na
causa entre partes Anderson v Dunn (6 Wheat. 20-1,220) usa a seguinte
expressiva linguagem: «"E' utopica a ideia de que '0 governo pos_
S'1. viver, sem que disponha algures do direito ao exercicio de
certa discrição. A segurança do publico contra () abuso de seme
lhante discrição deve de estar na responsabilidade e cm determi
nada depcndencia da approvlI ção publica. Aonde o poder emana
tod1 do povo e os funccionarios publicas o depositam a seu pé
dentro de pequenos intervllllos, para ser reassumido somente por
\'ontade do mesmo povo, os receios individuaes podem ser alarma
dos pelo monstro da imaginaçãO, mas a liberdade individual nã()
pode correr perigo. II



-178~

poder, em da.da hypothese, arrastaria a. nação a des
truição da sua independencia.

§ 426. VII. Da outro laclo, é regra ele iguai impor
tancia não ampliar a interpreLação de determinado po
der alem da razoavel significação dos seus termos,
somente porque a restricção seria inconveniente, im
politica ou mesmo malefica. (1) Se o poder é malefico,
pertence ao povo reparar o mai pelo exercicio da fa
cuidade de fazer reformas; se elte não quizer appli
cal' o remedio" se podera francamente presumir que o
ma! é menor do que aqueUe que resultaria de maior ex
tensão do poder ou que é o menor entre dous maies.
Nem se deve jamais perder de vista que o ~overno dos
Estados Unidos é um govemo de poderes expressos
e limitados B que a'partar-se do verdadeiro alcance e
significação d'esses poderes, eq uivaie pro tctnto ao es
tabeiecimento de uma nova constituição; a fazer para
o povo aquilto que elte proprio não quiz fazer; a
usul'par as funcções do legislador e desprezar as do
interprete da lei. Os al'gumentos tirados da incon
,eniencia não podem ter peso ou vaior aqui; o uuico
principio judicioso será definir, ita lex sC1'ipta est, confor
mar-se e oueLlecer. Se principio tão justo e conciLl
dente podesse ser desprezado, poder-se-ia encontrai'
na pratica guia mais incerto do que a simples conve
niencia ~ Os homens em assumptos d'esta natureza
descordam uns dos outros de modo muito complexo; os
mesmos homens, em epochas differentes, contl'aclizem
se; as decepções temporal'ias, os preconceitos, as exal
tações e aspirações exercem influencia irresistivel em
silnples questões de politica, e a politica de uma epo
cha pode aLiaptar-se mal á poiitica ou aspiração de
outra epJcha. A Constituição não deve ficar sujeiLa a
flucLuações d'esta natureza; deve ter interpretação fixa,
uniforme e permanente; não deve depender, ao menos
até aonde o perrnittir a imperfeição humana, das pai-

(1) V'ide United 8tates v Fisher, 2 Cranch, 358.



xões ou dos partidos em epochas differentes, mas ser
B mesma hontem, hoje e para sempl'e.

§ 427. Se ha com grande exacticlão observado, que
p,mbóra o espirito de um] instl'llmento, especialm~nte r
de uma constituição, não deva sel' menos respeitado
do que a sua letra, eomtudo o espil'ito deve sel' deduzido
da letra. (a) Seria extremamente perigoso concluil' ele
circumstancias extrinsecas, que um caso para o qual
as palavras do instrumento dispõem expressamente,
não está sujeito a sua acção. A intel'pl'elaçãO é ne
cessaria aqnde as palavras se contl'aclizem, aonde as
differentes clausulas de um instrumento se contra
põem e se tornariam incompativeis, a menos que
a comprehensão natural e commum das patavl'aS

seja variada e ne'Ste caso razão ha para afastarmo-nos elo
sentido claro das mesmas palavras. Mas se algum
easo ha em que a 'significação natul'al de uma dispo
sição, não contrariada por outra do mesmo instrumento,
pode ser desprezada 'Porque entendemos, que os auc
tores d'esse instl'Umento não podiam ter querido o que
dizem, deve ser aquelle, em que o absurdo e injustiça
ela applicação da disposição fosse tão monstruosa, qne
a humanidade inteira, sem hesitação, se unisse pal'a
rejeitaI-a. (1) Esta linguagem refere-se ao caso, em
que se 'suppõe que as palavras de uma disposiçãO cons
titucional são empregadas em sentido restricto; mas
applica-se com a mesma pi'ocedencia áquelle em que
as palavras reputam-se anipliadas.

§ 428. VIII. A in terpretação que claramen:te ataca
ou annulla os reconhecidos intuitos de um dado po
der, não pode ser aceita. Se, portanto, as palavras
s:io fl'ancamente susceptiveis de eluas .interpl'etnções
de accordo com o seu Bentido e o uso commUll1, uma

(1) Sturgis 1J Crowninshield, 4 Wheat. H.. 122, 202.
(a) Vide People 1J Fisher, ~ pIe 1J Gallagher, 4 Mich 214;

\'i end. 2:.20; Cochran v Van urIay, State 1J taten, 6 Cold. 233;
20 "IV end. 3c;1; Wynehnmel' 1J Peo- Dwarris on Statutes, por Potter,
pie. 13 N. Y. 391, 453, 477 ; Peo- 202, 203.
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dns quaes destruiria nm on todos os fins para os quaes
o podEi I' foi evidentemente 0reado, e a outra ampararia
e promo, eria todos eLtes, deve ser rej ei tada aquelta
e aceita esta, como a verdadeira intel'pretação. Esta
regra é uma consequencia dos dictames do simples
bom senso, pois que todos os instrumentos assim de
vem ser intel'pretados, ttt magis v'lleat, quam pereat. (1)
POI' exemplo, a Constituição confer.e ao Congresso o
poder de declat'ar a guerra; ora, a palavra declctmr
tem differentes sentidos; pode significar proclamar,_
publicar; mas ninguem supporia que era este o unico
sentido, em que a este respeito a palavra foi emp!'e
gada; deve ser interpretada no sentido em que a phra
se é usada entre as nações, quando applicada á ma
teria sujeita. O podei' de declarar a guerra, ê o poder
de fazel-a e sustental-a; não é sámente o simples po
de!' de tornar conhecida uma cousa que existe, mas
de dar viela e realidade á propria cousa. (2) A ver
dadeira doutrina foi enunciada pelo Supremo Tribu
nal: « Se, devido 1:1 imperfeição da linguagem humana,
s0rias duvidas podem surgil' qnanto a extensão de um
cedo poder, os fins pat'a os quaes foi elle dado, es
pecialmente quallLlo esses fins são expressos no pro
prio instrumento, devem exel'cet' grande influencia na
sua interpl'etação.» (3)

§ 429, IX. Quando. um podei' é por sua natmeza
um cOl'recti\o, muita ratão ha para que seja liberal
m.3l1te intet'pt'etaclo. Foi esta a doutrina do SI'. Chie{ Justice
Jay na causa entre partes Cilisholm v Georgia. (4) e
ê gel'aimente acloptada na interpretação das leis. (5)
Mas esta liberalidade é claeamellte inadmissivel, se vae
alem do sentido justo e ordinario dos termos.

(1) Vide Bacon's Abl'idg. Statute 1.; Vate1 L. 2, cap. 17, S)S)277
a 285, 2>]9 n 302.

(2) Vide Bas v Tingy, 4 Da,lI. R. 37.
(3) Gibbons v Ogclen, 9 \Veat. R. I, 188, 18::>.
(i) 2 DalI. R. 419.
(5) Bacon s Abriclg. Sbtute L 8.
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§ 430. X. Na inteepretação de um pode e, devem ser
cÜllsiüel'aelos como pal'tes elo mesmo poder todos os
meios ordinarios e apeopriados á sua execução. Isto
resulta da pt'opria natul'eza e fim de uma constitui
ção; ao conferir o poder, ella.o não limita á uma for
ma de execução exclusiva de todas as outras. E' evi
dente, como já foi notado, que os meios para realiza
ção elos fins de um poder podem e até mesmo devem
ser variados, a fim de que possam adaptar-se ás exi
gencias da 'nação em epochas clifferentes. (1) Certo moelo
efficaz' e util em uma epocha ou em determinadas cir
cumstancias, podr-: ser inteiramente vão ou mesmo per
nicioso em outra occasião. O governo presuppõe a
existencia do continua instabilidade em o seu proprio
funccionamento relativamente aos seus governados, e
de continus:L flexibilidade nos meios de adaptar-se aos
interesses d'estes, ás suas occupações, habitos e fl'a
quezas. (2)

(1) The Federalist, N. 44.
(2) A argumentação da Sr, Chie( Justice Marshall sobre este a

sumpto, na causa entre· partes McCulloch v Maryland (4 Wheat. 316)
é tão convincente e sati factoria, quv a reproduziremos por ex
tenso. Depois de ter notado qu~ a palavras têm varias sentidJs
e que a verdadeira interpr~tação d'aquelle em que são empregadas
peIn. Con tituição deve depender do objecto. texto e intenção do
povo. as q uaes deyem ser colhidas no propri'l instrumento, con
Íinúa nos seguintes termos:

« Esse objecto é a execuçfio d'aquelles grandes poderes, de que o
bem estar da nação depende essencialmente. A intenção d'aqueI
Ies que derão esses poderes, deve ter sido garantir, tanto quanto
a pl'udencia humana pode fazeI-o, a sua benefica execução. Isso
não poderia ser conseguido, circumscrevendo-se a escolha dos m~ios

de acção entre limit~s tão estreitos, a ponto de se não deixar ao
CongressJ a ftcuIdade de adopt'tr os que fossem convenientes e
con lucentes ao fim visado. E ta disposição é consignada em uma
Con tituição, que deve durar secuIos e, portanto, que tem de ser
aduptaàa ás varias alternativas dos negocias humanos. Prescrever
os meios pelos qua35 o gavernJ deveria, no futuro, executar os seu. po
J.el"~s, t3ria sid:J mudar inteirammte o caracter do instrumento e dar-
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§ 431. Alem disto, se o poder é apenas conferido,
éom indicação dos seus meios de execução, como po
deremos verificar que certos meios estejam dentro da
sua osphera com exclusão de outros"? A mesma orde::".
de raciocinio, que rejeitasse a escolha de, meios para
execução do poder, reduziria o proprio !poLler a ex-

lhe os caracteristicos de um codigo de leis. Fôra imprudente empreza
prover, por meio de regras immutaveis, para exigtlncias que, se
fossem de alguma sorte previstas, só indistinctamente o poderiam ser
e para aR quaes sempre se providencia com mais acerb a propor
ção que se fazem sentir. Ter declarado, que se não empregariam
os milhares, mas tão somente certos e determinados meios, sem
os quaes o poder concedido não teria valor. seria privar a legis
latura da faculdade de aproveitar-se da experiencia, de exercitar a
sua razão e de ás circumstancias accommodar a legislação. Stl ap
plicarmos esta regra de int3rpretação a q ualquer dos poderes do
governo. a acharemos tão peniciosa em seus ctreitos, que seremos
obrigados a abandonaI-a. Os poderes conferidos ao Congresso po
dem com certeza ser exercidos sem a prestação de juramento .. o
poder de exigir esta segurança para a fiel execução de deveres,
não foi outorgado, nem é indispensavelmente necessario. Os dilfe
rentes ramos do gJverno podem ser estabelecidos, os impostos lan
çados e collectados; marinha e exercitas levantados e mantidos e
empre timos negociados sem a exigancia de juramento. Pode-se
allegar com a mesma plausibilidade com que se ha atacado outros
poderes incidentes. que á convenção não passou despercebida esta
obrigaçãO. O juramento que pode ser exigido. - o de fidelidade á.
Constituição - está prescripto e nenhum outro pode Sel' exigido.
Comtudo, su"1 eito de 1 u'ura seria aqueUe, que su"tentasse que li.

legislatura não poderia accrescentar. ao juramento preceituado pela
Constituiç)io, os juramentos que a sua sahedoria lhe suggerisse.

« Assim ainda e tendo em vista o codigo penal dos Estados Unidos:
de onde vem, pode-se perguntar, o poder de punir fóra do casos pres
cripta pela Constituição? Todos admittem queo governo pode punir
legitimamente todas as violacões das suas leis e, comtudo, isto se
não· encontra entre os podere~ express1s do Congr ss'). O direito de
impor a observancia da lei. punin lo as suas infracções, p)deria ser
negado com maior plausibilidade. peh facto de em certos casos se'r
um poder expressamente conferido. Ao Congre. so compete - pro
ver para ll. puniçã0 da falsificação dos titulo publicas e da m )eda
corrente dos Estados nidos - e - definir e punir a pirataria e as
felonia commettidas em alto mar e os crimes contra o direito das
g ntes. Os ditrtlrente poderes do Congresso podem existir em es-



pressão m~is simples; como não se poderia jamais de
monstral' qu:., certa e detel'minacla fórJna tivesse sido
peevista e devesse ser exclusi vamente empregada e
como se podel'ia peovae que outl'OS meios podel'iam ser
igualmente empregados, ficaria pal'a sempre sujeita á
du vida e controversia a questão de tel' ou não sido
o poder legitimamente exercido. (1) Se um modo
de execução é adoptado e está dentro da esphera do
poder, pela razão de lhe ser apropl'iado, como pode-

(1) Vide United States v Fisher, 2 Cranch, 358.

tado certamente mui imperfeito, mas podem existir e ser execllta
dos, embóra nenhuma punição possa ser imposta nos casos, em
que o direito de punir não é expressamente dado.

« Tome-se por. exemplo, o poder de estabelecer - agencias e es
tradas para o correio. - Este poder é executado pelo simples acto
da creação d'esse serviço; mas d'aq ui se ha inferido o poder e
o dever de conduzir a mn.la pelas estradas entre uma e outra agen
cia, e d'este poder subentendido inferi l-se tambem o direito de
punir os que furtão as cartas daR agencias e roubão a mala. Podc
se dizp-r, com alguma proced ncia, que o direito de conduzir a mala
e ele punir aq uelles, q ue a roubão, não é indisp nsavelmente necessario
para a ereação de uma repartição de correio e estabelecimento dos
caminhos de p~sta. Etrectivamente, este direito é essencial ao ex
ercicio efficaz do poder, mas não é indispensavelmente necessario
á sua existencia. O mesmo se pode dizer da punição dos crimes
de roubo 011 falsificação dos registras ou autos dos tribunaes dos
Estados Unidos ou de perj urio perante esses tl'ib unaes. Punir es
tes crimes, é com certeza acto que auxilia a devida administro.
ção da justiça; mas os tribunaBs podem existir, podem decidir as
cau>;as que lhe forem submettidas, emból'l1 taes crimes escapem a
punicão.

« A· funesta influencia d'esta e treita interpretação sobre todos
os actos do governo e a impossibilidade absoluta de mantel-a, sem
tornar o governo inhabil para os seus grandes fins, poderiam
ser ellucidadas por numerosos exempl)s til'l1dos da Constituição e das
leis. Obom senso do publico decidia, sem hesitação, que o podar de
punir pertence á soberania e pode ser exercido, sempre que ena
tem o direito de agir, como accessorio dos seus poderes constitu
cionaes. E' um meio ele executar todos os poderes soberanos e pode
ser empregado, embóra não seja indispensavelmente necessnrio.
E' um direito incidente do poder e que concorre para o seu be
nefico exercicio.)l
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remo fugir ao argumento de que outro modo que apl'O
priado tambem iieja, esteja igualmente compr011enJielo
em sua esphera ~ e sc-ambos são a.ssim apl'opejados, como
se poderá decidir a escolha entre elles ~ Se um el'el
les for escolhido, como poderá excluir todos os ou
~ros 1 SJ este for mais apropl'iado para uma epucha e
aquelle para outra, aonde encontraremos a restl'icção,
que permitte um e nega o ouLro 1 O poJer que se ou
torga em uma organização de governo não é para
que caduque com uma só execução ou uno flatu; mas
sim destina-se a livre e permanente exercicio; e se
a esphera de accão dos funccionarios, que têm de ex
erceI-o, não é limitada, deve ser ella correspondente
ao proprio poder, especialmente porque. esses funccio
narios terão necessariamente de muclar. Tomemos por
exerr..plo, o poder de fazer a guerra. Em ceda ero
cha, esta outorga comprehenderia a compra e empre
go das armas então vulgarmente usadas para esse fim;
mas supponha-se que essas armas erão abandonadas e
substituidas por outras mais efficazes e poderosas, fi
caL'ia ,o governo prohibido de empregar os novos meios
de defesa e aggressão'? Certamente que não. A in
venção da polvora substituio os velhos meios de guer
ra e talvez "\ enha a ser por sua vez substituida por
futuras in venções. Ni nguem pode seriamen te dll vidar
de que se comprehend,e na esphera do poder de fa
zer a guerra a acquisição dos novos meios, se elles
forem apropriados ao fim. Extraordinal'issimo seria,
com effeito, o modo de interpl'etar a Constituição, que
lhe désse aos poderes significação tão restricta, a
ponto de impedir a sua fiel execução. Uma vez daelo
um poder, está no interesse da nação facilitar-lhe a
execução; nunca pode ser elo seu interesse e não se
pode peesumir que seja a sua intenção, embaraçar e
pôr peias á essa. execução, retirando-lhe os meios para
isso mais apropriados. Não ha fllndal11ellLo razoavel
para preferir-se a interpretação, que tornaria a acção

(1) McCullo~h qI Mal'yland, 4 Wheat. R. 316, 408.
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do governo difficil, aventurosa e dispendiosa ou para
imputar-se ao organizadores da Constituição o designio
de impedirem o exercicio dos sellS poderes, negando aos
encarregados da execução d'estes a escolha dos meios. (1)

§ 432. Na administração do governo, pois, os func
cionarios devem dispor de liberdade para o exercicio
do's poderes em que o povo os investia pela Constitui
ção e as leis; devem gasar de ampla libel'dade na es
colha dos meios; parecendo que a unica limitação que
essa liberdade pode soffrer, é que os meios sejão apro
priados ao fim. Este ponto natUl'almente admitte gran
de lattitude; porque a relação entre a acçãó e o fim
(como foi judiciosamente observado) nem sempre é tão
direda e evidente que possa ferir a vista de todos
os observadores: (2) Se o fim for legitimo e estiver
nos designios da Constituição, todos os meios que fo
rem apropriados, que francamente se adaptarem áquel
le fim e não forem prohibidos, podem ser emprega
dos constitucionalmente para a sua effectividade. (3)
Quando, pois, se pE;lrgunta quem deve julgar da necessida
de e conveniencia das leis, que devem ser votadas para
execução dos poderes da União, a verdadeira resposta é,
que o governo nacional, como todos os outros, deve
ser em primeira instancia o juiz dos seus poderes e
em ultima instancia os seus constituintes. Se os meios
estão dentro da esphera de ação do poder, nenhum
outro ramo pode indagar da politica e conveniencia
do emprego d'eltes. Se algum excesso se verifica pela
transposição das fronteiras razoaveis do poder, o ramo
judiciario em geral proporcionará o remedia e, em ul
timo caso, o povo, adoptando as medidas de reparação,

(1) McCulloeh 11 Mary1and, 4 Wb.eat. R. 316, 408.
(2) Vide as observações do Sr. Juiz Johnson ao publicar a deci

são do tribunal na causa entre parte Anderson v Dunn, Ô Wheat.
R. 204, 226; United tates v Fisher, 2 Cranch. 358.

(3) M:cCulloch v M:aryland, 4 Wheat. H.. 316, 409, 410, 421, 423 ;
United States v: Fisher, 2 Cranch, 358.
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que as exigencias aconselhem e a 'prudeneia dossa
dietar. (1)

§ 433. XI. E ·isto nos cond uz, em segundo' Iogar,
á observação, de Aue na interpretação da Constituição
n5.o ha objecção solida contra os poderes subentendi
dos. (2) Se as faculdades do homem fossem capazes
de organizar um systema de governo, que nada dei
xasse á inducção, não se poderia duvidar de que o es
forço teria sido tentado pelos organizadores da nossa
Constituição; o facto, comtudo, é outro. Não ha em
toclo aq ueUe admiravel instrumento uma só outorga de
poder, que não supponha outros, nã.D expressos, mas
essenciaes ao ~eu exercício, não á parte e independen
tes, mas de facto auxiliares e subordinados. (3) N'elle
se não encontram phrases que, como nos Artigos de
Confederação, (4) excluem os poderes incidentes ou
sub3ntendidos e exigem que todas as concessões se
jão expeessa e minuciosamente deseriptas. Apropria
emenda dez, feita para aquietar os zelos excessivos que ti
nhão sido despertados, ommitte a palavra - expressa
mente - (que os Artigos de Confederação continham)
e apenas declara que « os poderes não delegados aos
Estados Unidos nem por eUes prohibidos aos Estados,
fieão reservados aos Estados respectivamente ou ao
POVO,» assim deixando, que seja resolvido por uma
jucliciosa interpretação de todo o instmmento, se por

(1) The Federalist Ns.33, 44; McCulloch v Maryland, 4 Wheat.
R. 316. 42.~.

(2) Ta discussão da constitucionalidade do Banco dos Estados
Unidos, no gabinete do Presidente Washington. relativamente ao
estabelecimento primitivo do Banco, houve grande sornmo. de 0.1'
gll moni; ~, IJI'O et cont1'a, a respoito de poderes suuenteudidos. O
leitor encontrará o summario elas opiniões dominantes de cada um
dos lados no quinto volume de Marshall's Life of "\Vo.shington, App.
p. 3. nota 3, etc.; 4 JeffJrson's Co1'resp. 423 a 526 e em Hamilton's
Argument on Constitutionality 01' Bank, 1 Halllilton's Works, ln
a 115.

(3) Anderson v Dann. 6 Wheat. 201, 226.
(4) Artigo~.
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ventUl'a o poder, que venha a ser objecto de contes
tação, foi d'elegado a um ou prohibido ao outro gover
no. Os homens que redigiram e adoptál'am esta emen
da, tinhão experimentado os embaraços resultantes da
inserção d'aquella palavl'a nos Artigos de Confederação
e provavelmente a omittiram para evitar esses mesmos
embaraços. Para que uma constituiç.ão contivesse o exacto
detalhe de todas as subdivisões que os seus grandes
poderes admi ttem e de todos os meis pelos quaes elles
podem ser execuhdos, tel'ia de partilhar da prolixi
dade de um codigo de leis e mal poderia ser apanha
da pelo espirito humano; provavelm(mte nunca serra
entendida pelo publico. A sua natureza, portanto,
exige que sejão assignalados somente os seus grandes de
lineamentos e designados apenas os seus fins importantes
e que os elementos inferiores que os compõem, sejão dedu
zidos da natureza dos proprios fins. Não só da natureza,
mas tambem da linguagem do instrumento, conclue-se
que foi este o pensamento dus ol'ganizadores da Cons
ti tuição amel'icana. E se não para isto, para que ou
t['o fim farão adoptadas algumas das limitações, que
se encontram na nona secção ~ Até certo ponto,
este aspecto da questão é tambem confirmado pela omis
são de qualquel' termo restrictivo, que podesse preve
nir a applicação de justa e leal interpretação. Ao
examinarmos este ponto, não p.evemos perder de
vista, que é uma constituição que estamos expli
cando. (1)

§ 434. O The Fedel'.llisl raciocina no mesmo sentido.
Todo poder que serve de meio pal'a execução de um po
der outorgado, subentende-se por sna propl'ia natureza
i Dcluindo na outorga original; é esta a inducção inevi
tavel e necessaria do acto de organização do governo
e da in vestidura de certos poderes determinados. Que
é um poder senão a aptidão ou faculdade de fazer
certa cousa ~ Que é a faculdade de fazer certa cou-

(1) Pelo r. Chie{ Justice Mar:fuall, na causa entre partes McCulloch
v MarJ"lund, 4 Wheat. R. 316, 406, 407, 421.
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sa, senão o poder de empregar os meios necessarios
para a sua realização f Que é o poder legislativo, se
não o poder de fazer leis ~ Com effeito, aonde um
fim é exigido, suppõem-se facultados os meioR, o que
constitue um dos mais claros axiomas estabeleci
dos em direi to ou firmados pela razão; todas as ve
zes que um poder geral é concedido para fazer certa
cousa, subentendem-se tambem dados todos os pode
res especiaes de que o acto depende. Em todas as no-. .
vas applicações de um poder gel'al, os poderes espe-
ciaes, que são o meio de cons3cução dos fins d'esse
poder geral, sempre devem necessariamente variar
com o fim, e ser muitas vezes convenientemente
alterados, embóra o fim conserve-se inalterava!. (1)
Até mesmo sob a confederação, aonde a delegação da
auctol'idade foi limitada a poderes exp1'essos, o The Fe
demlist nota que seria facil demonstrar, que nenhum
dos poderes importantes delegados pelos Artigos de
Confederação fMa ou poderia ser executado pelo Con
gresso, sem recorrer mais ou menos á doutrina da
interpretação ou da inducção. (2)

§ 435. Outro ponto, ainda e11,1 materia de interpre
tação da Constituição, exigeque examinemos as re
gras applicaveis aos casos ele poderes simultaneos ou
exclusivos. Em que ca~os são exclusivos de outros os
pqcleres conferidos ao governo geral e quaes aquelles,
em que os Estados podem manter o seu exercicio si
multaneo ~ SObl'C este assumpto encontra-se erudita
exposição nos escriptores do The Fedemlist (3) e, como
elta comprehende algumas das mais delicadas ques
tões constitucionaes, que provavelmente darão lagar
a conflictos com os Estados, transcrevemos toda a ar
gumentação, como o melhor alvedt"io que nos é dado
8eguir.

(1) The Federalist, N. 44.
(2) Idem, N. 44.
(3) ld m, N. 32.
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§ 436. cc A consolidação ou unificação toLal dos Es
tados em uma só soberania nacional, suppo~ia a com
pleta subordinação das partes e quaesquer poderes que
eILas conservassem, ficariam dependentes da vontade
geral; como o plano da convenção visou apenas uma
união ou consolidação parcial, os governos estadoaes
deveriam evidentemente. reter todos os direitos sobe
ranos, que antes tinhão e que não forão por aquel
~e acto exclusivamente delegados aos Estados Unidos.
Esta exclusiva. delegação ou antes, esta alienação da
soberania. estadoal, só se daria em tres casos: aonde
a Constituição em termos expressos deo auctoridade
exclusiva á União; aonde concedeo, de um lado, cer
ta auctoridade á União e, do outro, prohibio aos Es
tados o exercicio da mesma auctoridade; e aonde con
ferio á União uma auctoridade, com a qual seria abso
luta e totalmente contradict01'ia e 1'epugnante igual aucto
ridade da parte dos Estados. Emprego esses termos
para distinguir este ultimo caso de outro, que pode
parecer-se com atle, mas que, de facto, é essencial
mente diffel'ente; quero dizer, aonde o exercicio de
jurisdicção simultanea poderia dar logar a interferen
cias occasionaes na esphera privada de qualquer ramo da
administração, mas não permittiria a conclusão da exis
tencia de uma contradição ou antinomia directa em
materia de auctoridade constitucional. Estas tl'es hy
potheses de j urisdicção exclusiva do governo federal
podem sel' exemplificadas nas seguintes palavras: a
penultima clausula da oitava secção do artigo primeiro
dispõe expr'essamente que o Congresso exercerá exclu

siv.'~ legilillção sobl'e o districto destinado á sMe do
governo. Isto corresponde a primeira hypothese. A
primeira clausula da mesma secção auctoriza o Con
gr'esso a lanç:~1' e coU~ctar taxas, direitos, iII/postos e fisas, e
a segunda clausula da decima secção do mesmo ar
tigo, declara que - nenhum Estado, sem o consentimento
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do Congresso, pode7'd lctnçeL7' impostos ou di7'eitos de impJ7'
tctção ou exp01'tctçlio, excepto o que for absolutamente ne- .
cessario para execução de suas leis de vigilancia.
D'aqui resultaria o poder exclusivo da União de tri
butar a im1)Ortação e exportação, respeitada a excep
ção especial mencionada; mas este poder é limitado
por outra clausula, que declara, que os artigos expor
tados de qualquer Estado não serão tributados, de modo
que em face de semelhante disposição, esse poder siJ
abrange os direitos sobre a importação. Isto corres
ponde ao segundo caso. O terceiro encontrar-se-á
n'aquella clausula que declara, que ao Congresso com
pete - estabelecer uma 7'egrct ~tniforme de naturalização
em todos os Estados Ullidos. - Este poder de-ve neces
sariamente ser exclusivo, porque se cada Estado ti
vesse o poder de prescrever uma 7'egm distincta, não po
deria haver 7'egm unif01'me.» A exactidão d'estas re
gras de interpretação não foi contl'overtida, sendo por
vezes reconhecida pelo Supremo Tribunal. (1)

§ 437. As duas primeiras regl'as são por si mes
mas tão completamente evidentes, que procurar escla
receI-as seria, não só excusado, como talvez tornaI-as
perplexas e confusas. A ultima regl'a, a saber, a que
declara que o poder pertence exclusivamente ao go
verno nacional, nos casos em que à União se outorga
uma auctoridade com a qual seria .absoluta e intei
ramente contradictoria e repugnante igual auctorida
de de parte dos Estados, é a unica que precisará ser
commentada. Em face da Constituição, esta regra pa
roca, por sua pl'opl'ia natureza, tão pouco suscepti,-el
ele duvida, como as outras; porque desde que elIa
declara que a - Constituição, as leis e tratados fei tos
em consequencia d'elIa serão a lei suprema do paiz,-

(I) Vide Houston v Moore, 5 Wheat. R. I, 22, 24., 28; Ogden v
Gibbons, 6 Wheat. R. I, 298,210,228, 235; Sturgis v Crowninshield,
4 Wheat. R. 122, 192, 193; Ogden v Saunders, 12 Wheat 275, 307,
322, 334., 335,
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seria um absurdo dizer que uma lei estadoaI contra
ria a ella podia ser valida e ex'ecutada simultanea
mente, e sobre tudo dizendo expressamente a mesma
Constituição - cc quaesquer que sejão as disposições
em cOlltral'io da constituição ou leis de qualquer Es
tado.» Assim, pois, verificada a antinomia, segue-se
que a lei estadoal é tão nulla como se tivesse sido como
tal expressamente declarada ou como se o poder do
Congre~so fosse tambem expressamente declarado ex
clusi voo Todos os poderes conferidos ao Congresso
são, pela Constituição, necessariamente supremos, se
por sua natureza ou segundo as palavras da outorga,
é evidente a intenção de que fossem exclusivos; o que
equivale a ter sido o seu exercicio aos Estados expres
samente prohibido. (1)

§ 438. A difficuldade principal não está tanto na re
gra, como na sua applicação a casos particulares; aqui
o campo de discussão torna-se vasto e os agumentos
sobre interpretação são susceptiveis de grandes modi
ficações mais ou menos procedentes. Mas, a menos
que pela natureza do poder ou [.leIas manifestas con
seq uencias do seu exercicio se verifique existir incom
patibilidade, de maneira a chegar-se á conclusão ne
cessaria de que a intenção era tornar o poder exclu
sivo, a verdadeira regra de interpretação é que esse
poder é simplesmente simultaneo. Assim, por exem
plo, o poder auctorizando o Congresso a lançar im
postos, não é necessariamente incompativel com igual
poder da parte dos Estados; ambos podem existir sem
cOl1flicto e se algum chegasse a suscitar-se em um caso
dado, a questão de supremacia se agitaria, não em relação
á na.tureza do poder, mas im á supremacia do direi
to ao exercicio do poder n'aq uelle determinado caso. (2)

(1) Sturgis v Crowninshield, 4 Weat. R. 122, 192 103; Gibbons
v Ogden, 9 Wheat. R. r, 198, etc.

(2) The Federalist, . 32; Gibbon. v O..,rlen. 9 Wheat. R. r,
198, 199 a 205; McCullúch v MiLrylland, 4 Wheat. R. 136, 425.
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Em o nosso complexo systema, que apresenta o pla
no raro e difficil de um governo geral, cuja acção se
extende sobre o todo, mas que só dispõe de poderes
certos e determinados, e' de "numerosos governos es
tadoaes, que conservam e exel'cem muitos poderes não
delegados á União, os conflictos relativos aos poderes
hão de necessariamente surgir. Mesmo quando assim
não fosse, as medidas empregadas pelos respectivos
governos para exercerem os seus poderes reconheci
dos, muitas vezes participariam de identica natUt'eza e
poderiam interferir umas com as out~'as por algum
tempo; isto, comtudo, não prova, que um esteja exer
cendo ou tenha o direito de exel'úer os poderes do
outro governo. (1)

§ 439. E isto nos leva a observar, que, no exerci
cio de poderes simultaneos, se conflicto se dá entre
as leis da União e as dos Estados, sendo aq uelLas su
premas, tem estas necessariamente de ceder. A possi
bilidade de semelhante conflicLo foi prevista pejos auc
tores da Constitu:ção, que consequentemente dispose
ram expressamente para o caso. Se um Estado vota
uma lei contraria a Constituição dos Estados Unidos,
essa lei é simplismente nulla; se decreta uma lei
dentro da sua competencia costitucional, mesmo
assim, se ella interveIfl com o exercicio de um po
der conferido ao Congresso, a sua execução será sus
pensa até aonde attingir a interferencia; porque no
cOllflicto entre as leis deve dominar a que [01' superior;
portanto, muitas vezes tem sido resolvido judicialmente
que, se uma lei estadoal entra em conflicto com um

(1) Gibbons v Ogden, 9 Wheat. R. I, 205. O Sr. Chanceller
Kent fez um estudo completo de toda esta materia de - poderes
simultaneos e excluflivos, - encontrando-se o resultado do seu exa
me habilmente exposto nos seus doutos commentarios, Lecture 18.
1 Kent, Comm. 364 a 379. 2- edic. pp. 387 a 405.
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tratado ou um acto do Congl'esso, deixa ella ipso facto
de produzir efi'eito até aonde o conflicto attinge. (1)

§ 440. D'esta granLle regra - que a Constituição e
as leis feitas em consequencia d'eLla são supremas e
dominam sobre as constituições e as leis dos Éstados e
não podem ser por eltas dominadas, - d'esta regra que
pode ser considerada comú axioma, ou tros corollarios
auxiliares podem ser deduzidos. Em primeiro logar,
que se um poder for dado para crear uma cousa, eLle
suppõe o poder de consel'vai-a. Sl3gundo, que o po
der para destruir, se é exercido por mão extl'anha, é
contl'ario e incompati vel com o poder de crear e conser
var. Terceiro, que aonde esta incompatibilidade exis
te, a auctoridade que é supl'ema deve dominar e não ce
der áquella perante a qual é suprema; (2) consequente
mente, o poder inferior torna-se nul1o. (3)

§ 441. Questão, pOl'ém, de mais dGlicada natureza
pôde surgir, isto é, determiLlal' até aonde no exeL'cicio de
um poder simultaneo a legislação elfectiva do Congresso
invalida a legislação estadoal ou suspende a sua acçào
sobre a materia sujeita. As leis estadoaes são ineffi
cazes sômente até aonde o conflicto etrectivamente at
tingir ou até aonde a legislação do Congresso suspen
der o poder legislativo elo E~taclo sobre a m[tte?'ia su
ieita? A' semelhante pergunta é provavel, que se não
possa dar uma resposta geral; a questão pode depeno
der da natureza do poder, do etreito do positivo exerci
cio e da comprehensão da materia sujeita.

§ 442. Illucidaremos melhor e::;ta questão,
zinclo em seus proprios termos uma causa,
a argumentação de mui iLlustrado juiz. (4)

(1) Ware v Hylton, 3 DaU 199; Gibbons v Ogden, R. l. ~10, 211 ;
McCuUoch v Maryland, 4 Wheat. H.. 316, 40~, 40G, 425 a 436; Houston
v Moore, 5 Wheat. R. 1,22, 2t, 49,51,53,56; Sturgis v Crownins!J.ield,
2 Wheat. R. 1, 190, 126 ; Golden v Prince, 3 Wheat. C. C.R. :U3, 321 ;
The Federalist, . 32; Brown v Maryland, 12 Wheat. R. 419, 459.

(2) McCulloch v Maryland, 12 Whellt. R. 316. 426.
(3) Sturgis v Crowninshuld, 4 Wheat. R. I, 193.
(4) O Sr. Juiz Washington. Hllust:m 11 Moore, 5 Wheat. 1, 21 22.
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gl'osso tem o poder,) diz elle, « de prover para a or
ganização, al'mall1ento e discipLina da miLicia, e é de
pl'esulLJil' que os auctOl'es da Constituição tiveram em
vist:l o pleno exel'(~icio lle todos estes podel'es. C01l1
tlldo, se o Cungú;s'3ü d0ixasse lle exerceI-os, seria da
competencia d.,)S governos estadoaes proverem para a
ol'ganização, al'mamento e disciplina da sua miLicia res
pecti va do modo que mais con veniente lhes pal'ecesse.
M I.S o Congl'essJ tornou providencias a este respeito,
no sentido que lhe deve ter pal'ecido mai!'l convel~iente,

pam promoveI' o bem estar gel'aL e a effecti vidade da
defe~a nacional. D.3[)ois (l'isto, poderão os governos esta
doaes occnpal'-se do mesmo assum/Jto, prover para os
mélsmuS fins COillO lhes parecer conveniente e punir,
de acconlo com a sua propria legisLação, as violações
das leis que neste sentido tenhão decretado? A affir
mativa d'esta questão é mantida pela defesa, etc.
sustentando que, a menos que essas leis eS~tldoaes

esteja.m em directa contrallicção com as dos Estados
Unidos, eltas não são contrarias a Constituição dos
E'3tallosUnidos. SJja-me permittido discordar cl'esta dou
tl'Ína. As duas leis podem não estar em tão absoluta
opposicão uma com a. outl'a., que uma não possa ser
eX0cutada sem vioLal' as disposições da outra e, com
tudo, a vontall:3 de uma legislatura pode achar-se em
coltisã) com a da outra. Esta vontade tem de ser ve
rificada tanto por aquilto que a legislatura não decla
rou como por aquillo que ella deixou expressamente
declarado. Por exempLo, o Congresso determina que
a punição da desobediencia do seu acto será uma certa
mnl ta; se a punição decretada pela legislatul'a esta
doal para a mesma oIrellsa for uma multa semelhante,
com a addição de pl'iSão ou lllorte, esta não impede
a execução ll'aquella lei e, portanto, pode-se dizer que
não lhe é contraria; mas segueamente a vontade do
Cungresso ainda assim é contrariada e impedida.» (1)

(1) 5 Wheat. R. p. 22.
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Accrescenta elte: « Considero doutrina nova e incons
titucional a que estabelece, que nos casos em que os
governos estadoaes têm podel' simultaneo com o go
verno geeal paea legislar, possão elles legislar sobre
assumpto já providenciado pel9 Congresso, com tanto
que as duas leis não sejão antinomicas ou contrarias
entre si em suas palav!'as e em seus efTeitos.» (1)

§ 443. Outro exe.mplo se envontea na deci ão do tri
bunal em outl'a causa da maior impúrtancia. Em uma
elas questões se t~'atava de sabe!', se o poder lo Con
gresso de decl'etar leis llnifol'lnes paea toda a União em
materia de falleucias el'a um poder exclu::;i vo dos Es
tados ou se simul taneo. cc COIlsidel'ar em vig<Jr,» 'e di se
então, (C o podee elos Estados nos cas s, a que se não
extendem as leis da União, não só não parece uma in
terpretação violenta ela Constituição, como pode ce\'
tamente ser tiela por con, eniente. Seja como for, o poder
do CongrfJsso pode ou não SOl' exel'cido, conforme for
por aquella coepol'ação efU sua sabedoria resolvido.
Se na opinião elo Congl'esso, leis unifol'lnes em mate
ria ~de fallencia não deve~n ser estabelecidas, não se
segue .que não hajão leis parciaes, nem que a le
gislação estadoal sobL'e o assumpto deva pal'alysar. Não
é a simples eXistencia do poder, mas o seu exerci
cio, que é incompativel com o I3xercicio do mesmo [io
deI' por parte dos Estados. Não é o dil'ei to de decre
tar essas leis geraes, mas a sua decreta~ão eITectiva,
que é incompativel com os actos parciaes dos Esta
dos. Se o direito dos Estados de votarem leis solJ~'e

fallencias não é supprimido pela simple~ concessão (['es
se poder ao Congresso, não pode ser elle extinguido; se
melhante direito só pode ser uspenso pela promulgação
de uma lei geral sobre fallencias. A elerogação ele
semelhante lei, é veedade, não pode conferir aos Es
tados esse poder, mas remove a incapacidade para o

(1) 5 Wheat. R. p. 24. Vide tambem Golden 'li Prince, 3 Vy'has.
C. C. R. 313, 324, etc.
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seu exorcicio, que fôra creada pelo acto do Congres
so. (1)

Não é nossa intenção commentar estes casos, mas
offerecel-os como exemplos de argumentação pró e
contra o poder exclusivo, aonde não se pode affirmar
positiva antinomia.

§ 444. Se ha insinuado algumas vezes que, quando
um poder é concedido ao Congresso para legislar em
casos especiaes para fins concernentes a União, a
naturat conciusão é que a intenção era dar ao poder
o caracter de excLu ivo; que o poder é para ser exer
cido para o bem de todos, pela vontade de todos
e de confol'midade com os interesses de todos; e
que esses intuitos em parte nenhuma podem ser tão
claI'amente compl'ehendidos e tão completamente ava
liados como no seio do Congresso, aonde a nação in
teira está repl'esentada. Mas o argumento prova de
mais e, levado as suas ultimas consequencias, estabe
leceda que todos os poderes conferidos ao Congresso se
riam exclusivos, menos nos casos em que aos Estados au
ctoridade simultanea fosse expressamente resel'vada. (2)
Pur exemplo, com semelhante argumentação, o poder
de tributação do CongI'esso annullada todo o poder de
tributação elos Estados, e assim detel'luinaria a disso
lução virtual da. sua soberania. Semelhante pretenção
ba sido constantemellt~ combatida.

(1) Sturgis v Crowninshield, 4 Wheàt. R. 122. 195, 196. Vide tam
bem Gibbons v Ogden, 9 Wheat. R. 1, 197,2'27,235,238; Houston
v Moore, 5 Wheat. R. 34, 49,52, 54, 55. E~ta opinião de que o
poder para decretar leis sobre fallencias não é exclusivo, não foi
adoptada unanimemente pelo Supremo Tribunal. O Sr. Juiz
Washington manteve opinião opposta em todos os tempos, e sabe
se que a sua opinião foi adoptada ao menos por um outro Juiz
do Supremo Tribunal. Encontram-se por extenso as razões em que
se funda a opinião do Sr. Juiz Washington n'acção entre partr.s
Golden v Prince, 3 W:1sh. C. C. R. 313, 322, etc. Vide tambem
Ogden v Saunders, 12 Wheat. R. 213, 26,1" 365, e Gibbons v Ogden,
9 Wheat. R. 1, 209, 226, 238.

(2) Houston v Moore, 5 Wheat. R. 1, 49, 5.'5, 56,
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. § 445. De outro lado, se ha sustentado com grande per
tina~ia, que os Estados dispõem de auctoridade simul
tanea com o Congresso em toilos os casos, em que o
poder não é expressamente declarado como exclusivú
ou expl'essamente prohibido aos Estados; e se, no exer
cicio de um poder simultaneo, surge um conflicto,
não ha razão pa.ra que ambos não sejão considerados
igualmente legitimas. (1) Mas é claro, que este argu
mento arma directamente á destruição do principio
da supremacia e, se fosse admittido, habilitaria as
subol'dinadas a annullarem os poderes da soberania
superior. E' evidente, que repugna conferir a um go
verno poder pal'a restl'ingir as medidas constitucio
naes de outro poder e de outro que, com referencia a es
sas medidas, é declarado supremo em relação ao que exer
ce a rcstricção. (2) Por exemplo, os Estados gosão
reconhecidamente do direito simultaneo de tributação;
mas é inteiramente inadmissivel permittir, que esse
poder seja exercido sobre qualquer agente emprega
do pelo governo geral para executar os seus poderes;
porque. esse poder de tl'ibutar comprehende o poder
de destruil', e este podel' de destl'uir pode atacal' e
nullifical' o podeL' de creal'. (3) Assim um Estado po
deria tributar o correio, a casa da moeda, os direitoB
de patentes, os documentos aduaneiros ou o proces
so judicial dos tribunaes dos Estados Unidos. (4) Com
tudo, não ha clausula alguma na Constituição que
prohíba aos Estados o exercicio do poder, nem outor
ga exclusiva. em favor dos Estados Unidos; a incom
patibilidade evidente cria, por deducção, a prohibíçãO.
Do mesmo modo, o Congresso tem poder para provi
denciar a respeito da administração d'aquella parte da
milícia, que possa vir a sel' empregada no serviço dos

(1) Vide Gibbons v Ogden, 9 Wbeat. R. 1, 197, 210 .. McCulloch
v Mar ·land, 4 Wheat. R. 316, 527.

(2) McCulloch v Maryland, 4 Wheat. R. 316, 431.
(3) McCulloch v Maryland, 4 Wheat. R. 316, 431.
(4) Idem, 432.
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Estados Unidos; entretanto não se declara esse po
der como exclusivo, mas isso decorre da natureza do
proprio poder. Ninguem- sustentaria que a miliuia es
tadoal, el11 quanto ao serviço e empl'ego dos Estados
Unidos, deve.ria ser no me~mo tempo governada e fis
calizada pelas leis do Estado; a propria natureza das
operações militares exigiria em tal caso unidade de
commando e àirecção, e o argumento funda to em ra
zões de inconveniencia seria absolutamente irresis
tivel para fil'mar uma prohibição implic;ta.. (1) Por outro
lado, o Congl'esso tem o podel' de pl'OVt;r para a or
ganização, al'mamento e disciplina LIa milicia; mas SE)

o Congresso nã0 tomar provid"lncia~ n'este sentido,
não 11a razão para que os Estados deixem ele organi
zar, armar e disciplinar a sua pl'opria milicia. N- o
se dá incompatibilidade neccssal'ia na natureza do po
der, embóra, quando exercido pelo Congl'esso, a auc
toridade dos Estados deva necessal'iarr.en te ceder. E
n'esf;a hypothese o argumento til'al1o da inconyenien
cia teria grande fOl'ça em sentido contral'io; pOl'que
o poder de organizar, armar e disciplinar a milicia,
na falta de legislação congressional, parecel'ia incli '
pensavel para a defesa e segul'r"tIJça dos E8taLlos. (2)
D'esta al'te, o Congresso tem podeI' para chamar a milicia
para execução das leis da União, para suITocal' as insul'
reições e repellir as invasões; mas !1enhuma incom
patibilida.de parece h11ver, em que os E~tadJs reunam
a sua propl'ia milicia como 'auxiliares para o mesmo
fim. (3)

§ 446. POl'tanto, ao examinal'-se este as 'umpto, sel'ia
impl'aticayel estabeleceI' uma regra geral quanto aos
poderes que, pOl' deducção, são ex lllsivamente do go
yerno geral ou simultaneos com os E ·tados; e, com
relação a e~tes, quaes as restl'icções, já. quanto ao po-

(1) Houston v Moore, 5 Whelrt R. 1, 53.
(2) Idem, 50 a 52.
~:'J) Idem, 540, 55.
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der em si mesmo, já quanto ao seu exerclclO efi'ecti
vo, que se poderiam. estabelecer por eleelucç;1o. Em
alguns casos, como vi mos, pode dar-se a existencia
ele um poder simultaneo e, com tudo, ter-se ele fazer
se-lhe rcstricções relativamente a certos fins; em ou
tros casos, o exercicio e11'ec ti vo do podeI' 6 apenas su 
penso ou limita.do, qUA.nL!1) surge qualqucl' conflicto
com o exercício efTecti vo por pade da União. Todas
as questões cl'esta natlll'ezu de,-em ser re '01 vielas por
si mesmas em face elas suas proprias circumstancias e ra
zões. Porque o poder de regular o commercio é, por
sua propria natureza e fins, exdLlsivo, não se segue
que o poder de decretar leis sobre faUencias tambem
o seja. (1)

§ 447. Entretanto, podemos fil'mal', como guias que
nos auxilial'ão em as nossas investigações, algumas
regras deduziLlas do que já ficou dito e referentes aos
casos de prohi bições implicitas rclativamen te a exis
tencia ou ao exercício de poderes ele parte elos Es
tados. 1. Todas as vezes que o pocler dndo ao gover
no beral precisa, para ser e.fficaz e adequatlo ao seu
fim, de ser exclusivo, verifica-se o caso da justa íUa
ção de que é elle realmente exclusivo; e nesta hypo
these, importa pouco se é ou não exercido. 2. Todas
as vezes que o poder por sua propria natureza não é
incompativel com um poder simultaneo ela parte dos
Estados, já quanto a sua natureza, já quanto ao seu
exercicio, pertence elle aos ES,tadl)s. 3. N'este caso,
porém, a simultaneidade elo poder sofTre restricções
ou modificações em sua natureza e no seu exercicio.
Em sua natureza, quándo é suscepti vel por seu carac
ter geral ele ser applicaelo a objectos ou fins que res
tringiriam, lltacariam ou destruiriam os poderes do go
vemo geral. Em seu exercicio, quanelo s.urgem con
tlictos entre as leis e regulamentos efTectivos feitos em

(1) Sturgis v Crowninshie1d. 4 Wheat. 122, 193, 19'1, 199; Gibbons
.. Ogden, 9 Wheat. R. 1. 196, ] 9'1, 207.
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virtude do mesmo poder pelos govemos geral e etita
doaes. N'aquelle caso, ha uma modificação inheeente
á generalidade do poder, que exclue a sua applicação
a esses objectos e fins. No segundo caso, a modifica
ção tem Iogar (pelo menos em geral) não relativa
mente ao proprio poder, mas sómente ao seu exet'ci
cio, até aonde attingir o effectivo confiicto entre os
effeitos de ambos. 4. Nos casos de lir::.itações ou res
tricções implícitas do poder, não é bastante demons
trar a existencia de uma inconveniencia possivel ou
virtual; deve haver clara incompatibilidade, directa
antinomia on extrema inconveniencia politica, condu
zindo irresistivelmente á mesma conclusão .. 5. Se se
melhante incompatibilidade, antinomia ou extreu1a in
conveniencia podem ser de feito deduzidas, não satis
faz dizer que, no exercicio effec tivo do podel', cada
uma das partes pode, se o quizer, evitar a positiva
interferencia da outra; a obj ecção refere-se ao pt'O
proprio poder e não ao seu exercicio. Se elIas exis
tem, podem ser, nas mãos de uma das partes, usa
das até ao ponto de circumscreverem, atacaeem e des
truirem a outra. Jama.is se poderá presumir que os
auctares da Constituição, declarac\a como suprema,
tivessem em mente entregar os seus poderes ao accaso,
collocando-os na dependeÍ1cia da boa vontade, inten
ção ou á discreção dos Estados, no exercido dos seus
poderes reconhecidos. 6. Aonde se não possa deduzir
essa an tinomia, incompati bilidade ou extrema incon ve
niencia, elltão o poder dos Estados será limitado, não
em sua natureza, mas no seu exerciüio e até aonde a sua
effecti va interferencia poder chegar. De fei to, é claro
que os mesmos meios muitas vezes podem ser empre
gados para effectividade de differentes poderes, e os
Estados podem applicar, para execução de um poder
evidente, os meios que o Congresso empregue para
outro fim, no reconhecido exercício de poder mui dif-
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ferente. O Congresso pode coverte~ em regulamento de
commercio aquillo que os Estados podem empregar
para defesa da sua policia interna ou para conserva
ção da saude e paz publica ou para promoção dos seus
interesses peculiares. (1) Estas regras parecem de
COl'l'er claramente da natureza do instrumento, e são
confil'madas pelos positivos preceitos da decima emendll
da Constituição.

§ 448. XIII. Uma outra regra de interpretação em
materia de constituição, ainda merece ser examinada.
Certas maximas ha que tem feito caminho, como ba
seadas no senso commum e na conveniencia geral, não
só até ás discussões judiciaes, como tambem até aos
actos da vida commum. Assim, repete-se frequente
mente, que a especificação de particularidades em um
instrumento equivale a exclusão de generalidades, ou
que a especificação de uma cousa importa a exclu
são de outra. A observação de Lord Bacon, de que
« assim como a excepção augmenta a força de uma
lei nos casos não exceptuados, da mesma sorte a es
pecificação a enfraquece nos casos não especificados, »
ha sido constantemente citada como um bell0 exem
plo. Essas maximas, lealmente entendidas e lealmente
applicadas, nos podem sem duvida proporcionar guias
seguros na tarefa da exposic,ão das leis; mas estão su
jeitas a serem applicadas, e de feito são muitas vezes
de industria applicadas, na subvel'são do texto e dos
fins do instl'llmento. Assim, se ha pretendido que a
disposição affirmativa n'um c,aso particular exclue a
existencia de disposição igual em todos os outros ca
sos, e uma disposição prohibiti va em caso particular
admitte a existencia da mesma cousa em todos os outros
casos. (2) Ambas estas conclusões são ou poderão ser
destituidas de fundamento. (3) E' assim que, em relação

(1) Yide Gibbons v Ogden, 9 Wheat. R. 203, 210.
(2) Vide The Federalist, N. 83, 84-.
(3.) Cohens v Virginia, 6 Wheat. R. 395 li. 401.
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a Constituição, se objectou qu"e, tendo sido o jury pres
cripL) para o julgamento nas cansas crimes, su
bentendia-se a sua exclusão nas causas ch eis, como
se não houvesse differença essencial entre o silencio
e a prohihição, entre uma adopção positiva do jury
em ceda ordem de causas e o direito discrecionario
(estando isso evidentemente na alçada dos poderes ju
diciarios confeddos á União) de adoptaI-o ou rejeitaI-o
em todat3 ou em uma ou outra causa. (1) Poder-se-ia
allcgar com a mesma procedencia, que pelo facto de
ter o. Congresso poder - para declarar a guerra - mas
não lhe ter sido expressamente conferido o de fazer
a paz, este fora exclui do, ou que por declarar a Cons
tituição que, - nenhuma lei de attainde1' ou ex JJost {acto
poderá ser decretada - pelo Congresso, tem este o di
reito de promulgar quaesquer leis em todos os outros
casos, A veTdade é que, para se verificar até aonde
uma disposição affirmativa ou prohibitiva exclue ou
subentende outras, devemos examinar a natureza da
disposição, a materia sujeita, os fins e comprehen
são do instrumento; estes e sã estes, podem deter
minar convenientemente a regra de interpretação. Não
ha duvida de que, em muitos casos, uma outorga de
poc!eres em sentido affinnativo supporá a exclusão de
todos os onti'os,' como, por exemplo, quando a Cons
tituição declara, que os poderes do Congresso se ex
tenderão a certos casos determinados. Esta especifi
cação de particularidades exclue evidentemente toda
a pretenção á uma auctoridade legislativa geral. E
porque ~ Porque a outorga aflirma,tiva de poderes es
peciaes seria tão absurda quanto inutil, se o pensamento
fosse -a concessão de uma auctoridade geral. (2) Em rela
ção, poiE", a assumptos da natureza· de uma constitui
ção, o sentido natural e evidente das suas disposi-

(1) The Fe.dernlist, N. 83.
(2) The Eedernllst, N.83. Vide VatteI, L. 2, cap. 17, Si 282.
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ções, á parte quaesquer regras technicas ou artificiaos,
é o verdadoiro criterio para a sua interpretação. (1)

§ 449. XIV. Outra regra de interpretação G1a Consti
tuição suggerida pela preceden te, é que a significação
natural de uma simples clausula não deve ser restrin
gida a ponto de excluir os poderes subentendidos, que
resultam da sua natureza, sómente porque ha outra
clausula, que enumera cedas poderes, que de outra
fórma tambem poderiam ser considerados como pode
res subentendidos dentro da sua esphera de compre
hensão; pois que, em taes casos, naturalmente não
devemos suppor que a especificação affirmativa exclua
todas as outras illações. Esta regra foi clara e ju
diciosamente demonstrada por um dos nossos mais dis
tinctos homens de estado, e a sua demonstração tal
vez seja mais satisfactoria do que qualquer outra que
possa ser offerecida. « A ConstHuição,» diz elle, cc con
fere expressamente ao Congresso o poder de lançar
e collectar taxas, direitos, impostos e cisas, e o poder
de regulamentar o commercio. Que aquelle poder, se
não tives~e sido especialmente mencionado, seria in
cluido n'este como um dos fins do poder geral de re
gulamentar o commercio, é facto que não pode ser
impugnado pela circumstancia de ter sido assim es
pecificado. Algumas vezes não se podem evitar facil
mente os exemplos d'esta especie, que se encontram
em outras partes da Constituição. Assim o poder de
- definir e punir os delictos contra o direito das gen
tes - comprehende o poder, depois especialmente de
terminado, de - fazer regulamentos concementes as
prezas - etc., e de prevenir os crimes contra as potellcias
neutras. Da mesma sorte, o poder de - cunhar moeda
- comprehenderia sem duvida o de - fixaF o seu va
lor - embóra este poder não tivesse sido expressamente
inseL'ido. O termo taxas, se fosse empregado por si só,
certamente comprehenderia - direitos, impostos e cisas.

(1) The Federalist, N. 83.
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Diz outra clausula - nenhumã taxa ou clireito será
lançaclo sobre os artigos exportados - etc. Aqui os dous
termos são empregados como synonymos; e em outra
clausula, aonde se diz, - nenhum 'Estado poderá lan
çar impostos ou direitos, etc., - os termos impostos e dú'ei
tos são tambem synonymos. Os pleonasmos, as tauto
logias e o uso promiscuo de termos e palavras differentes
pelos matizes da significação (devendo ser sempre ex
pli adas de accordo com o texto e sob o directriz do
cat'actcr gemI e manifesto pensamento do instrumento,
em que são encontL'adas) deve ser attribnido, algu
mas vezes, ao [Jroposito de maior cautela, outras vezes
à imperfeiçção da linguagem e outl'as, em fim, ás im
perfeições do proprio homem. Considerada sob este as
pe~to a questão, era inteiramente natural, .por maior
que fosse a certJza de que o poder de regulamentar
o commercio abrangia o de tributai-o, não omittir se
melhante poder, em uma clausula em que s~ enume
ravam os diversos modos de crea\' renda auctorizados pela
Constituição. Em poucos casos a (regra) ex mCLjor'i C(tt~

tela, pod0ria impor-se com maior direito ao nosso res
peito. ) (1)

§ 450. 'Podemos fechar esta revista de varias das
mais importantes regras, que devem ser observadas na
interpretação da Constitu'ição, referindo-nos a algumas
pertencentes á simples critica das palavras, que de feito
são apenas coroUarias do que já foi dito, regl'as a que
já alludimos, mas q ue não deixará de ser util enunciar
de novo distinctamente.

§ 451. XV. Em primeiro logar, portanto, toclas a~

palavras empregadas na Constituic;.ão devem ser expli
adas em ú seu sentido simples, obvio e commum, a

menos que o texto ofTereça fundamento para restrin
gil-o, modifical-o O\!l ampliaI-o. As constituições não
e destinam á subtilezas de logica ou methaphysica, á

bellezas de expressão, á conveniencias de crit,ica, a

(1) Cal"t:J. de Mr. Madis')n a Mr. Ca):lelI, 18 de Setembro da 1828'.
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trabalh~dos matizes de significação ou ao exerclClO da
argucia philosophica ou de investigações juridicas; são
instrumentos de natureza pratica, baseados nos nego
cias communs da vida humana, adaptados ás necessi
dades communs, destinados ao senso commum e accom
moda los á commum intelligencia. O povo fál-os, o povo
os adopta; deve-se presumir que o povo, auxiliado pelo
senso commum, os lê e não póde admittir n'elles sig
nificações occultas ou interpretações extraordinarias.

§ 452. XVI. Mas, em segundo lagar, as palavras,
devido a inevitavel imperfeição de toda a humana lin
guagem, adquirem differentes nuanças em sua signi
ficação, cada uma das quaes é igualmente apropriada
e igualmente legitima, e aparta-se em maior ou me
nor escala das outms, conforme as oircumstancias,
e recebe do uso geral um que de indefinido e obscuro,
que confunde o seu exacto limite e extensão. (1) Com
efl'eito, muitas vezes somos levados a multiplicar os
commental'Íos pelo que ha ele vago nas proprias pa
lavras, e tal vez mais Ú'equentemente ainda devido ao
modo dilTerente porque os differentes espiritos estão
habituados a empregaI-as. Ellas se ampliam ou res
tringem, não só pelas modificações convencionaes in
tl'ocluzida:s pelas mudanças da sociedade, como tam
bem pelo uso mais cuidado ou negligente que os ho
mens de diITerente talento, instrucção ou gostos oon
trahidE:ls por eSl~olha ou necessidade, d'ellas fazem.
Ninguem pode deixar de notar as deflexães graduas
na significação das palavras, que se verificam de um
seculo pal'a outro, Besta ev'olução se opera com tan
ta constancia que a linguagem diaria da vida cm uma
gel'ação dep~l1de as vezes do auxilio ele um glossa
rio na outra. Com razão foi notado, (2) que nenhu..
ma lingua é tão rica, que possa supprir palavras i

phl'ases para cada ideia complexa ou tão correta, que

(1) Vide Vattel, L. 2, cap. 1'7, S1~ 262, 299.
(2) The Federalist, N. 3'7.
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não contenha muitas, significando equivocamente ideias
differentes. D'aqui acontece que, por maior que seja
a exactidão com que os objectos são em si mesmos
discriminados ou por mais correcta que seja a dis
criminação, a sua definição pode tornar-se incorrecta
pela incorrecção dos termos em que é dada. Devemos
recorrer então ao texto e aITeiçoar o. sentido especial
ao das palavras, que ligão o pensamento em harmonia
com a materia sujeita.

§ 453. X\ II. Por outro lado, aonde se empregam pa
lavras technicas, deve-se-lhes dar significação tech
nica, a menos que esta seja repellida pelo texto. (1)
Mas a mesma palavra tem frequentemente um senLi
do technico e um sentido commum; n'este caso, deve
ser preferido o ultimo, a menos que alguma circum
stancia, que acompanha a palavra, claramente indique
o primeiro. Ninguem porá em du viela, quando a Consti
tuição declal'ou que - o privilegio da ordem de h(~beas cor
pus não será suspenso senãQ - em cil'cumstancias es
peciaes, que ella se referia, não a todas as especies
de ordens que tem tomado aquelle nome, mas áquella
que assim foi accentuadamente denominada, em vir
tude da sua força correctiva, para libertar o indiyiduo
de prisão arbitraria. (2) Do mesmo modo ainda, quan
do ella declara que nas acções segundo o di7'eito C07nnvwn
etc., deve ser mantido o direito de julgamento· pelo
jury, embóra a phrase - direito commum - admiLta difTe
rentes sentidos, ninguem duvidará de que foí empregada
em sentido technico. Quando declara que ao Con
gresso compete crear uma esquadl'a, comprehendemos
promptamente que auctorização foi dada para co~,s

truir, preparar ou de qualquer outro modo, obter uma
esq uadea; mas quando o Congresso é por outro la lo
auctorizado a prover os meios para que a 11 ilicia seja
chamada, percebemos immediatamente Clue a pala 'Ira

(1) Vide Vattel, L. 2, cap. 17, §§ 216, 271.
(2) Ex parte Bollman & 8wllrtwout, 4 Crancb, 75.

,'0
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-lJI'over - é empregada em sentido de alguma sorte dif
ferente.

§ 454. XVIII. E isto nos leva a observar em se
guida, que interpretar a mesma palavra no mesmo
!Sentido, quando encontrada em outra parte do mes
mo instrumento, não é de maneira alguma boa regra
de interpretação. Não se segue, logica ou gl'ammati
calmente, que por ser uma palavra encontrada na Cous
tituição em certa ordem de ideias, com um sentido
defini to, o mesmo sentido deva, portanto, ser adopta
do em quaesquer ordens de ideias, em que a mes
ma palavra seja empregada. (1) Isto seria suppor
que os auctores da Constituição calculavam sómente
a força das palavras, como philologos ou criticos,
e não clausulàs inteiras e intuitos, como homens de
estado e argumentadores praticos ; e entretanto nada é
mais commum do que sujeitar a Constituição á esta
critica estreita e nociva. Homens de espirito ingenhoso
e subtil, que procuram a symetL'ia ,e harmonia da lin
guagem, havendo descoberto na Constituição uma pa
la vra empregada em certo sentido, que adapta-se á
sua theoria predilecta de interpretal-a, fizeram d'isso
o estalão, pelo qual aferem o seu emprego em todas as
outras partes do instrumento. D'esta arte estenderam-a,
para assim dizer, sobre um leito de Procusto, cor
tando-lhe o sentido, quando lhes pereceo demasiada
mente amplo para o seu intento e distendendo-o, quan
elo demasiadamente curto; assim, a contrafizeram
até ás fórmas mais disnaturaes e a estropiáram,
aonde pensáram ter-lhe apenas accommodado a in
telligencia ás suas proprias opiniões. Mui judiciosa
mente observou o Sr. Chie{ Justice Marshall, na causa
entre partes The Cherokee Nation v The State of Geor
gia: (2) - « tem-se dito que as mesmas palavras não

(1) Vaetel, L. 2, cap. 17, ~ 281.
(2) 5 Peters's liep. 1, 19.
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têm necessat"iamente o metimo sentido, quando encon
trada~ em differentes partes do lUesmo instrumento.
Seu sentido é regido pelo texto. Isto é incontesta\ el
mente Terdadeiro. Na linguagem commum, a mesma
palavra tem varias significações, e o sen tido peculiar
em que é empregada em uma oração deve ser de
terminado pelo texto.» Mui prompto exemplo cL'este
asserto tem-se no emprego da palavra - estabelecer
que encontra-se em varios logares ela C,mstituição.
Assim, no preambulo, reconhece-se que um dos fins
da Consti tuição é - estabelecer a .i ustiça - o que aqui
parece significar instituir firmemente, fixar inaltera
velmente ou antes talvez, como a justiça, tomada em
sentido abstracto, deve ser considerada como inalte
ravel e fixada para sem pre, dispensar ou administrar
justiça Ainda mais, a Constituição declara, que ao
Congresso compete - estabelecer' uma regra unifor
me de naturalização e leis uniformes relativamcnte as
fallencias -- aqui a mesma palavra' é evidentemente
empregada como equivalente de fazer, formar e não
fixar ou instituir inaltel'avelmente e para sempre; ao
Congresso compete --- estabelecer agencias e e trada!'>
pal'a o correio, - e neste caso, o sentido proprio
pareceria ser - crear, fundai', regular, não tanto no
pensamento de permanencia de forma, como de con
veniencia de acção. Outra vez, - o Congresso não
poderá legislar sobre o estabelecimento de qualquer
religião -- o que parece pl'ohibir qualquer leis que
recçnheçam, fundem ou patrocinem qualquer religião
particular ou forma de religião, quer permanente ou
temporada, quer já existente ou que venha a sUl'gil'
em futuro. N'esta clausula - estabelecimento - pare
ce equivalente a instituição, reconhecimento ou auxilio.
Finalmente, no preambulo se diz ...... Nós, o povo etc.
ordenamos e estabelecemos esta Const.ituição, - aonde
o sentido mais apropriado parece ser - crear, ratificar
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e confirmar. Do mesmo modo, a palavra - Estado 
encontra-se empregada na Cunstituição em todos os
varias sentidos, a que antes já alludimos. Algumas
vezes, significa as secções sepal'adas do terdtorio occu
pado pelas sociedades politicas, que o habitam; ou
tras vezes, os governos especiaes estabelecidos por
essas sociedades; outras, essas sociedades organiza
das n'esses governos especiaes e finalmente, o povo
que compõe essas sociedades politicas na sua mais ele
vada capacidade soberana. (1)

§ 455. XIX. Mas a regea mais importante em ca-
. sos d'esta oedem é, que a constituição de um gover

no, por sua propria natureza, não depende e não pode
depender em grau elevado da méra critica das pala
vras ou da simples significação dos termos. Seme
lhante critica não será inteiramente destituída de uti·
lidade; poderá algumas vezos illucidar ou desenv-ol
ver o sentido proprio; mas desde que não esteja de accor
do com o texto e a mateeia sujeita, deve ceder á ul
tima. Comquanto, pois, pOtlsamos recoreer á simples
significação das palavras, como auxilio a nossas in
vestigações, nllnca deveillos esquecer-nos de que é'um
instrumento ele governo, que temos ele interpretar; e,
como já ficou firmado, a melhor interpretação será
aquella, que melhoemente tle harmonizar com o seu
designio, os seus fins e a sua geral estructura. (2) a

§ 456. A' observação de MI'. Burke, com pequena
mudança de phrase, podem ser remi ttidos, como admoes
tação, todof> aquelles que têm de organizar ou inter
pretar uma constituição. O governo é uma cousa pra·
tica, feita para a felicidade do homem e não para apre
sentar um espectacuio de uniformidade, que satisfaça

(1) MI'. Madison's Virginia Report, 7 de JanàÍro de 1800, p. 5;
vide ~ 208 d'esta obra.

(2) Vide Vattel. L. 2, cap. 17, Si~ 28.5, 286.
(a) Vide Henshaw v Foster, 9 Pick. 316. aonde se encontram

9bservações de grande peso sobre o 8ssumpto pelo Chie! Justice
Parker.
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aos planos de' politicos visionarios. A missão d'aquel
les que são chamados para dir..igil-o, é governar ·e
não discutir. Seria uma pobre compensação termos
trinmphado em uma disputa, emquanto perdessemos
um imperio; (1) termos' feito em pedaços um poder
e aú mesmo tempo destmiclo a Republica. (a)

(1) Cartn. de Burke aos 8heriffs de Bristol, 1777.

(a) Não devemos, pois, cir- das ao estado da communidade
cumscrever os poderes do Esta- então existente e ao mesmo tempo
do Fed ra1 aos limites de uma' capazes de serem ampliadas, de
interpretação estreita e partida- m'ldo a comprehenderem relações'
ria. « Devemos supp0r, que aq uel- mais extensas, não fossem reduzi..

. les que r(3ceberam a delegação das ao seu sentido mais claro e im
da grande tarefa de distribui- mediat l, se, de conformidade com
rem os poderes, que emanam da o pensamento geral dos auctores
soberania do povo e de estabele- e os verdadeiros principios do
cei'em as regras de perpetua se- contracto, podessem se(ampliadas
gurança dos direitos das pes- á outras relações e circumstan
soas e da propriedade, tiveram cias, que o estR-do avançado da
u sabedoria de adaptar a sua s 1ciedade possa determinar, li

linguagem ás futuras tanto quan- Henshaw v Foster, 9 Pick. 317,
to ás emergencias present,s; de P)f Parker, Ch, J,
s'Jl'te que as pahvras apropria-



CAPITULO VI.

o PREAMBULO.

§ 437. TeL'minadas essas investigações prelimina
res, chegámos a parte dos noss)s tl'abalbos, que com
prehende o commentario das disposições da presente
Constituição dos Estado' Unidos. Examinaremos as suas
clausulas successivamente na. orJ.em, em que se achão
no proprio instrumento, de modo que a exposição de
corra naturalmente das palavras do texto.

§ 458. Principiaremos, pois, pelo pream
bulo da Constituição, que está concebido

Consto Fed. nos seguintes termos:
P'l'eambulo « Nós, o' povo dos Estados Unidos, no

intento de formar uma união mais perfeita,
estabelecer a justiça, assegurar a tranquii

lidade intJrior, provei' para a defesa commum, promo
ver o bclJU estar geral e garantir os beneficios da li
bel'dade para nós mesmos e a nossa posteridade, or
denamos e estabelecemos esta Constituição para os
Estados Unidos da America.»

§ 459. A importancia do exame do preambulo para
os effeitos da exposição da linguagem de um estatuto, (*)
ha sido de longa data sentida e universalmente aceita

n Não penso com o Sr. Calvo que a plllavrll-estatuto-é emprega
da pelo lluctor como synonymo de constituiçãO; não a adopto por
q ue é nosso pensamento manter a maior fidelidade possivel ao texto,
mesmo cJnservando, sempre que nos permittirem as exigencias da cons
trucção portugueza, as proprias palavras do original. Como. porém, a



-212-'-

em todas as discussões judiciaes, E' maxima admitti
da na pratica ordinariSl da administração da justiça,
que o preambulo de um estatuto é a chave que dá
ingl'esso ao pensamento dos auctores, relativamente aos
males que devem ser remediados e aos intuitos que
devem ser re;llizados pelas disposições do estatuto. En
cuntramol-a firmada pelas nossas mais antigas aucto
ridades em o direito commum, estando os civilistas ha
bituados á similar expressão: cessante legis pl'cemio, ces
sat et ipsa lex. (1) Provavelmente tem elia o seu fun
damento na expressão de todos os codigos de lei es
cripta, de,vído ao principio universal de interpretação,
de que a vontade e intenção da legislatura devem seI'
respeitadas e obedecidas. Recorre-se a ella propria
mente qnando suegem duvidas ou ambiguidades nas
palavras da pal'te que decreta; pOl'quanto se taes pa
lavras são clams e manifestas, pal'ece pouco espaço
ha ver para interpretação, excepto nos casos em que
chegaríamos a 11m absurdo evidente ou á directa des
tl'1líção da intenção revelada no preambulo.

§ 460. Parece que não ha razão pela qual em uma
lei fundamental aLI constituição, não se preste igual
attenção a intenção dos auvtores, conforme se mani-

I

(1) Bac. Abridg. Statute 1; 2 Plawden, R. 369; I Inst.79.

palavra será por vezes repatida no correr da obra, lhe lixaremos d~ uma
vez a verdadeira intelligencia, conforme o uso na lingua ingleza.
Por estatuto designam os inglezes a lei plsitiva, isto é, a vonta
de escripta da legislatura, manifesttcla com todos os requisitos e
fJrmas legislativas .. assim, a palavra é empregada, no uso com
mum, para dvsignar os actos d'1,s assembléas de representantes do
povo ou poder legislativo, Por estatuto, portanto, devemos sem
pre compr.Jhender uma 1 i espechl, redigida com todas as forma
lidades e devidamente d3cretada e promulgada. E é sob este as
pecto. que o estatuto se distiugue do direito ou lei commum (o
direito costumeiro), que é o' conjuncto das regras e principias
fundados no bngo uso (c stume) e nas decis5es dos tribunaes
de justiça.

N. noT.
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festa no preambulo; vemos que à elIa se têm cons
tantemente referido os homens de e~t,ado e os juris
tas, na explicação das suas disposições, (1)

§ 461. A linguagem do preambulo da Constituição
foi declusida em gl'ande parte provavelmente do tel'
ceiro artigo da confederação, que declarava « Os di
tos Estados pelos presentes artigos entrão individual
mente em fil'me liga de amizade uns com os outl'OS,
pal'a a sua defesa commum, a segurança de suas li
berdades e o seu mutuo e geral bem estar,» E n'est~

conformidade, v.emos que a primeira resolução pro
posta á convenção, que redigio a Constituição, foi que
os Artigos de confederação deviam ser corrigidos e
ampliados de modo a realizarem os fins d'esta insti
tuição, a saber, a defesa commum, a segurança da li-
bordade e o bem estar geral. (2) .

§ 462, E aqui devemos precaver-nos contra um erro,
a que frequentemente se abl'e espaço nas discussões
sob!'e este assumpto, Nunca se deve ao preambulo
reCOI'rel' com o fito de ampliar-se os poderes confel'Íllos
ao governo ou a qualquer dos seus departamentos;
não pode elle pe?' se conferir podeI' algum; jamais po
derá servil' pal'a ampliar por illação qualquer poder
expl'essamente confel'ido e menos ainda ser fonte le
gitima de podel'es demonstl'ados por dedução, A sua
ve!'dadeira funcção é expô!' a natureza, a extensão e
applicação dos poderes effectivamente conferidos pela
CLlnstituição, e não creal-os essencialmente, Por exem
plo, o preambulo declal'a, que um dos fins da Cons
ti tuição é - prover paea a defesa comrnum ; - ninguem
duvidará de que isto não augmenta os poderes que
o Congl'esso tem pal'a decretar as medidas, que
elle possa julgar uteis á defôsa COlUllJUm. (3) Snppo-

(1) Vide Chisholm v Georóia, decisã::l do Chie! Justice Jay, 2 Dall.
419.

(2) J oumal of Couvention, 67, &2,
(3) Eutretant::l, pJr mnis extTl1.nha que fosse, estn objecção foi

levantnda c m gr:tnde vigor contra. a adopção da Constituição. 1
Elliot's Debates. 293, 300.
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nhamos, porém, que os termos de certo poder· admit-.
'tum duas intel'pretações, uma restrictiva e a outl'a li~

beral e ambas de accordo com as palavl'as, mas que são
e devem ser redigidas pelo pensamento que ditou esse
podor ; se uma dessas interpretações promover e a outra
difficultar a defesa commum, não devtl, de conformi
dade com os melhores principios de interpretacão, ser
adoptada a primeira ~ Teremos nós O direito, de ac
corda com a san razão e o senso commum, - de adop
tar a comprehensão rest1'Íctiva, que ataca um dos in
tuitos confessados da Constituição, quando te~nos ou
tra igualmente natutal e mais ::l.pI'opr(ada a esse in
tuito ~ Não equivaleria isso a destruir o instrumento,
dando às suas palavras uma intelligencia que por elle
proprio é I'epellida '?

§ 463. Já tivemos occasião, ao examinarmos a na
tureza da Constituição, de tomaI' em consideração os
termos, em que o preambulo está concebido e a ver
dadl'lira conclusão, que d'elles se pode tiraI'. A Constitui
ção é acto do povo e não elos Estados em sua capaci
dade politica. (1) E' uma lei ou fundação de uma for
ma de governo e não um contracto, muito embóra te
nha por origem o consentimen to; obriga como lei fun
damental pI'omulgada pela auctoridade soberana, e não
'como tratado ou contracto celebrado, e in (i "I'i, entre
'cada um e todos os cidadãos dos Estados Unidos como
partes contractantes distinctas. A sua linguagem é:
« Nós, o povo dos Estados Ullidos» (não, Nós, os Es
t{LclOiJ) , « o1'clencunos e estabelecemos» (não, contrcLctcLmos e ce
lebramos um tl'atcLdo uns com os outros) « .esta Cansti
tuição pal'a os Estados Unidos da Amel'Íca» não este
't1'atadú entre os di versos Estados). Portanto, substituil'
por outras lJalilvras e outro sentido as palavras e sen
tido incorporaJo de modo tão solemne á essencia do
proprio instrumento, é presumpção insustentavel para
não chamal-a a mais extravagante amplitude que se

(1) Vide 2 Lloyd's Debat~s, 1789, pp. 178, 180, 181.
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p lde dar á faculdade de intet'pl'etação, absolutamente
em desaccorelo com a linguagem, cuja intelligencia se
in vestiga. Temos a maiol' certeza ele que este pream
bulo não foi adoptado corno simples questão de fórma,
mas corno soberana pl'omulgação de uma lei fundamen
tal, essencial ao caracter e actos do governo. O seu
intUIto evidente foi substituir por um governo do povo
a confedel'ação dos Estados; pOI' UIUa constituição o
contracto. (1) a As diffi ..mldades que nasceram el'este
lado, não forão pequenas; porque pl'evalecia então a
noçã0 bastante COffill1Um, embóra incorrecta, de que,
corno e te fôra ratificado sómente pelos Estados, pll
diam etles respectivamente repelliJ-o á sua vontade,
e esta só circumstaucia demonstl'ava a necessidade de
lançaI' as bases do governo nacional mais profunda
mente do que na simples sancção de um poder dele
gado. A convenção resolveo que o mechanismo do
im perio americano devia descançal' e descançasse na
solida base do consentimento do povo. As correntes
do poder nacional deviam nascer e nasceriam imme
diatamen~e da primeira fonte original de toda. aucto
ridade legitima (2) e, ele accol'do com este pensamento,
os amigos da Constituição n'este sentido a sustentáram
na discu:>são em defesa da sua adopção. « A Constitui
ção, J) disse o The Fedemlist, cc deve basear-se no consenti
mento e l'atificação do povo da America por intermedio de
deputados eleitos para este fim; mas este consenti
mento e ratificação tem de ser feita pelo povo, não

(1) Por cónstituição devemos entender, diz o r. Juíz Wilson, a
lei suprema, feita e ra.tificada. por aqueUes, nos quaes resíde o po
der soberano do Estado, ltli que prescreve o modo pelo qual esse
pod'3r sob3ran') quer que o governo s' j a ínstituído e administrado.
-l Wílsm's Lectures. 417.

ão contribuío pouco parn. o enfraquecimento dos Artigos da
Confederação, o facto de nunca terem sido ratificados pelo povo.
The Fedaralist, N. 2'.2.

(2) Tbe Federalist, Ns. 22, 43. 4 Elliot's Debates, 15. Vide ~ 353.
(a) Vide Jameson, COIÍstítutíonal Conventíon, ~ 63.·
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como individuos componentes de uma nação inteil'a,
mas como individuos componentes dos Estados distinc
tos e independentes, a que pertencem.» (1) E de ac
cordo com isso, a doutl'ina uniforme da mais elevada
auctoridade judiciaria tem sido, que aquc11e consen
timento e ratificação farão actus do povo e não dos
Estados e obrigam a estes como subordinados ao povo.
« Voltemos á Constituição,» disse o Sr. Chief Justice
Jay. « O povo alli declara que o seu designio, estabe
lecendo-a, corr.prehende seis fins: 1. formar uma união
mais perfeita; 2. es tabelecer ajustiça; 3. assegurar
a tranquillidade interior; 4. prover para a defesa com
mum; 5. promover o bem estai' geral; 6. garantir os
beneficias da liberdade para si mesmo e a sua poso
teridade. Seria,» accrescen ta elIe, « agradavel e util
examinar e assignalar as relações que cada um d'es
tes fins tem uns com os outros, e demonstrar como com
prehendem, collecti vamente, todos os req uisi tos, co Ll1

a benção da Divina Providencia, necessarios para fa
zer um povo prospero e feliz.» (2) Na causa entre
partes Martin v Hunter's Lessee, (3) diz, como vimos,
o Supremo Tribunal - « A Constituição dos Estados
Unidos foi ordenada e estabelecida, não pelos Estados
em suas capacidades soberanas, mas aceen tuadamel1 te,
como o declara o preambulo da Cunstituição, pelo
povo dos Estados Unidos;» e linguagem ainda mais
expressiva se encontra em outras occasiões solem
nes. (4)

§ 464. Mas já nos temos demorado tanto com este
assumpto, .a proposito de outros to picos, (,5) que tor
na-se inteiramente desnecessario continuar n'este ter
reno. Merece e11e, porém, que deixemos consignado

(1) The Federll1ist, Ns. 39, 84.
(2) Chisho1m. Ii Ge'Hgill. 2 DaU. 419.
(3) 1 Wheat. R. 305. 324.
(4) Vide McCulloch v Mlll'y1and. 4 Wheat. R. 316. 404. 405; Cohens

11 Virginia, 6 Wheat. R. 261, 413, 414; vide tambem Kent's Comm.
Lect. 10, p. 189.

(5) Vide antecedentemente i§ 415 a 418.
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que esta phraseologia foi objecto de muita critica nos
debates de algumas das convenções convocadas para
approvação da Constituiçã'o. De um lado, sustentava
se ser motivo de justo alarma para os Estados o facto
de terem sido e:'jtes substituí.dos pelo povo; que isto
Jraria a destruiçM dos Estados, convertidos em go
verno nacional unitario e apaba~~a. pe!a subversão das
liberdades publicas. Do outro lado, aUegava-se que
a unica fórma segura para a pl'eservaçáo da União e
das liberdades do povo era aquella, em que o governo
emanava do povo e não dos Estados; que a Consti
tuição não devia ser, como a confedeeação, um sirnples
tratado, que se executasse por meio de requisições
aos Estados, e que sómente o povo, para cujo bene
ficio era ella feita devia ter o direito de ratifical.-a,
emendal-a e fiscalizar as suas disposições. (1)

§ 465. Hoje, depois que' passámm todas as paixões
13 iqteresses, que ent-ão .agitavam o paiz, não nos po
demos fuetar a surpreza de que so. tivesse allegado,
como objecção solida contra um governo destinado ao
benefic~o' do povo e a agil' directamente sobre elle, a
exigencia da ratificação pelo proprio povo, e não pelos
corpos politicos para outros fins por elle creados e
que nem. ao menos de implicita auctoridade dispunham
para tomarem conhecimento do assllmpto.

§ 466. Tendo estado a Con tituição em vigor por
mais de quarenta allnos e tendo sido geralmente ap
provada, a primeira vista, 'pode parecer desnecessario
examinar o modo e até onde foi ella combinada de

(1) Os debattls na Convenção da Virginia muito se llccentuárllm
'Ilob este p'mto de vista. Mr. RElnr! formulou essas objecções Clom
grande energia (2 Elli9t's Virginia Debates, 47, 61, 131); foi
porém, contestndo e o preambulo defendido com grande habilid'lde
por Mr. Randolph. Mr. Pendleton, Mr. Lee, Mr. Nicholas e Mr.
Clrbin. 2 Elliott's Virginia Deblltes ,51. 57, 97, 98. O nssumpto
tambem foi discutido nos debates da Carolina do Norte (3 Elliot's
Debates 13i, 145), e no Massachusetts. 1 Elliot's Debates 72, no.
Vide tambem 2 Pitk Hist. 3'70; 3 Amer. Museum, 536, 54.6.
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maneira a realizar os fins, a que se propõe no pre
ambulo ou a importancia d'esses fins, não só com re
lação a totalidade A9S Estados, sob o ponto de vista
nacional, como tambem a cada um d'elles individual
mente. Tentativas, não obstante, se fizeram em diffe
rentes epochas e 'lagares da União, para despertar des
contentamentos não só conti'a a doutrina, como tam
bem conti'a o effecti vo exe'rcicio dos poderes do go
vel'no geral; para que se duvidasse das suas vanta
gens; para exagerar as inevitaveis desigualdades dos
seus actos; para acostumar o espirita do povo a' con
siderar as consequencias ele uma divisão como isentas
de effeitos perigosos e cl'esta arte abrir caminho, se
não expressamente" ao menos insensivelmente, á uma
separação, que não acarretaria inevitavel sacrificio
de beneficias ou de principias importantes e que, no
fim de contas, dadas certas circumstancias, sel'ia de
sejavel ou provave!.

§ 467. E' faci! comprehender quantos motivos diffe
rentes e até mesmo oppostos, em differentes partes da
União' e em epochas differentes, podem dar lagar e
animar semelhantes especulações. As paixões e pre
conceitos poLiticas, as decepções da ambição pessoal,
as exaltações e desapontamentos das luctas partida
rias, as luctas por systema e medidas especiaes, os
interes.ses, zelos e riv,al.ielades de cada Estado, a desigual
acção local de, determinado systema de administração,
seja temporaria ou pel'manente, o zelo honesto de
mêl'os theoricos ou ellthusiastas do governo~ o temor
real ou imaginaria _de uma unificação naci'onal, os
projectos degl'adantes e corrumpidos de simples dema
gagos; estas e outras muitas influencias mais ou me
nos puras, de maior ou menor alcance, no seio de
um povo livi'e, ávido de discussfj.o, attento aos ar
gumentos e '3ncioso por uma organização' mais per
feita cl!l sociedade, podem e muito disconfiamos que
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etrectivamente reterão para sempre esses elementos de
duvida e discordia, a formularem de continuo no es
pirita de muitos -a questão do valor da União.

§ 468. Em taes circumstancias, talvez não seja sem
utilidade condensar em fÓl'lna resumida algumas d'es
sas razões, que para os espiritos retlectido's constituem
a soleda base, em qne originariamente flrmáram a
adopção da Cunstituição e que -selldo por sua natureza
permanentes, devem garantir-lhe a perpetuidade, como
a ~ncora de misericordía das nossas esperanças ~oli

ticas. Acompanhemos, pois, a ordem de raciocinio do
Sr. Chie{ Justice Jay na passagem jà citada. (1)

§ 469. A Constituição, pois, foi adoptada, pl'imeiro,
«para formar uma união mais perfeita.» A razão
pela qual tornou-se isso uma -aspiração, já foi de al
guma sorte antecipada, quando fizemos o exame dos
defeitos da confederação. Entretanto, quando a_ Cons
tituição foi submettida á ratificação do povo, aquelles
que se oppunham á e11a, insinuávam frequentemente.
que o paIz era demasiadamente vasto pará. um só go
verno nacional e devia ser parce11adQ em varias con
federações 'ou, .soberanias distinctas, e alguns che
gavam mesmo até ao ponto 'de enÚar em -duvida se,
no fim de contas, não seria melhol' que cada Estado
mantivesse existencia politica separada, independente
e soberana. (2) Aquelles que tinhão em vista varias
confederações, argumentavam 00m um -desmembramento
em tres grandes confedet'açõ0s, uma ao Norte, outra
ào Centro e a terceira formada com os Estados do Sul;
a maior probabilidade, porém, era a de uma separação
em duas confederações, uma composta dos Estados do
Norte com os do Centl'o e a outra dos do Sul. A

(1) Chisholm 11 Georgia 2 DalI. R. 419. Nos aproveitaremos fran
camente da admiravel argumentação do The Federalist aproposito
dll. União, sem fazer referencia em cn.da caso a competente cita
ção, para nilo sobrecarregar o texto.

(2) The Federalist, Ns. 1, 2, 9, 13 14; Wilson's Works. 285.
286; Paley's Moral and PoliticaI Philosophy, L. 4, cap. 6.
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argul'Qentação do The Federalist sobre este ponto, parece
absoluta!p.ente irresistivel. (1) O progresso da popu
lação desde então no territol'Ío occidental, mudou es
sencialmente as bases de toda aquella al'gumentação;
hoje difficilmente deixariam de sUl'g·ir, no caso de des
membl'am~ntoJ'\tendo-se em vista os interesses locaes,
as assoc,iações politicas ou a segurança publica) me
nos de tre~ confedel'ações ou talvez quatro, e proba
belissimo é, que a linha divisaria fusse tl~açada por
fl'onteil'as g~qgraphicas, que separassem os Estados
possuidores de escravos dos que os não tivessem.
Semelhante distin(jção em matel'ia de governo se acom
panha de tallt~s caus'as de irritação e de alarma,
que nenhum patriuta honesto a podeda contemplar
sem receios pungentes e intristecedores.

§ 47Õ. E', porém, consideração importante, que se
não deve perder de vista, que mesmo n'essas circums
tancias, . seria indispensavel para a conservação de
cada confederação separada, um governo nacional ar
lllallo de poderes pelo, menos tão amplos quant{), os
dados pela Constituição, se não, como parece que não
se púder,á pôr em, çluvida, se tornassem necessarios
poderes muito mais. vastos e despezas muito mais J1le
sadai? Nação alguma poderia manter por muito tem
po as' suas li~e~'dades publwas, cercad31 de vizinhos po
derosos e v~gilante~, sem que disposesse de um gover
nq arm,ado de poderes de grande acção efficiente,
pL'ompto para ~agir e capaz de repellir qualquer inva
são dos s'eus dir.eitos. O facto de serem todas as con-. . .
federações Gompostas el.e povo descendente dos mes-
mos antepassados, fallalldo a mesma linguagem, pro
ftlssandó a rn.<3S1i'la religião, adhéso aos mesmos prin
cipias de g,lverno e' te'ndo man'éil'as, habitos e ·costu
mes similares, não lhes ofl'úeceria a menor seguran
ça, Se é verdade qne taes circumstancias não seriam

(1) 'I'he Federlllist, s. 13, H,
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bastautes para conservar n'0ssas confederações o laço
de paz e união, quando sob um só gove.rno, agindo
no interesse e C0mo representante dos direitos de to
das, como melhor sorte se podel'ía esperar, quando os
interesses e a representação estivessem separadas, e a
ambição, os interesses e sentimentos Locaes, as pecu
liaridades do clima e da producção, as instituições,
as aggressões e inj urias imaginarias ou reaes, as riva
lidades commel'ciaes e os ciumes de dominação, se
genel'aLizassem pelos varios e distinctos conseLhos
incumbidos de regulal'em os seus negocios por meio de
legislação independente f (1) A experiencia do mun
do inteiro oppõe-se a co~fiança de paz e segurança
entre nações vizinhas em taes circumstancias. O p •.
MabLy, resume em um só trecho e com muita ener
gia, o resultado inteiro da experiencia humana sobre
este assumpto. «Os Estados vizinhos,» diz elle, «são
natul'almente inimigos uns dos outl'OS, a menos que
a sua fraqueza COi.HmUm os forçe a se ligarem em re
publica confederativa e a sua constituição previna as
desinteLligencias que a vizinhança occasiona, extin
guindo o seCl'eto ciume, que predispõe todos os Esta
dos a se engrandecerem a custa dos seus vizinhos.»
Este trecho, como foi judiciosamente observado, aponta
o mal ào mesmo tempo que suggere o rl3medio. (2)

(1)' The Federalist, N~. 2, 5 a 7; 3 Wilson's Works, 286; Paley's
Moral'llnd PoliticaI Philosollhy L. 4, cap. 6.

(2) The F~deralist. N. 2.
Cabem aqui as palavras, que Tacito põe nos hbios de Calgaco

em a sua vida de Agricola: « Nostris illi discessionibuB ac dis
c lrdiis clari, vitia hostium in gloriam exercitus sui vertunt; quem
contractulll ex diversis :mis gentibus, ut secundre res tenent, ita
adversre dissolVent; nisi si GalIos et Germanos et (puded dictu)
Britannorulll pIe rosque, licet dominationi alienre sanguinem com
modent diutius tamen hostes quam servos, tide et affectu teneri
put'ttis: metus et terror est, intirllla vincula caritatis; q ure ubi
r moveris, qui timere dasierint, odisse incipient.» Tacito: Vila,
Agricolre, cap. XXXII.
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§ 471., O mesmo raciocinio applicar-se'-fa com du
plicada força ao caso de desmembramento, quando cada
Estado constituisse por si .só uma nação. As proprias
desigualdades em materia de dimensões, de rendas, de
população, de productos, de interesses e até mesmo
das instituições e leis de cada umá dariam logar, ,a
uma pequena ,lucta de legislação, de aggressões e v'ió
lações das fronteiras, de aniIT.osidades politicas e pes
soaes, que cedo ou tarde terminariam pela subjuga
ção do mais fraco ás 'mãos do mais forte. (1) Em as
nossas ulteriores observações sobre o assumpto,' não
distinguiremos o caso de diversas confederações do
de uma separação completa de todos 08 Estados, visto
como as observações em geral se adaptam de modo
irresistivel, se não uniforme, a ambos elies.

§ 472. Será verdade, pois, que a extensão do nos
so territorio constitua uma objecção solida contra a
formaçãÓ - « d'essa união mais perfeita 1» Esta ques
tão pelo que respeita ao territorio originario compre
hendido nos limites dos Estados Unidos pelo tratado
de paz de 1783, parece qliasi resolvida pela experien
cia dos ultimos quarenta annos. Já não pertence ao
dominio das conjecturas verificar até aonde o governo
é suceptivel (sendo as mais cousas entre si iguaes) de
ser praticamente applícado á toda a extensão d'esse
territorio. A distancia entre os mais afastados limites
da nossa população actual e a diversidade de interesses
da sua totalidade não tem ao que parece, areado obsta
cu los, sob a benefica administração do governo geral, a
mais perfeita harmonia e ao geral adiantamento da mesma
população. Talvez esteja demonstl'ado (até aonde che
ga a nossa limitada experiencia) que as facilidades,
aliás augmentadas, de communicação, a uniformidade
de regulamentos e leis, a protecção commum, o mu
tuo sacrificio de interesses locaes, quando incompa-

(1) The Federalist. Ns. 5 a 7. Era este o estado das cousas nos
tempos coloniaes. Vide 2 Grahll.m's Hist, App. pp. 498, 499.
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ti veis com os da collectividade e a ufania e confiança
em um governo, em que todos são representados e
todos iguaes em direitos e privilegios, - talvez, dize
mos, se tenha feito a demonstração, de que esses re
sultados da União promoveram a p~osperid~de dos
Estados em grau mais elevado do que lhes seria dado
~onseguir, se se ,tivessem conservado separados no
mais livre exercicio de toda a sua intelligencia, re
cursos e instituições, s~m embaraços ou opposição
durante aquelte mesmo periodo. A grande mudança,
q ue se operou em a nossa condição interior, bem
como em o nosso poder territorial pela acquisição da
Louisiana e da Florida, tem dado logar, ~om etreito,
á uma grave reflexão, isto é, se esta expansão do
nosso territorio não poderá d'aqui em diante pôr em
risco a nossa fórma originariá de governo; só o tempo,
porém, poderá resolver esta questão e é d.ever de pa
triotismo e de sabedoria deixaI-a com -elta.

§ 473. Entrétanto, quando a ConstituiçãO' foi submetti
da a adopção do povo, levantáram-se, como já vimos,
fortes objecções contra o governo geral, fundadas na ex
tensão do nosso territorio de então, chamando-se em auxi
lio de taes objecções a auctoridada de Montesquieu. (1)
Não sUL'prehende pouco ver Montesquieu citado em abono
d'essas ideias; é claro ter elle em vista, ao recorr.mendar
as pequena:; extensões de territorio como mais proprias
para uma relJublica, puquenos estados, cujas dimensões
suriam muito menores, que as da metade dos nossos
Estados incorporados á União; de maneira que, a seguil'
se rigorosamente a sua observação, estes deviam ter'
sido di vididos. Mas elte mesmo suggere o adequado re
medio de uma confedel'ação (a propria forma' adoptada
pela Constituição) como o meio conveniente de harmonizar
ao mesmo tempo a segura.nça e a libet'dade com a grande
extensão do territorio. (2) O que é verdade é que o ta-

(1) Montesquieu, Esprit des Lois, L 9, cap. 1 Vide tambem Bec-
caria, cap. 26, .

(2) The Federalist. N. 9; 1 Wilson's Works, 34.7, a 359; 3 W11
aon's Works, :176 a 278.
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manho de uma nação, considerado sob o aspecto da pro
tecção dos seus direito~ e,li1?erdades, é questão que não
pode ter soluçãO u.niversal. Muito depende da sua posi
ção local; de seus vizinhos, dos seus recursos:d:ls facili
dades de invasão e dos meis de repellil-a; do estado ge
ral do mundo, dos meios e armas de guerra, do interesse
das outras nações em niantel-o ou destruil-o" e de outras
muitas circu'mst~ncias quasi impossiveis de enumeração.
Até aonde pode ser levado o governo republiüano, sob a
fàrma federativa, sem deixar de ser ao mesmo tempo
efficaz no interior e 'no exterior; até aonde pode garan
tir a felicidade geral dos seus proprios cidadãos, perpe:..
tuar os pdncipios de liberdade e manter a justiça, é um
grande pl'Oblema na theol'ia dos governos, problema que
a A~erica .procura desvendar e que, com a benção de
Deus, todos devemos sinceramente esperar que lhe seja
dado demon~1rar pelo exito ,mais completo.

§ 474. No entretanto, as seguintes considerações po
dem servÍL' para fortalecer as nossas esperanças e dissi
par os nossos temores: em pl'imeiro logar, 1, a extensão
do territorio não é incompativel com o justo sentimento
de patriotismo, 2, nem com a representação geral de
todos os interesses e dertoda a população que occupa o
territorio, 3, nem com a devida attenção para com as
vaniagens especiaes ou as desvantagens locaes de qual
quer elas partes, 4, nem com a rapida e conveniente circu
lação de communicações uteis ·para todos, sejão gover
nantes ou governados. De outro lado, tem ella algumas
vantagens da maior import.ancia : 1, proporciona maior
protecção contra' os inimigos exteriore.,;; 2, offel'ece
maior horizonte, ao commercio e as em prezas ; 3, pôde

,com maior efficacia garantir a inelepenelencia nacional
com vantagem para todo.s o~ grandes interesses da socie
dade, a agricultura,~ Q commercio, as manufactl1l'aS, a
litteratura, as sciencias, ~ rel(gião; 4, pôde desarmar e
pacificar mais promptamente as luctas domesticas em
um Estado; 5, pôde, ac1ministl'ar justiça' mais perfeita e



completamente; 6, póde dispôl' de' maiores rendas para'
os misteres publicos sem oppl'essão ou pesadas tributa
ções; 7, póde fazel' maiores economias em todos os seus
serviços, quando assi'm julgue opportuno. Em summa,
como já se disse com tanta verdade quanto vigo!': « Um só
governo pode escolher e apl'oveiLar os talentos e a ex
periencia dos. homens mais habeis de qualquel' pa!'te da
União, em que sejão encontl'ados; póele marchar ele
accorelo com principias uniformes de administração; pócle
harmonizar, assimilal' e proteger as suas cliff~rentes par
tes e membros e a cada um fazer chegar os beneficias
da sua previsão e cuidados. Na celebração dos ti'ata
dos, cuidará dos intel'esses do todo e dos interessés es
peciaes das partes, que se relacionarern com os do Lodo.
Pode-se applicar as rendas ela Lotalidade na defesa ele
qualquer elas partes e isso mais facil e expedita
mente do que o pódem fazer os governos estadoaes
ou as confederações separadas pela falta de a~càrdo

e de unidade do systema.» (1) Desenvolveremos alguns
d'estes topicos no correr do nosso trabalho.

(1) The Federalist, N. 4. Os seguintes trechos do The Federalist,
N. 51, apresentam a questão das vantagens da União sob notavel
aspecto; « Ha alem d'isto, duas considerações especialmente appli
caveis ao systema federal da America, que o collocam sob o mais
interessante ponto de vista.

« Primeiro, em uma só republica, todo poder cedido pelo PO\'o
é submettido á admini. tração de um só governo e as usurpações
são prevenidas pela divisão do governo em ramos distinctos e se
parados. No systema complexo da America, o poder cedido pelo
povo é primeiramente dividido em dous governos distinc os e de
pois, a parte concedida a cada um, subdividida entre ramos dis·
tinctos e separados~ D'aqui dupla gllrant-ia resulta em favor dos
direitos do povo. Os differentes governos fiscalizarão uns aos ou
tros, ao mesmo tempo que cada um será por si mesmo fisca
lizado.

« Segunda, é de grande importltncia em- uma republica, não ó
proteger a sociedade contra a oppres lio de eus governantes, mil.
tnmbem proteger uma parte da s1ciedade contra as inju ti~as da
outra parte. Necessariamente differentes interesses existem em
differentes classes de cidadãos; se a maioria esti \-er unida por um
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§ 475. A união d'esses Estados - « a união mais per
feita» - é, pois, e deverá paea sempre ser de valor ines
timavel para todos elLes tàli.to·ho· que diz respeito aos in
temos' 'como aos negocias exteriores; evitar'á algumas
das causas de gncrra, esse flagelLo da raça humana, habi
litando o governo geral, não só a negociar,os I:lecessal'ios
tratados paea protecção dos direitos e interesses de

interesse commum, os direitos da minoria correrão perigo. Ha
apenas dous meins para prevenir este mal: um, cre!lr-se na com
munidade uma vont'ld,~' independente da maioria, ist') é, da pro
pria socieda·le; o outro, inc.1uir no sei) da sociedade tantas qua
lidades distinct'ls de ciiladãl)s, que tornp,m improvavel. senão im
praticavel, fi combinação injusta de uma mflioria. O primeiro mo
do predlmin'l em t'ldos ns governos que possuem uma· auctori
dade hereditaria de nomeação propria. Esta, quando muito, é uma
g-uantia precaria; porque o poder independente da sociedade tan
t1 pode esposar as aspirações injustas da maioria como os legi
timos interesses da minoria ou mesmo pôr-se em opposição com
ambos. O segundo modo será explicado pela republica federa
tiva dos Estados Unidos. Emquanto toda a auctoridade deriva-se
e depende da sociedade, a propria sociedade desmembra-se em
tantos partidos, interesses e classes de cidadãos, que os direitos dos
individuos. ou da minoria pouro risco correrão com as combinações
interessadas da maioria. Nos governos livres, a segurança dos di
reitos civis deve ser igual a dos direitos religiosos; no primeiro
caso. eSl>a segurança está na mjlltiplicidade de intereeses; no se
gundo caso, na multiplicidade das seitas .. o grau de segurança
Poro ambos os casos dependerá do numero de interesses e seitas. que
se pode presumir CJmo dependente da extensão do paiz e do ta
manho da população comprehendida sob o mesmo governo. Este
aspecto da questão deve recommendar especialmente o systema fe
derativo· a todos os amigos sinceros e sensatos d governo repu
blic'lno; porque elle demonstra que, na exacta proporção em
que o territorio da União se for orgnnizando em confederações ou
Estados mais circumscriptos, se irão facilitando as combinações
oppressivas da maiori:t; a melhor garantia. sob a fórma republi
cana, dos direit)s de toc\as a cla. ses de cidadãos, irá diminuindo
e, cons quent~ment3, l.t estabilidade e independencia de algum
dos ramos do governo, a unica garantia restante, deverão ser propor
cionalmente. augmentadas. A justiça é o fim do governo; é o fim
lia sociedade civil; sempre foi e será procurada até ser obtida ou
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t~los, como pal'a fàzer com que os mesmos tratados seiam
por todos obedecidos, bem como respeitadas as obl'iga
ções do elil'eito elas gentes. E' facto notaria, que rneSlUO

sob o dominio ela confederação, as obl'igações resultautes
dos tratados erão francamente violadas ou tacitamente
desrespeitadas e que a paz da confedel'aç.ão inteira estava
á mercê da maioria de qualquer simples Estado. Se os

até que a liberdade seja perdida na lucta para a sua consecução.
Na sociedade sob cujas fórmas as facções mais fortes podem fa
cilmente unir-se e opprimir as mais fracas, pode-se com razão
dizer, que reina a anarchia como no Estado de natureza, em que
o individuo mais fraco não está. garantido contra a violencia do
mais forte. E assim como n'este estado os proprios individuas
mais fortes submettem-se promptamente, pela incerteza da sua con
dição, a um governo que possa proteger os mais fracos, da mesma
sorte, no outro estado, as facções mais fortes serão levadas pelo
mesmo motivo a desejar um governo, que proteja a todos, tanto
aos mais fracos como aos mais poderosos. Não ha duvida de que,
se o Estado de Rhode rsland esti vesse separado da confederação e
entregue a si mesmo, a falta de segurança dos direitos, sob a
fórma popular de governo dentro de tão estreitos limi~es, se reve
laria por tão repetidas oppressões das maiorias facciosas, que al
gum poder, inteiramente independente do P'lVO, seria dentro em
breve cham'l.do pelo vot') das proprias facçõds, cujo desgoverno te
ria feito a prova da sua necessidade. Na vasta republica dos Es
tados Unidos e entre a grande variedade de interesses, partidos e
seitas, que elIa comprehende. só raramente se poderia verificar
uma. coalisão da maioria de toda a sociedade por outros principias,
que não fossem os da justiça e do bem geral; emquanto que ha
vendo ct'esta arte menor perigo para a minoria por acto. ou von
tade da maioria, menor pretexto tambem deve haver para recor
rar-se a providencias em beneficio da segurança d'aqueIla, pela
introducçãO no governo de um poder independente d'esta; ou, em
outras palavras, de um poder independente da proprh sociedade.
Não é menos certo do que importante, apezar da" opiniões sus
tentadas em contrario, que qUllnto maior é a sociedade, comtanto
que se mantenha dentro de esphera praticavel, tanto mais capaz
é elIa de seZ(-government regular. E, felizmente para a causa re
publicana, a e~phera praticavel pode ser levada á grande exten
são, pela judiciosa modificação e combinação do principio federa
tivo. N
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Estados estivessem separados, desejariam ou celebra
riam tL'ataclos separ'1dos e independentes com as diff 
rel} tos nações, de accordo com os seus interesses peculia
res. Esses tratados pro\'ocariam ou poderiam provocar
ciumes e rivalidades tanto no interior como no extl'angeiro
e daI' lagar a conflictos entre as nações, que luctavam pelo
monopol ia do cornmercio com os Estados; permi ttiriam as
represalias ou as estipulações evasivas, afim de neutrali
zaI' os effeitos do systema prejudicial de Estado vizinho ou
distante, e cl'e ·ta arte reproduzir-se-ião com redobrada
violencia as senas, que se succederam a paz de 1783,
quando os intel't:s es coml11un~ foram esquecidos na luta
geral pela primasia. E::;tal'ia manifestamente no interesse
das nações extrangeiras promover então essas animosida
des e ciumes, de modo que, dada a fraqueza de todos os
Estadl1s, lhes fo sem estes svlicitar a protecção mediante
o indebito sacrificio de seus interesses ou até que eLies
se con vertessem em facil presa para as suas armas. (1)

§ 476. Assim tarnbelll, imminentes se tornariam
paL'a tOllos os Estados, no caso de divisão, os perigos
de gueL'ra e invasões extrangeiras, independentemente
dos clue lhes sobreviriam da vizinhança das colonias e
dependencia dos outros governos cl'este continente.
Su L propria fraqu'3za se' con vel'teria em incentivo para
a aggL'essão. A ambição dos governos europeus, de
con:-ieguirem certa pI'eeminencia de pOller nas colonias e
possessões distantes, os involvel'iam constantemente em
conflictos ou negociações compl'ülllettedol'as, por mais pa
cifica que fosse a sua conducta e mais inoffensivas as
suas emprezas e objectivos. A Amel'ica, tornar-se-ia,
como no passwdo, o theatro de operações de guerra,
em que ella não tinha interesse; e em bem de sua pro
pria SJgurn.nça, os Estados sel'iam obrigados a voltar
á geL'al subn issão cios tempos coloniaes, ou a conver
ter-::;e em dependencias das gL'andes potencias européas,

{ll The Fedarali>'t, ~s. 2, 3, 4; Wilsnn's WJl'ks, 290.
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que mais fa vot'a veis se mostrassem á seus interesses
ou mais apoderado se tivessem dos seus recursos. (1)

§ 477. Assim tambem, aconteceria que certos ínte
re 'ses peculiares a alguns dos Estados, no caso de
separação, seriam inteiramente sacrificados ou tornar
se· ião a origem de innumeras calamidades. Os Es
tados da Nova Inglaterra têm interesse vital na indus
tria da pesca, industria em que com elles concorrem as
suas rivaes, a Ii1glaterra e a França; e como poderia a
Nova Inglaterra resistil' a qualquer d'estas potencias na
lucta pelo direito commum, se tentassem restringil-o
ou aboli l-o 1 Que seria da Marylaud e da Virginia se
a bahia ele Chesapeake se visse de facto senão de direito,
sob o dominio de potencias extrangeiras ~ A navega
çã.o franca do Mississippi e dos lagos e, pode-se accres
centa!', a sua exclusi va navegação, parece indispensa
vel tanto á segurança como á prosperidade dos Esta
dos do occidente, Como de outra fórma, a não ser
pela união geral, poderia ser ella mantida ou garan
tida ~ (2)
, § 478. E demais, em relação ao commercio, tão im

portante para os Estados maritimos, tão productivo
para 0S Estados agricolas, é claro que nenhuma pro
tecção efficaz pod eria ser dispensada em beneficio d'es
tes ou d'aquelles, a não ser pela acção forte e unifor
me do gO\ el'no geral. Cada Estado, entregue a seus
lJroprios reguLamentos, p!'ocuraria promover seus inte
resses peculiares a custa dos interesses dos outros Es
tados; a situação relativa de cada um el'elles; o nu
mero de rios, que' os cor tão e ele bahias que banhão as
suas costas; a facilidade de communicações em todos
os sentidos; a affinidade ele Li ngua e costumes; os
habi tos fami liares de re'ci proca correspondencia, - to
elas estas circumstancias conspirariam para facili~ar

um commercio illicito entre elles e permittiriam fre-

(1) The F~deralist, Ns., 3 a 5.
(2) The Federalist, N. 15.,
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quentes violações dos regulamentos commerciaes uns
dos outros. (1) Todas as nações extrangeiras teriam
igual interesse em opprimir-nos; e todos os males da
servidão colonial e do monopolio do commercio nos
seriam impoBtos pelas mãos dos nossos proprios irmãos
e vizinhos. (2) Este topico, porém, emuora capai.:: de
ser detalhadamente apresentado, por nossa passada ex
periencia, sob côres tão vivas, que poderiam levar ao
espirito dos mais incredulos a convicção da extrema
pobreza, miseria e desdita que pesariam sobre os Es
tados, não precisa senão de ser indicado. Já vimos,
em o nosso exame anterior dos defeitos da confede
ração, que todos os Estados se achavam arruinados tan
to em suas rendas como em seu commercio pela fal
ta de um governo mais efficaz. (3)

§ 479. Nem se deve SUpPÔl', que, por mais ruinosos
que esses males fossem para o commercio, sel-o-ião
menos em relação as manufacturas e a agricultura cio:'
mestica. Quanto as manufacturas, a verdade é de si
mesma tão evidente, que não precisa demonstração.
Em relação aos Estados agl'icolas, entretanto, houve·
um tempo em que em certas secções do paiz, preva
leceo a opinião de que 'os interesses agricolas seriam
igualmente protegidos mesmo sem o governo ge
ral. Entre outras, as seguintes considerações poderão
demonstrar o erro de todas essas supposições. Um mer
cado grande e permanente em o PI'opt'io paiz para o
producto nacional, tende a prevenir as altas e baixas
repentinas de preços, que tão prejudiciaes são aos plan
tadores. A po se exclusiva de um mercado domestioo
contra toda competencia extrangeira, or-rel'ece gal'all
tias permanentes aos empregos ele dinheiro de repl'o-

(1) The Federalist, N. 12.
(2) The Federalist, Ns. II, 12.
(3) The Federalist, Ns. 5, '7, 11, 12; 3 Wilson's Work , 290;

1 Elliot's Debates, '74, 144; 1 Tucker's Black. Comm. App. 2m, 219;.
Br )wn v Maryland, 12 Wheat. R. 419, 145. 446.
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ducção lenta e anima a collocação de capitaes em me
lhol'amentos agrícolas. Supponhamos que o algodão,
o fumo, o trigo, vindos de Estados extrangeiros, podes
sem ser a. todo tempo introduzidos no paiz sem o pa
gamento de dil'oitos; de semelhante pratica não resul
taria permanentemente a limitação da cultu1'a ás espe
cies que parecessem poder ser de prompto vendidas ~ As
nações extrangeiras não seriam induzidas a nos man
d1l.rem constantemente o excesso da sua producção e d'es
ta arte, de vez em quando paralysarem ou sobrecarre
garem o nosso mercado domestico ~

§ 480, Alem d'isto, os Estados vizinhos se entrega
riam muitas vezes ás mesmas especies de cultu1'a, mas
mediante methodos mui differel1tes, naturaes ou artifi
ciae~, pal'a consecução de productos a preços igual
mente reduzidos; esta desigualdade determinaria imme
diatamente medidas legislativas tendentes a correc
ção do mal e a consecução, se passivei, de maiores van
tagens sobre o Estado rivaL. Isto daria lagar a recri
'minações e retaliações interminaveis, a leis para protec
ção de uns e offensa de outros Estados.; o contraban
do sel'ia por toda parte francamente animado ou secre
tamente tolerado; os intel'esses vitaes de um Estado,
em muitos casos ficariam á mercê dos seus vizinhos
que, ao mesmo tempo, poderiam entender que os seus
proprios intel'esses seriam promovidos, arruinando os
intel'esses d'aqueUes que os cercavam; e os Estados
distantes, sabendo que as suas necessidades erão intei
ramente desprezadas, se converteriam em auxiliares
espontaneos de quaesquer planos, que tivessem por fim
animar algures a cultura e o consumo. Tal é a natu
reZ:1 humana! Taes as fraquezas, que a historia gra
vemente nos most1'a como inherentes a vizinhos e ri
vae ; ao.s que se el1 tregam á vida do mar, como aos
que :se tlellicam aos labores do campo; aos que clese-
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jam, como aos que cobiçam a:' prosperidade dos Esta
dos adjacentes. (1)

§ 48~. Assim tambel~l, as nações extrangeiras, em
taes circumstancias, teriam o mesll10 e cOlbrnum inte
resse, como transportadoras, em tl'azer parl:!- os Esta
dos agrícolas as suas propl'ias manufacturas pele:> maioL~

preço possivel e em fazer baixar ao preço minimo de
concorrencia o mercado dos productos cion1esticos. A
mesma especie de interesse teriam' ainc\a em dispé'r
tal' entre os ;'Estados vizinhos nociva rivalidade ou, fa
vorecendo os interesses d'aq uelle com o qUál podes
sem viver em condições mais vantaj~sas ou sobre o
qual tivessem adquirido influencia decisiva, em sujei
tar á influencia correspondente os outros que luctas
sem for existencia independente. (2) Tudo isso que
acabamos de dizer, não é simples theoria; exemplos, e
notaveis exemplos de semelhante politica poderiamos en
contrar no periodo, que medeou entre a paz de 1783
e a adopção da Constituição.

§ 482. Mas, deixando de pal'te essas importantes con
siderações, que tão bem justificam o pensamento de 
formar uma união mais perfeita - passemos ao objec
tivo immediato, isto é; - estabeleceL' a justiça. - Este
sempre deve ser um dos grandes fin~ de todo governo
sabio, e até mesmo nos governos arbitl'arios deve, em
grande escala, ser observado, pelo menos no que diz
respeito aos individuos, como a unica garantia contra
as rebelliões, a vingança privada e a crueldade popu
lar: Nos governos livres, porém, a justiça é apropria
base de todas as suas instituições; sem que ella seja
livre, completa e imparcialmente administrada, não
poderão ser protegidas as nossas pessoas, nem os no~

sos direitos e nem a nossa propriedade. E se estas
cousas ou qualquer d'ellas, não é regulada por leis cer-

(1) The Federalist, N. 7. A. mesma cousa se obSarVllya em II

nossa epocha colonial, 2 Gra,hame' Ri t. App.498, 499.
(2) The Federalist, 's. 4, 5, 11.
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tns, não e~tá sujcitÇl. a princ.ipios fixo' ; :não é mantida po.r
titulo indiscutivel e, quando vi.olada, não Ó. amparat.l.a
por meio de reCUl'SOS tambJm certos, a sociedade per
derá todo o seu valor, e o 11 mem voltará ao estado
de barbara e, selvagem Í11Llependencia. Ninguem, por
tanto, pode duvidar de que o estabelecimento da jus
tiça deva ser um dos fins pl'incipaes de todos os nos
sos governos estadoaes. Porqu, pois, seja-nos pcr
mittido peJ'gnntar, a justiça devel'ia entrar como razão
tão proeminente na organização elo govel'llo nacional ~

§ 483. E' o que nos propomos responder em poucas
palavras. As nações extrangeiras o os extrangeiros,
assi m como os cidadãos, têm profundo intere ~se na
administração dajustiça; mas nem sempre dispõem aquel
les de meios de reparação tão completos como estes;
porquanto é de presumir, que as leis dos EstaLlos Le
nbão sempre previnido tribunaes proprios [Jara repa
ração dos aggra vos e defesa' dos direitos dos seus pI'O
prios cidadãos; este aspecto da questão, porém, S'6
ri-a por si só muito imperfeito. Os ci ladãos de Esta
dos contiguos têm o maior interesse lia administração
da justiça em cada um dos Estados, e até mesmo aquel
les que se acbão mais afastados, mas que perten(jem
á mesma confederação, não podem deixar do sentir os
effeitos de qualquer desigualdade de disposiçãO ou da
eITccti va execução Llas leis uns uos outros. Em quan
to cada Estado ti ver inteira liberdade ele legislar so
bre direitos, privilegios, contractos e recursos, como
melhor lhe parecer, não é ele esperar, que Lodos elles
concorram para o mesmo systema geral de adn~inis

tração. A tendencia natul'al de cada gOVCl'110 é ia vo
rC(jer aos seus proprios cidadãos e portanto, se pode
espel'ar razoavelmente que pre[erencias inju tas SU1'

.ião não só na administração da justiça como tambem
na mesma factura das leis. Os preconceitos ou pai
xões populares, as injurias reaes ou imaginarias, o
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predominio de interesses e sentimentos domesticas so
bre os largos principias de uma jurisprudencia liberal,
abreriam espaço n'esse sentido e dentro em pouco, aos
mais nocivos projectos, e estes á seu turno, por natu
ral reacção, dariam lagar a regulamentos oppostos e me
didas de represalias de parte dos outros Estados.

§ 484. OL·a, a experiencia ha demonstl·ado como ver
dadeiras em relação a nossa propria confederação du
rante o CUl'tO periodo da sua existencia e em circums
tancias bem combinadas pal'a que os Estados se re
sol vessem a sacrificar muitos dos seus intuitos pes
soaes em beneficio do bem geral, exactamente as con
clusões que esta especie de raciocinio nos havia de
monstrado como pl·ovaveis. E mais ainda, mesmo
no tempo em que eramos colonias dependentes da auc
toridade da metropole, essas desigualdades se faziam
sentir na legislaçãc local de muitos Estados e provo
cavam animosidades e déscontentamentos, que não erão
facilmente apaziguados.

§ 485. Em primeiro 'lagar e em relação as nações
extrangeiras. Depois de formada a confederação e de
termos adquirido os direitos em geral de fazer a guer
ra, como nação soberana e belligerante, o poder de
fazer presas e de tomar navios e carregamentos para
adjurlicação, naturalmente decorria do proprio exercicio
d'essas prerogativas conforme o direito das gentes. Os
Estados consel'váram o direito de, cada um por seu
lado, nomearem tribunaes para tomarem conhecimento
e julgarem as presas em primeira instancia, e d'este
modo e'Stebeleceram-se treze jurisdicções distinctas, que
funccionavam inteil'amente independentes, umas das
outms. E' verdade que os Artigos de Confederação
haviam delegado ao governo geral a faculdade de es
tabelecer tl'ibunaes, que deviam recebee e decidir afi
nal as appellações em todos os casos de presas. De
accordo com isso, o Congresso instituira tribunaes es-

,
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peciaes de appellação, aos quaes os tribunàes dos Es
tados erão subordinados e deviam obediencia de cún
formidade com os principios constitucionaes; mas é
{acto sabido, que as decisões dos tribu11aes de appel
lação el'ão desrespeitadas e tratadas como mél'as 11ul
lidades, visto como o Congresso não tinha poder para
fazeI-as executar. Elias, portanto, só produziam effei
to por simples influencia mOl'al e por meio de requi
sições e, como taes, dentro em pouco perderam todo
valor. Os individuas bem como as nações neutl'as fi
cavam assim inteiramente sem a devida reparação de
injustiças as mais imperdoaveis, sendo a cont'edera
cão entl'egue a imminentes perigos, nenhum remedia
efficaz tendo sido dado a este estado de cousas, ern
quanto a Constituição dos Estados Unidos não foi es
tabelecida (1) Tambem celebrou o congresso tratados
com varias nações, e sobre todos, o tratado de paz de
1783, que deo completa estabilidade á nossa indepen
dencia contl'a a Gran Bretanha. Pelos pricipios da con
federação, esses tratados erão absolutamente obriga
torios para todos os Estados; entretanto, suas dispo
sições fOl'am notoriamente violadas tanto pelas legis
laturas como pelos tribunaes judiciarios dos Estados.
A inobservancia por nossa p;-lrte das estipulações do
tratado britannico por mais de uma vez ameaçou ar
rastar de novo à 'guerra o paiz inteiro; e a disposi
ção d'aquelle tra.tado relativa ao pagamento das divi
das britannicas, foi realmente desrespeitada em mui
tos, senão em todos os tribunaes estadoaes. Essas di·
vidas nunca farão reconhecidas emquanto a Constitui
ção não lhes deo directa e conveniente sancção, in
dependentemente da legislação e tribunaes dos Es
tados. (2)

(1) Vide as resoluções do Congresso, Journals de 1779, pp. 86; Pen
haUow v Doane, 3 Dall. 54; Jennings v CarsoD, 4 Cranch. 2 ; Chis
holm v Georgia. 2 DalI. 419, 474.

(2) Vide Wait's State Papers, 226 a 388; Ware 11 Hylton. 3 Dall.
R. 199; Hopkins v Bell, 3 Cranch. 454; 3 Wilson's Works, 290;
Chisholm 1) Georgia, 2 DaU. 419, 474,
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§ 486. Alem ela divida extrangeira e dos meios para
pagai-a., a diVida publica dos Estados Unidos foi in
teirarneilte descut'ada; e os officiaes e soldados da re
voluÇãO, que tinhão feito a nossa independencia, como
já tivemos occasião de observ'ar, forão abandon3llos
ao, soffl'imento e ás necessidades, sendo as suas j LlS

tas reclamações illudidas ou tt'atadas com ·indiffel'en
ç"l., (3) Antes de adoptada a Consti tuição, nenhum sys
tema efficaz foi posto em pratica para pagamento dos
cr-edores da nação; e não obstante o augmento da di
vida publica, pelas guerras sobl'evindas posteriormente,
está 'elta em vespera de completa extincção. '

§ 487. Por maior que fosse a. extensão d'estes ma
10", não pr'ovo áram atles tão get'al calamidade ou tan
to descontentalllento pessoRI, como outeos que mais de
pel'to affectavam os interesses domesticos e erão sub
versivos dos principios primordiaes da justiça. Inde
pendente das injustificaveis pt'eferencias acoroçoadas
em favor dos cidadãos do Estado contra os que pet'
tenciam a outros Estados, pr'eferendas que nem erão
'rar'as e nem de peq'uena imp0l'tancia, outl'OS infortunios
provonientes ,da feição cumlnum da legis'lação na maior
pal'te dos Estados conqorl'iam para o Rnniquilamento da
Qonfiança publica e do credito pl'ivado. As legislat 1-

. ras estadoaes cOllstantemente p:t'omulgavam leis, que
violavam com maior ou n1enor intensidade a fé dos
contractos pt'ivados. En'l get'al, se não pOl' toda parte,

. prevalecialll as leis que' tOl'l1aVanl obrigatorio o rece
bimento' de papel moeda depr'eciaelo e depreciador em

. pagamen to ele di vielas e não era r'aeo encontt'ar nos
- redistros da legislaç:'ão ele múitos dos Estados, que ót'a

compõem a Ullião, leis aüctorizando o pagamento de
di vidas elll prazos e epochas inteil'amente em desac
cordo com os te~'lIlos ol'ig;narios do contracto; outras

(3) 5 Mll'hn.ll's Life af Wn.:;hingt,on, cap. 1, pp, -16 a 409; 2 Pitk.
HlSt, 180 a 183; JOlll'lla1 of Congress, 17. 3, pp, 191 e seguillt~s;

iil!';on's '\ ork,;, 2. "I; 1, Elli'lt's D..lb t1lJS, 81.
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suspendendo, POl' tempo limitado ou 'incerto, os meios
ae cobrança de conformidade com as vias oedinarias
do processQ' judicial; outras auctorízanclu a entrega de
qualquer especie de immoveis, por mais it11producti
vos ou pouco desejados que fossem, em pagamento de
dividas mediantu avaliação amigavel ou arbitraria; ou
tras, finalmente, fechando os tL'ibunaes durante cel'to
tempo e em dadas circumstancias. Por de traz de to
tlas estas, vinhão os systemas de leis geraes sobre fal
lencias, sendo alguns d'elles de natureza perma
nente, e outros 'adoptados sob a pressão do momeuto,
especie de gCLúl delivBI'Y ~ *) sob os L01'cls acls de Ingla
terra, e contendo tão poucas garantias contra as
fraudes de toda especie tentadas 'pelês devedores, que
'na pratica reduziam-se a quitação ab~oluta de tudas
as di vidas, mediante um simples di vi'dendo nominal;
'de outras vezes até mesn:o se dispensava esta inuLiI
'íarça. (1) Em summa, por eff"ito lo papel moeda, das
leis de oITorta de pagamento, 'das de pagamentos por
pútes e a prazos, das de suspensão, das de' avalia
ção, das de fallencias, inventadas pela fecunda habi
lidade de homens obemdos de dividas e popularizados
pela propl'ia exten~ão cln clifficl.1ldades privadas, os

'Estados quasi que forão univer almente al'l'astados á
profunda pobreza, desconfiança, ilupotencia e inclUTc
reoça pela ju tiça. Os tribunae:; locaes erüo obriga-

I ,

(1) Vide Chase, J. na causa entre partcls ""Vare v Hylton, 3 Dall.
199.

(') Assim chamão os ingiJzes o ncLJ pelo quni s dcspoj 11m as
prisões de t)dn.s as peSS111S n'ell 'l.S 1'0 luzas. ubmettenclo-n, a j ul
gamento, bem como d'alluellas que o gnmcle jurJ deixou clejulgar. re
laxando-as da prisão. As veze os juizes, etc. recebem comm i, são
geral para esses julgamento. que c9mpré'hmdem toúos o pre, o
que possão ser encontrados nas prisãe,. não importa a natureza
d) crime ou a epoch'l d'l. sua perpetração; semelhante com missão
tem logar,gernlmente qU1nd'l os jui7.es p rcorr m as 1'e pectivas
cir 'lllDscripções para a a')BI'tn1':t e fLlnf'cionamento rios tribuna e .

• :. JJl) T.
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dos a obedeceI' a vontade legislativa, e nas poucas
vezes em que lhe o/fer-eceI'am resistencia, a indepen
dencia 'dos juizes foi sacrificada ás condições do tem
po. (1) E' facto notorio, que a rebellião Shays no
Ma::.sachusetts nasceo da mesma origem. Seú fim era
encravar a administração I'egular da justiça pelo sys
tema do terro.r e impedir a cobrança de dividas e di
reitos. (2)

§ 488. O The F.ederalist refere-se a e~te assumpto com
d'esusada eneI'gia. - « A peI'da que a America tem soffri
do pelos perniciosos effeitos do papel moeda sobre a
índispensavel confiança que deve reinar entre os ho
mens, sobl'e a indispensavel confiança nos conselhos
publicos, na actividade e moral do povo e no caracter
do governo republicano, constitue contra os Estados
responsaveis por essa medida imprudente, divida enor
me que por largo tempo não será saldada; ou antes,
representa uma accumulação de crimes, que não pode
ser de outra forma expiada senão peio sacrificio vo.
luntario no altaI' da justiça do poder que lhe servio
de instrumento.» (3) « As leis que alteram a obriga
ção dos contractos, são contrarias aos principios pl'i
mordiaes do contracto social e a todos os pl'incipi0s
de san legislação.» (4)' E o The- Federétlist alonga-se no

(1) A causa entre partes Trevett v Weeden, em 1796, em Rhode
Island. é um, exemplo d'esta especie, que vem a proposito e illustra
o texto, embóra não fosse difficil tirar outros de E tados de maior
extensão_ N'aquelle caso, decidiram os juizes. que era inconsti
tucional e cohtraria aos principios da Magna Carta, a lei que admit
tia o papel moeda nas promeSSltS de pagamento. Forão elies po
rém. obrigados a c mparecer peraute a legislatura para se j usti
ficarem; e no auno seguinte (erão escolhidos annualmen te) forão
deixados a margem por terem c')ntestado o p1der legislativo. (a)

(2) 5 Marshall's Life of Washington, UI, 112, etc.; 2 Pitk. Hist.
214; Minot's History of the InsulTection in Massachusetts.

(3) The Federalist, N. 44.
(4) Idem.

(a) Vide esta e outra causa, que teve logar no Ohio, citadas em
Cooley's Constitucional Limitations, 160, n.
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pensamento de que, como taes leis equivalem a uma
aggressão contra os direitos dos cidadãos dos Esta
dos, cujos cidadãos forão por eUas prejudicados, de
vem eU~s necessariamente constituir provavel origem
de hostilidades entre os Estados. O Connecticut des
forrou-se de modo exemplar das enormidades d'esta
especie,. que p~nsou terem sido commettidas por um
Estado vizinho contra os justos direitos dos seus cida
dãos. Com etreito, quasi que a guerra eonstitue o unico
remedio contra as atrozes violações das obrigações mo
raes e da justiça social em materia de dividas e ou
tros contractos. (1)

§ 489. De modo que vemos demonstrada pela nos
sa pI'opria historia a importancia de uma organização
mais efficaz da justiça sob os auspicias de um gover
no nacional. (2)

§ 490. A outra clausula do preambulo é - 1'( assegu
rar a tranquillidade interior. II As explicações apro
priadas a este topico já foram em grande parte antecipa
da.s em as nossas anteriores observações. E' assim que

tI) The Federa.list, N. 7.
(2) Os considerandos do Sr. Chief Justice Jay na causa entre partes

Chisholm lJ Georgia (2 DalI. R. 419, 47!) illustram de modo inte
ressante a. procedencia d'estes argumentos. cc Antes da data da Cons
tituição,) diz elle, cc o povo não tinha tribunal nacional algum,
para o qual podesse recorrer em busca de justiça .. a distribuição da
justiça estava entregue as judicaturas estadoaes, em cuja institui
ção e organização o povo dos outr'lS Eshdos não tornava parte e
sobre as quaes não exercia a menor fiscalização. Não havia então
um tribunal geral de appellação, peln qun.l os erros dos tribunaes
estadoaes e que affectassem toda a nnção ou aos cidadãos de outro
qualquer Estado, podess3m ser revistos e corregidos. Cada Esta
do era obrigado a submetter-se á fórma de justiça que outro Es
hdo lhe quizesse dispensar ou aos seus cidadãos. e isso mesmo nos ca
sos em que as ideias do Estado nem sempre erão favoraveis ás for
mas m'1.is justas. R.,cein.va-s~ que d'essa origem animosidades vies
sem a surgir no correr d'ls t mpos; e como a transição das ani
mosidades para as hostilidades era facto commum nn. hist!ll'ia dos
E tftd lS indepenr1.entes, t11'll1U se ullla .iu ta aspiração, tanto por
moti vos de ordem administrativa c )mo de justiça, a instituição
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já fizomos menção da segurança do Estado contra a
iniluencia extrangeira, das dissensõeEl domesticas, elas
rivalidades commerciaes, retaliações legi lati vas, clis
putas teiTi.~oriaes e das pequenas irritações de guer
rilhas de fronteiras por p·ri vilegios, isenções e pelo
contrabando. (1) Os mesmos habitas de intercursv, a
que os Estados se tinhão acostumado dur1111 te os tem
pos coloniaes, tornariam, como foi judiciosamente ob el'~
vado, mais intensos os discontentamentos pro\ ocados
pelas desigualdades, prefereJlcias ou exclusões resul
tantes da administração puj)lica de qualquel' cl'elles. (2)
Com tudo, não são estes os unicos males. Nus peque-'
nas cOlllmuni'dalles. é de espel'ar, que surjüo facções
domesticas que, quando honestas, podem abl'ir e~,paço

ás mais perniciosas medidas publicas, e, quando C01;
rompidas, a insurreições 10üaes e até mesmo á des,'
truição do govel'no. Os deITensol'es do governo arbi
trario têm insistido com grande exaggero nos pel'igos

(1) The Federalist, s, 6, 7, 12.
(2) The Federalist, N. 7.

de um tribunal commum, qlle pozesse termo as contnvel'sias.
({ Antes tambem d'aq uelle periodo, os Estados Unidos, tomanuo

logar entre as nações da terra, se haviam, ujeita lo ás leis qu r,e
gem a. nações; e tant estava no seu interesse quanto constituia d.e
ver seu, tomar providencias para que essas leis fossem respeita
das e obedecidas. Em seu caracter e capacidade nacionaes, os Es
tados UnirIas erão re ponsll.vei perante as na.ões extrang'iras peJa
conducta de cada um dos E tados relativam te no direito das
gentes e a observancia dos tratados; e sob tal aspect , ,t;Jrnou :se
manifõsta a inconveuiencia de submetterem-se essas questões a tri
bunaes estadoaes e e pecialmente aos tribunae d'J Esta o eblin
quente. Emquanto todo os E tados se limitavapl a prQte ção 'de
si mesmos e dos seus respectivos cidadã s, nada era mais conye
niente e razoavel. do que terem ellas a necessaria capacidade para
não só cooperarem, para qua se fizessv justiça a cada Estado e aos
cidadão de cada um d'elle, como tll.mbem para que a mesma j u. 
tiça fosse feita por cada um dos Estados e pelos seus respectivo
cidadãOS, não por meio da força ou da violencia. mas pela obser
vancia firme, 'Serena e regular do processo judicial. I) Vide tam
bem 2 Grahame's Hist. Appx. 498, 499.
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que cl'este lado )odesso surgir )'1ra o governo ro)U
bl'cano; e é fOl' a cOl1fossae que a historia dos go '01'

nos livres ha fOl'l1ecido abundancia de exemplos, que
desculpam, embóra não justifiquem, seus argumentos,
dirigidos não só contra as fOl'mas do governo repu
blicano, senão tambem contra os principios da liber
dade civil. Hão elles deseripto a curta duração das
republicas, as facções que as têm dividido, as mizerias
que lhes têm sido impostas por conselhos desyairados,
pela politica de occasião e a furia e corrupção popu
lares, de modo a despertarem os receios dos adeptos da
causa da liberdade; e até mesmo os que nutrem ideias
mais favoraveis, parecem convencer-se, de que a expe
riencia do mundo ainda não produzia provas decisi
vas em seu favor. (1) Sabemos perfeitamente que as
facções tem sido o producto especial das republicas;
mas por facção devemos entender certo numero de
cidadãos, os q uaes estejam unidos por algum laço C0111

mum de paixão ou de interesse ou de partido, contra
rio aos direitos dos outros ciliadãos ou aos interesses
collectívos e permanentes da cummunidade. (2)

§ 491. As causas latentes das facções parecem im
plantadas na natureza do homem. O zelo por opiniões
d~fferentes em materia de religião e governo e de mui
tos outros assumptos tanto de natureza theorica como
pratica; a dedicação por chefes differentes; as mutuas
rivalidade e animosidades; a impaciencia da ambi
ção; o orgulho da opinião e o desejo de popularidade,
commummente dão prompta origem as facções; e aonde
não actuam causas mais profundas, as mais, triviaes
divergencias e circumstancias accidentaes occasional
mente provocam os mais graves confiictos. Ias a fôr
ma mais duradoura e a mais alarmante, sob a qual as
facções tem surgido, se ha originado da distribuição
desigual da propriedade. Os que pos 'uem e os que

(1) The Federalist. N. 9.
(2) Idem, N. 10.
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não possuem propdedade têm, e deverão para sem
pre ter, in~eresses distinctos na sociedade. As relações
eutre credor e devedor, delicadas em todas as epochas,
algumas vezes assumem formas, que ameaçam a esta
bilidade do proprio governo. (1)

§ 492. Dous meios ba apenas para sanar os males
resultantes das facções: um é a remoção das suas
causas, o que em um governo livre se não pode fazer
sem a destruição da libel'dade; o outro consiste na
fiscalização dos seus effei tos. Se a facção represen ta
a minoria, a maiol'ia pode applicar-lbe o conveniente
correcti vo, cornbatemio ou contendo a violencia d'essa
minoria pelos meios legislativos regulares. Entretanto,
nos pequenos E':itados nem sempre se pode conseguir
isso facilmente, peja difficuielaele de cobinar-se de modo
permanente a influencia pal'a esse fim necessaria. Uma
facção fraca no interior, naturalmente se prevalecerá
para. conseguir os seus intentos, não só de todas as causas
illtel'nHS e accidentaes çle descontentamento, como tam
bem de todo o auxilio e intluencia extrangeira ; e, com
effeito, nos actos gradl1aes das facções, tantas combi
nações são feitas e desmanchadas, tantos resentimen
tos pl'i vados se incor'poram aos actos publicas e, a.pós
a derrota, tantas vezes' se seguem o exito e o trium
pho que os restos elas differentes facções, que tiverâm
curto dominio, por mais hostis que sejão umas as ou
tras, têm interesse em se unirem para derrota das
suas rivaes. Se, porém, a facção representa a maioria
e só é contida pela consciencia do dever ou por e11ei
to dos seus proprios receios, os perigos tornão-se im
minentes para todos aquelLes, cujus principios ou in
teresses ou caracter lhe lançam embaraços no cami.~ho
para o seu supremo dominio. (2)

§ 493. Estes males se tem feito sentir nos grandes
estados; mas com razão se observou que nos Estados

(1) The Federalist, N. 10.
(2) Idem, N. 10.
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pequenos são elles muito mais graves, intensos, crueis
e permanentes. O meio mais efficaz de contrabalançar
taes effeitos, parece estar na formação de uma repu
blica confederada composta de varios estados. (1) Em
taes circumstancias, será mui raro, se ao governo ge
ralos poderes convenientes forem conferidos, que a
fronteira do estado não constitua o limite natural, como
será o jurisdiccional, das operações das facções. A auc
tol'idade do governo gel'al pl'openderá naturalmente
para a suppressão da violencia das facções, diminuin
do as pl'obabilidades de exito; e o exemplo dos esta
dos vizinhos, que raramente partilhal'ão ao mesmo
tempo os mesmos sentimentos ou raramente terão cau
sas identicas para arrasta l-os á acção, mitigará, se é
que não desarmal'á inteil'amente, a violencia da fac
ção domestica. (2)

§ 494. Um dos resultados ordinal'ios da desunião
entre estados vizinhos é a necessidade da manntenção
de exercitos e outras instituições desfavoraveis a li
berdade. Os perigos imminentes provenientes de in
vasões repentinas e os continuos ciumes e desaccor
dos incidentes de sua posição local, os compellem ao
estabelecimento de forças armadas, já em dispropor
ção com os seus recul'sos, já improprias para a sua
defesa; ambas as alternativas estão repletas de males
publicos..Se os estados não dispõem de força militar
sufficiente para repel/ir as invasões, não têm gal'antias
contra as aggressões e o insulto; se tem força mili
tar sufficiente, ha muito fundamento para receiar-se,
que ella se converta, nas mãos de homens ambiciosos
ou corrompidos, em elementos para a sua propria sub
jugação. (3) N'estes 'casos, não ha outro recurso senão
procurar uma alliança, sempre desigual e que só por
concessões importantes á alguma nação poderosa se con-

(1) The Federalist. N. 9.
(2) Idem. NR. 9, 10.
(3) Idem. N. 41.
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segue, ou então formar uma confederação com outros
estados e assim garantir a cooperação e o terror ins
pil'ado pelo nu mOI'o. Nada pode combater melhor as
tentativas hostis CO,110 a certeza de que eLlas não po
derão facilmente ser bem succedidas. Nada com tan
ta segurança acon eI ha a moderação, como a conscien
cia le que a resistencia sustentará com firmeza os
dictames da justiça. Aonde a segueallça de um estado não
l)ode esperar as medidas lentas da legislação ordinaria,
summaria e até mesmo auctoridade arbitl'aria deve ser
concedida paJ'a protegeI-a. POI'tanto, mais garantido
estará em suas liberdades, bem como em SU::l. paz do
mestica, o govel'l1o cuja força constitua uma defesa pre
ventiva contra todos os ataques internos ou exteriores.

§ 495. Passemos agora á outra clausula do pream
bulo - cc prover para a defesa commum. JJ Sob este as
PQc.;to, nlUitas das considerações precedentes devom ser
aqui com maioria de razão applicadas. Um dos mais
seguros meios de conservar a paz, dizem, é estar pre
pari:1.(lo para a guerra; mas meio muito mais seguro
ainda é poder repellir efficazmente todas as aggres
sões. Este poder Illal poderá ser conseguido sem vas
to desenvolvimento de população e soffrivel extensão
de territol'io. O paiz que di pozer d .. grandes dimen
sões, embóra de população pouco densa, não será fa
IIi Imente dominado; sua variedade de sólo e clima,
: lias defesas naturaes e Slrtificiaes e até mesmo a sua
pobreza e falta de recursos, tornão-Ihe difficil já a
conquista, já a conservação cl'esta. E' mais facil
invaLlil-o, que clominal-o; é preciso dividir os exerci
tos, manter po t s distantes e conservar constantemen
te abertas as viuf; dos supprimentos. Aonde, porém,
o terril.ol'io fOI' n,ia ó nTanLlc, mas tambem populoso,
a coríquista permanento ,'Ó raramonte podorá verifi
car-se, a mono.' qno ('aso 'om qne nfio c -tam :::;) mui

f"\[ I'') os -izin os II cr" 1'1 1 , 1 11 o ,o; lI!" ') i;:1tc-
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resse em se auxiliarem e subjugarem o lOlmigo com
mUll1. Mudão, entretanto, as circumstancias, aonde se
encontram muitos estados rivaes independentes, sem
laço COl1lmum de governo ou de interesses; antes de
começado o conflicto, já se achão quasi subjugados por
suas pl'opdas dissensões, ciumes e resentimento ; são
compellidos facilmente a tomar parte na destruição
uns dos outl'OS ou com a mesma facilidade tornão-se
victimas, pela falta de conveniente harmonia e en',r
gia de acção.

§ 4096. Alem d'isto, os recursos de uma confedera
ção devem ser muito maiores do que os de qualquer sim
ples estado, que lhe pertença, tanto em tempos de paz

: como em caso ele guerra; pode elta levantar ren las
r...~a.ioees, maiores forças de terra e mar e dispor de
mais productiva industria; é mais independente em seus
actos, em sua fOl'ça de acção e em suas influencias.
r as condições actuaes do mundo, algumas potencias
dominam o commercio, tanto ue terra como de mar;
na guerra, elLas conculcam os direitos dos neutrds,
que são feacos, 'risba como a fraqueza d'elles fornece
lhes pl'etexto tanto para o servilismo, como para o
desprezo; na paz, dominam os emprehendimentos do
resLo do mundo e torção o seu proprio conlmercio
por toda pade pela acti vidade ele suas emprezas, pela
extensão de sua navegação e pelo progresso de suas
man ufac Luras; pouco se em portam com as queixas
cl'aquelles, que estão subdivididos em pequcnos esta
dos com intercsses diversos €i c!'clles sómente se ser
vem como instrumentos para pertul'barem ou paraly
sarem o seu mesmo progresso. Taes estado nií.o são
temidos na paz, nem o ão na gu na' para garan
tirem os sellS direitos e mantercm a sua independcn
cia, torna-se-lhes peeciso COIlYel'terem-se em nação con
feuel'ada e faltarcm (;om a força elos numero. tanto quan
to com a eloquün(jia ela vÜl'da~e. (1) A arruada ou

1.
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exercito, que qualquer dos Estados ela União pode
ria manter, mal seria temido por alguma potencia
européa de segunLla oedem; seria um pesado fardo pu
blico, que exgottaria todos os recursos do EstadQ. A
esphera dos recurS03 do governo geral, pOL'ém, comporta,
sem a necessidade de exacções severas, a armada e
exercito l'eclamadoR para todos os effeitos da defesa
interna e da protecção nos maees e com a crescente
força da União tornar-se-ão ao mesmo tempo mais se
guros para nós e mais temidos das nações extrangei
raso Assim pois, amplos são os meios de prover para
a defesa commum e só a di visão dos Estados e a falta
de unidade de acção, poderão tornaI-os inertes e· ina
dequados. (1)

§ 497. ConsideI'aremos em seguida a outra clausula. :
« promover o bem e"tar geraL) E podemos per
guntar, porque razão, sendo os governos estadoaes or
ganizados pelo povo para o mesmo fim, foi esta clau
sula inserida na Constituição dos Estados Unidos como
fim peculiar ou proeminente 1 Duas respostas ge
nericas podem ser dadas a es ta pergun ta. Os Es ta
dos separadamente não disporiam dos meios para isso
necessarios; se dispoze~sem dos meios, não teriam
poder para executar as mecliLlas convenientes.

§ 498. Primeiro, quanto aos meios. E' manifesto que,
vista a situação local e dimensão de muitos Estados,
elles nunca teriam senão modestas rendas, não exce
dentes do indispensavel a suas necessidades e, no mais
restricto sentido, aos melhoramentos domesticos. Quan
to a outros si tuados mais favorave Imen te err:. relação
ao commercio e 3 navegação, as rendas provenientes
do imposto poderiam ser maiores; mas a confiança
devia ser depositada principalmente nos impostos de
importação. Ora, das observações já adduzidas evi
dencia-se, que se não podem tirar rendas permanen
tes d'esta fonte, quando os Estados se achão separa-

(1) The Federalist, Ns. 24, 25.
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dos. As transgressões das leis, constantemente deter
minadas pelas rivalidades e varios interesses dos Es
tados vizinhos; as facilidades proporcionadas pelas
numerosas enseadas, rios e bahias, que accidentam e
recortam as nossas costas; o forte interesse dos ex
tL'angeiros em promoverem o contrabando; a falta de
uniformidade dos direitos impostos pelos differentes
Estados, os meios de communicação com as fronteiras
territoriaes internas dos Estados commerciaes, - estas e
outras mnitas causas enfraquecel'iam necessariamente
a administração de qualquer systema de arrecada
ção local, e tornariam seus resultados modestos e in
sufficientes. Que poderia fazer Nova York, com um
só porto de mar e cercada de todos os lados por in
vejosos vizinhos maritimos, dispondo de numerosos
POl'tos ~ Que poderia tambem fazer o Massachusetts e
o Connecticut com o territorio intermedio ele Rhoele
Island, internando-se pelo coração a dentro elos Esta
elos n'e sas communicações fiuviae::; admiravelmente
adaptadas á segurança de commercio illicito ~ Que a
Maryland ou a Virginia tendo a larga Chesapeake en
tre si" com seus innumeros pontos de desembarque ~

Que poderia a Pennsylvania oppôr aos vivos resenti
mentos ou a condescendente administração do seu
vizinho mais fraco, o Delaware ~ Que poderia fazer um
só dos Estados elo Mississippi para conseguir para si um
commercio estavel com os convenientes direitos pro
tectores ~ Em summa, pal'a qualquer parte do continente
que nos voltemos, veremos que seriam invenciveis as
difficuldades para manutenção de um systemâ conve
niente de receita e enormes as despezas com a sua
arrecadação. Depois ele alguns esforços no sentido
de uniformidade e coopeeação, a bem de reciproca pro
tecção, cada Estado se retrahiria entregue á muda in
differença ou a sombrio desespero e contaria prin
cipalmente com o imposto directo para os seus ser
viços ordinarios. (1) A experiencia dos poucos annos,

(1) The Federn1ist, N. 12.
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ql1 so succec oram a paz de 178 , justifica inoiramonto
as. peiores appL'ebonsõ s a este respci to.

§ 499. De outro lado, o govvmo goraI, aemado da
conveniente auctoridade, poderia facilmente defender
toda a costa do Atlantico e interessar no pagamento
regular e pontual dos direitos todo o COlTImercio serio.
Os navios, que viessem ter aos differentes portos da
União, só ral'amente peeferil'lam expol'-se aos perigos
de uma captul'a, não só em um unico Estado, mas em
todos os Estados em que as mercadorias podessem sec
s uccessi vamente importados. Grandes seriam no li tto
ralos perigos resultan tes d'acção vigilante dos na
vios e dos funccionarios fis'caes, perigos aos quaes se
addicionariam as despezas necessarias para a occul
tação das mercadorias, uma vez desembarcadas. (1)
E o facto corresponde a theoria. A datar do estabe
lecimento do govemo nacional, pouco contrabando
comparativamente se ha verificado em nossas costas,
e a renda proveniente elos direitos de importação tem
augmentado constantemente com o desenvolvimento do
paiz.

§ 500. E isto nos leva a observar em seguida, que
o estabelecimento do govel'llo geral não é benetico
sómente como fonte de renda, mas taOlbem como ele
mento de economia na sua arrecadação, distribui
ção e applicação. Em vez de larga lista civil para
cada Estado, com a competencia de por si mesmo
desempenhar todas as funcções inherentes as nações
sobeeanas, uma só lista, comparativamente menor,
para a nação inteira, será bastante paea que elle exerça
aos suas attribuiçõf:s, receba e disponha das suas rendas.
Alem da economia no ramo civil, já vimos quão me
nores sel'Íam as despezas effectivas com os departa
mentos militares e naval, em bem da segurança ele
todos os Estauos, isto é, monores do que necessaria
mente o seriam, se cada Estado fosse obrigado a

(1) The Federalist. N. 12.
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mantel' a todos os respeitus a sua soberania inde
pendente, Não ha necessidade de fortalezas, de ~os

tos de commando ou de flotilhas para defcnderem
os Estados entre si, nem tão pouco de guarnições para
lhes protegerem as fronteiras contra a in va ões ou o
contrabando; só a fronteira exterior de tOlla a União
precisará de ser protegida a cu:sta dos dinheiros na
cionaes. (1) Alem d'isto, a uniformidade de acção e
disposições sobre toclos os assull1pto concernentes
ao bem estar commum será conseguiLla svb a direc
ção de uma só administração, er 1 \'ez dos 11111ltiplos
e tantas vezes il'l'econciliaveis systemas de Estauos
distínct08.

§ 501. Mas quando mesmo os meios esti essem in
teiramente ao alcance uos diffeeentes Es'taclos, é claro
que lhes faltada a cJmpetencia lJara e.'ecutarem um
vasto plano em benefwio do bem estar geral de
todos elies. A ideia de u 11u cooperação zelosa e per
manente de treze (hoje vinte e quatro) go\'ernos clis
tinctos em qualquer sy'tema em pról L10 bem estar
commum, é em si mesma uma cOll1prehensão visio
naria. Em primeiro looar e ponLlo de lado todos os ciu
mes locaes, e at~ritos occosionaes, não ha plano para be
neficio do todo que não actue desigualmente sobre algu
mas das partes. Que é que se propõo, UUl regulamento de
commel'cio ou de mutuas relações ~ Quem não vê que os
EstJ.dos agricolas, munu[actul'eiros ou maritimos po
dem ter iuteresses, r0al ou IJresumic1amente, differen
tes para a sua adopção ~ Se, por outl'O lado, é o gover
no geral que prepara o s,)'ste,na de regulamentos, a
desigualdades de uma parte podem e de ol'llinario
molhorarão e corrigirão as da outra p~trte, v()b a di
recção de conselhos bem orientado e prudentes. A
necessidade do sacrificio de um para o bem de todos,
pode não ser e pro\ a, elmente não será entida de
presente pelo Estado, de quem for elle exigido; mas

(1) 'fhe Federalist, . 13, 14.
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em um govel'no geral, representando os interesses
de todos, o sacl'ifiüio, embóra a principio mal rece
bido, será afinal reconhecido como convenientemente
compensado por outra vantageril real. A agricultura,
o commercio, as manufacturas, podem, cada uma a,
seu tUl'OO, ser com[Jellidas a ceder um pouco dos seus
interesses esp ciaes e serem, comtuclo, partes benefi
ciadrts no systellJa geral. A propl'ia faculdade de se
cornpellsarem cl'esta sorte os males por cada uma d'el
ias sentidos em suas relações com as nações extran
geiras, por l11e;o de regnlamentos prohibitivos ou de
dirúitos compensadol'~', paLIe garantir privilegias de
valor inestimavel. (1) E o facto tem confirmado os
raciocínios da theoria; a navegação e commercio,
a agr'icultul'a e manufacturas de todos os Estados,
têm colhido da sua união e em todos os sentidús, ani
mação que ha excedido de muito a mais ousada expecta
ti va dos seus mais dedicados amigos.

§ 502. Mas o simples facto de intercurso illimitado,
livre de dil'eitos ou restricções, entre todos os Esta
dos, é por si só vantagem de valor quasi inéJstima
vel; habilita cada um d'elles a ter em vista constan
temente o intel'e se de todos e a extender as suas
operações alem da estl'eita esphera do seu exclusivo
territorio. Sem inLlagar aqui até aonde a competen
cia do governo geral [Jal'a fazer ou auxiliar a cons
tl'ucção de estradas, canaes e outl'OS melhoramentos
geraes, materia que em seu competellte lagar oppor
tunamente examinaremos, é claro que, se não existis
se o governo geral, o interesse de cada Estado no
emprehendirnento ou impulsão de taes commettimen
tos por intel'lnedio da sua legislação, seria incompa
ravelmente menol' do que o é na actualidade, uma
vez que não podiam tel' certeza do valor ou duração
de taes melhoramentos fóra das suas respectivas fron
teiras. A cel'teza de que a união elos Estados é per-

(1) T11e Federalist, N. 11.
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manente e não será rom pida pelas rivalidades ou con
flictos de aclministeação, - q ue o capricho ou o resen
timellto não desviará Estado algum da senda dos seus
deveres como membro da União, - darão uma base so
lida a todos os seus melhoramentos. C:)m razão se
previo que, indepenJentemente da acção de qualquer
auctoridade por parte do governo geral para tal fim,
os caminhos seriam por toda pal'te concertados e con
servados em boa ordem; que as accommoda ções pa ra
os viajantes seriam multiplicadas e aperfeiçoadas;
que a navegação interior do nosso lado de léste sel'ia
aberta atravez de toda a extensão da nossa costa e por
meio de canaes e de melhoramentos na navegaç.ão
fluvial, illimitado campo de acção seria aberto á in
dustria e immigração, ao commer0io e aos productos,
atravez dos Estados interiores até aos mais dístantes
limites dos no 'so~ territorios do occidente. (1)

§ 503. Passando d'estas considerações gel'aes para
outras de natureza pratica immediata, vejamos até
aonde certas medidas, reconhecidamente impulsoras
do bem estar gera~, farão ou seriam influenciadas pela
desunião dos Estados. Tomemos, por exemplo, o esta
belecimento do correio, cujos beneficios em relação aos
interesses publicas ou a con veniencia particular, mal
se poderão preconizal'. Com que admiravel facilidade
leva elle comrnunicações, transmitte ordens e direcções,
dinheil'o e papeis de credito a todas as extremidades
da União! O governo pode transmittir as mais promp
tas noticias de perigos imminentes e avisos das suas
ordens, seus desejos, seus interesses, seus direitos, suas
leis e sua administração, e com incrivel rapidez, aos
seus funccionarios mais' distantes. Compal'e-se isto
CJm Ó antigo s)'stema de correios privados 8 de PI'O

prios especiaes. Reflicta-se nas immen as vantagens
,para o commercio, a navegação, a agricultura e as
manufacturas, resultantes da pl~ompta distribuição de

(1) The Federalist, N. 14.
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communica ões, de noticias dos mel'cados e das transfe
rencias de fnndos, ai m da inestimavel vantagem da
cOrI'espondencia entre amigos distantes, a qual ao cora
(;ão desa1:foga de tan ta anciedade .oppressol'a. Em nossos
tempos coloniaes gasta'va-se quasi tanto tempo (sem
mencionar a incerteza e falta de segurança da trans
missüo) para se remetter uma carLa de Phi1adelphia a
Boston, quanto ó hojlJ nec0ssario para transmittil-a da
sMe do governo aos limites mais distantes de qualquer
dos Estados. :Mesl11o no período da confederação, por
falta de fundos sufficientes e de go' erno efficaz, o CO['
reio movia-se com tarda indifferença, que o tOl'nava
quasi inutil. Hoj communicamos com a Inglatel'ra e
o continente e 1rolJéo dentro de espaço de tempo, que
não diffcre eSSGncialmente do que era consumido em
passar-se do contro aos extremos de lóste e do sul da
União. Supponhamos que o governo nacional fosse
hoj_ dissolvido, qnüo difficil não seria conseguir, que
os vinte e quatro Estados combinass m em qualquer
systema uniforme de operações ou conveniente dis
t"ibuição do porte para fl'anquia e transmissão da cor
r spondencia. Cada Estado teria de agir constante
111 nte por moio de sua legislação s parada e a me
n 01' modificação introduzida por qualq uer d'e11es, veria
peeturbar a harmonia elo systema inteil'o. E' muito pro
yavel que uma simples carta antes de atrllvessar de
E"lstport à Jova Orleans, tivesse de pagar se110 em
dezeseis Estac!os independentes, sujeita a fiscalizações
extraordinarias ou dependendo da nomeação de func
cionarios. simples enunciação ele semelhante hypo
these equivale a probibição positiva de extenso tra
fego interno por intermedio do correio, visto eomo os
onus e incertezas o tornariam intoleravel. E, entre
t:mto, com q le admiravel facilidade, promptidão e si
len iosa uniformida e de mo' imento não é hoje tudo
isso realizado pelo governo nacional'!



-253-

§ ;:;01. Tomemos outro exemlJlo nos perigo da na
Yegação e perguntemos a nós mesmos como seria pos
s'vel, sem um goveeno nacional effivaz, peoyer con
yenientemente para a consteucção e manutenção de
pharoes, monumentos, boias e onteas defesas contea
os naufragios. Auitas cl'estas consteucções são cus
teada mediante uma despeza que está em absoluta
despropol'ção com as vantagens que offorecem aos Es
tados, em que aquellas obras estão situadas; muitas
nunca seriam conservadas a não ser pela previdente
soliciLude de um governo nacional dedicado ao bem
eSLar da communidade e dispúnüo elo necessaeio poder
para gal'antil-o. Iguaes considerações se applicam á
todas as medidas de melhoramentos internos, já?- na
yegaç:ão pela remoção dos obstaculos nos rios e en
seadas, já as construcções de fortes paea a defesa e
guarda dos nossos pOl'tOS contra as lncurs0es de ini
llJigos.

§ -05, Indepenclentl::l d'estes meios, que promovem
o bem estar geral, comprehenclerelllos a [Jl'imell'a Yista,
em as nossas negociações com as potencias exteangei
l'as, a vasta supel'ioridade sobee Estados de pequena
extensão e divididos por interesses diITerentes, do uma
nação que aos recursos possa alliar uma geando po
pulação. Se vamos negociar yantagcns commerciaes
ou de outra natureza, o governo nacional terá maior
auctoridade para [aliar, como maior poder para influir,
que o ele que pode dispor um simples Estado; dispoeá
ele priv-ilegios de mór valor para perll1utar, e maiores
seeào o 011S elementos para razoe sentir i1 sua im
portullcia pOl' prohibi ões ou [aciliLlades em sua legis
lação cOl11mel'cial. So ha necessidade d dinheiro,
quanto mais barato e [acil é llegocial-o sob a fé de
um goveeno idoneo ara pagai-o, do que a de um sim
pios E tado de politica inst'lyel ~ Trata-se da confian
ça que é exigida para a obsorvancia fiel elos tratados
Quanto mais furto não Ó a gal'untia oITerecida pela UniãO
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oom seus poderes apropriados, do que a segul'ança offe
recida por um Estado qualquer ~ Se ha necessidade
de que a circulação seja de uma vez fixada sobre ba
ses solidas e mantida por actos adequados ao alarga
mento do credito publico ou privado, quanto mais de
cisiva do que a legislaç.ão de um simples Estado não
é a da União em relação a uniformidade e extensão
das operações ~

§ 506. Assim, vemos que o governo nacional, con
venientemente organizado, tem meios mais efficazes,
dispõe de jurisdicção muito mais ampla para promo
ver o bem fJstar geral, do que a que podia pertencer
a qualquer dos Estados da confederação; alem de que
é indiscutivel a procedencia do argumento, qLle o dá
como devendo ser dirigido em geral por uma po li tica
mais esclal'ecida, justiça mais liberal e maior )Jl'Uden
cia na applicação dos seus poderes e meios de acção
ao seu objectivo especial. Fallando em geral, poele
se dizer, que será melhormente administrado; porque
disporá de maiores tal en tos, de maior experiencia, de
conhecimento mais pratico e de mais variada infornlação
das neuessidacles de toda a communidade, do que podem
ter as sociedades mais, limitadas. (1) Quanto maior
for a esphera de acção, menor razão haverá para se
presumir, que nos cons81hos publicas as vistas estrei
tas e os preconcei tos locaes venhão a dominar; a pro
pria diversidade de opiniões nos differentes represen
tantes de regiões distantes contribuirá não só pal'a fir
mar as mutuas concessões e a concordia, como para
nJbilitar a politica e esclarecer o espirita dos hornens,
que têm de.dirigir os negocias publicas.

§ 507. A ultima clausula .do preambule é - « garan
tir os be~flcjos da liberdade para nós mesmos e a
nossa posteridade.» - E, seguramente, nenhum outro
objecto poderia ser mais digno da sabedoria e da am
bição dos melhores patriotas em todos os tempos. Se

(1) The Federalist, N. 21.
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alguma cousa ha, que possa com razão desafiar a admira
ção da humanidade inteira, é esse incomparavel pa
tl'iotismo que, prevendo alem do seu proprio tempo e
de seus intllitos do momento, procura garantil' a fe
licidade permanente da posteridade, lançando os largos
alicvrces do governo sobL'e os principios immutaveis
da jllsl.iça. Com effeito, devemos presumir naturalmente,
qUB as nossas affeições sobrevivem ao breve espaço
das nossas existencias e vão reponsal' com viva sen
sibilidade em a nossa immediata descendsncia; ha,
porém, nobre desinteresse n'essa previdencia, que des
preza as objecções presentes pOl' -amor da humanidade
e E1leva monumentos para proteger, defender e bene
ficiar as gerações mais distantes. Aquelle que funda
um hospital, um coLlegio e mesmo rnai~ modesta ins
ti tuiçào de caridade, é com razão considerado bemfei
tor da raça humana; quão muito mais dignos da nos
sa veneração e louvor não são aquelles, cujas vidas
se dedicam à organização de instituições que, quando
elles e seus filhos jà se confundirem no pó da terra,
eleverão continuar a fortalecer a pl'atica e os pl'inci
pios da libel'dade, mantendo-os em toda a sua energia
e vigor ~ !

§ 508. O grande designio dos governos estadoaes é,
sem duvida, a realização d'este importante fim, e não
se pode duvidar de que o possão conseguir, quando bem
administrados. A questão, porém, não consiste tanto
em sabel' se elIes pocl em conservar os beneficios da
liberdade, como se 1)01' si sãs offerecem satisfactoria
e completa segul'ança. Se as obsel'vações já feitas se
fundão na san razão e experiencia humana, elIas fir
mão o facto de que os governos estadoaes, er se, são
ilJcompetentes e irnpropl'ios para offerecerem as segu
ranças e garantias, que um povo livre tem o direito
de exigir para manutenção de seus interesses vitaes
R especialmente, da sua liberdade. A discu são, ~ois,

apresenta-se natul'almente sob outro aspecto, ist-9 é,
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se o estabelecimento ele um governo nacional n110 offe
recerá garan tias mais positivas e conyenien teso

§ 509. Já nos referimos a circumstan ia do, quan
do apre ontada ao povo para adopção, ter sido a Con. 
tituição geealmente combatida p l' sous a \'eesaeios,
sob o peetexto de que a sua manifesta tencLen ia pam
a unificação dos podares governamentaes suhv~;ete

ria as soberanias est doaes, toenan o-se elta el'tlst't
ado perigosa ás liberdades do povo. (1) Com etreito,
este topico foi dis utido com grande iusisten in e pro
duzio poe toda paete tanto alarma e tenor, qn esteve
a ponto de conseguie a rejeição da Con tituição. (2)
Entretanto, tão vago e pouco satisfactoeio era o· ra
ciocinio que o defendia e tão judiciosa e concludente a
argumentação contraria, qu é diffi iI conceber-se como
então e mesmo posteeiorment , (pois se ha ee orrido
muitas "ezes e no mesmo sentido a esse raciocinio)
taes argumentos poderam exercer influencia real na
opinião publica.

§ 510. ",olvamos a attenr,ão para alguma.s conside
rações (as quaes já em parte alllldimos) que devem
dissipar todo receio a este rosp i~o. Em primeiro 10
gar, o dos Estados Unidos é um gov Jrno de poderes
li mi tados, peetoncendo todos os mais poderes geraes
aos gO\'eenos ostadoaes 011 ao respectivo povo. A ju
risdicção do govemo goraI 6 Cil'Ctll11scripta a alguns
casos definidos, que entendem com o bem estar C0111
mum eJo todos os Estados. Os govornos ostadoaes ex
ercem ampla inspecçõo e fiscalização sobre a massa
immensa ele interesses 10 aes dos se 1S "esp ctivos Es
tados, os quaes entendem com os sent.im ntos, aITectos, as
instituiçõos l~i\'i e negocios internos ele toda a popula
ção. (3) Tambem lhe peetence a administl'ação ela

(1) 1 Elliot's Debates, 278, 29o, 297, 332, R33; 2 Elliot' DelJates,
4.7, 96, 136; 3 Elliot's Debaks, 243, 237, 291; The Fetlerali t, )is.
39, 45, 17, 31.

(2) The Federlllist, T. 17,
(3) The Federalist, 's. H, 15,



-257-

jllstiça em todas as ques·tDes, ci vis e criminaes, que
dizem respeito á propriedade, direitos pessoaes e aos
pacificos emprehendimentos de seus propl'ios cidadãos;
devem por força dispÔl" de gl'aude somma de influen
cia e, sendo independentes uns dqs outros, tel'ão muitas
occasiões de opporem embaraços ou de combinarem re
sistencias, independentemente da força directa, contl'a
o exercício indebito de poder de parte du governo ge
ral. (1)

§ 511. Em segundo Jogar, os governos estadoaes
são, confol'll1e a pl'opria theoria da Constituição, par
tes constituintes essenciae~ do go\rerno geral; podem
exis til' sem este, mas este sem elles não pode exis
til'. Sem a intervenção das legislatura estadoaes, o
Presidente elos Estados Ullidos não pode de moela al
gum ser eleito e o enaelo depende exclusiva e abso
lutamente da escolha das legislatul'Fls estadoaes. Os
Representantes são escolhidos pelo povo dos Estados;
de SOl'te que os poderes executivo elegi' lativo do go
verno nacional dependem e emanam dos Estados. As
soberanias estadoaes estão por toda parte repl'esenta
elas e a sobel'ania nacional, como tal, não tem re
pl'esentação. (2) Como é possivel, em taes cil'cums
tancias, que o governo nacional seja perigoso ás liber
dades do povo, a menos que os Estados e o povo d'es
tes conspit'em para a sua ruina ~ Se conspiração seme
lhante viel' a c1ar-s, não devel'á com maioria ele ra
zão sei' ella reputada antes como acto dos Estados por in
termGrl.io de seus proprios agentes e l0l' sua propl'ia
escolba, do que uma u urpação do governo geral ~

§ 512. Alem disto, a ol'ganização permanente dos
governos estadoaes, com todas as suas divisões, executi
ya, legislativa e judiciaria, a sua natural tendencia para
agirem de accol'do nos casos de ameaça de pel'igos
para as suas liberclatdes cómmuns; o seu direito de

(1) The Federalist, N. 45.
(2) Idem, N. 45.
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recorrel'em constantemente e a curtos intervallos as
franquias eleitoraes, deve offerecer formidaveis bar
reiras as usurpações, que não nascerem da coopera
ção voluntaria do povo dos E:;tados; e quando seme
lhante cooperação gúal no sentido de usurpação se
der, é claro que nem" o governo geral nem os Esta
dos poderão offerecer protecção permanente alguma;
todos terão de submetter-se áquelLa vontade publica,
que os Cl'eou e que 'Pode destI'uil-os.

§ 513. Outra consideração, que não é sem impor
tancia, "é que os poderes do governo geral tem de ser,
e de facto serão, empregados pl'incipalmente em ne
gocias extel'iores, taes como a guerra, a pa"z, as ne
gocia~ões com as potencias extl'angeiras e o cummer
cio exterior. Em sua acção interna, apenas poucos objec
tos comprehende aquelLe governo taes como os regu
lamentos que intel'essam o commercio, os meios de com
municação e outras relações entre os Estados, e o lan
çamento de impostos para o bem geral. Os poderes
estadoaes, por outro lado, extendem-se a todos os as
sumptos que ordinariamente entendem com a vida, liber-"
dades e propriedade do povo, com a ordem interna,
melhoramentos e pl'oprie,dade do Estado. A acção do
governo geral sel'á extensa e de toda importancia em
tempo de guerra e de perigos, a dos governos esta
doaes, em tempo de paz e tranquiUidade. (1) Indepen
dentemente de qualquer outra consideração, o facto
de possuirem os Estados o poder concorrente ou si
l11ultanuo de tl'ibutação e o poder exclusivo de regu
lar a successão, di visão e clistL'ibllição da propriedade
(podel' formida veI con tra odes potismo e indispensa \'el
em seu justo exel'cicio ao pl'Íncipio republicano) lhes
dará para sempl'e influencia tão decisiva em rr.ateria ele
segurança da União, como mais rlJi.o podiam eUes cons
(;ientemente desejar. (2)

(1) The Federo.1ist, N. 45.
(2) Idem, N. 31.
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§ 514.' Em realidade, as constan tes apprehensões de
alguns dos mais sinceros patriotas, que por sua sa
bedol'ia têm honrado a nossa patria, farão de differente
natureza. Elles acreditávam que os Estados, no cor
rer dos temp;)s, se tornai'iam demasiadamente fortes
para a União; que as tendencias seriam, em vez de
despotismo no céntro, de anarchia nos varias mem
bros que a compunham. (1) Só o tempo, a quem com
pete a solução de taes problemas, poderá dizer se es
ses receios, sob tal aspecto, el'ão os de homens, cujo
espirita fÔl'a transviado pOl' extrema s'olicitude em pról
elo bem estar da sua patria ou se, por acaso, apenas
lião elles a sorte da nossa na histol'ia ele outras re
publicas. (2) A argumêntação que a este respeito foi
com tanta sabedoria e habilidacle antecipada pelo The
Fede1'alist, merecerá no entretanto a attenção de todos
os homens sensatos da America. (3)

(1) The Federalist, 's. 17, 45, 46, 3L

(2) Parece que Turgot se sentira vivamente impressionado com
a difliculdade da manutenção do governo nacional em taes cir
cumstancias. Na sua carta ao Dr. Price diz elIe: « Não vejo na
união geral dos Estados uma coalisão, uma fusão de tadas as
uas partes para formação de um corpo homogeneo. lia n'ella só

mente o ajuntamento de communidades, discordantes e que COnSil'

val1~ constante tendencia pa1'a a separação, devido á diversidade das
Sllas leis, costumes e opiniões; á desigualdade da sua força actual
e ainda mais a dos seus meios de progresso para maior força. E'
elIa apenas uma copia da republi a hollandeza, com esta differen
ça, que a republica holIandeza nada tinha que temer, como acon
tece com a americana, do possivel crescimento futuro de qual·
quer das provineias, Alem d'isto, todo e. t edificio foi levantado
sobre a falsa base da antiga e vulgar politica, isto é, sobre o pre
conceito de que as nações e estados têm, como taes, interesse di 
tincto do interesse que os individuos têm em serem livres e de:ffen
derem a sua propriedade contra os ataques dos ladrões e conq uis
tadores. )} etc. As mesmas ideias parecem ter preoccupado o espi
rito de um distincto americano, que publicou um pamphleto em
1788, edição de Worcester, intitulado - « Thoughts upon tbe Po
liticaI Situation of United States of America, I) etc" p. 37, etc.

(3) The Federalist, Ns. 45, 46, 31.
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§ 515. Até hoje a nossa experiencía na demonstl?a
do a perfei ta segurança dos Estados sob a benefica acção
da Constituiçã.o. Todos os Estados progrediram, augmen
tando seu poder, vigor, influencia, riqueza, rendas,
população, comcnercio, agricultura e a sua geral acti
vicLade. ~inguem se atreverá a affirmar, que seus po
deres, vis n vis dos da União, tenhão sillo diminuidos, em
bó,'a no correr dos tempos a nossa população, de tres mi
lhões que era, tenha excedido a doze. Ninguem pretende
rá, que a affeiçãô inspirada pelos governos estadoaes te
nha sido sensivelmente diminuida pelos actos elo governo
gel?aL. Se este tornou-se objecto de mais profundo res
pei to e veneração, de amOl' e orgulho, é porque sen
te-se que é eUe a sentinella desvellada elos nossos di
reitos puiJItcos e privados e o aLliado natural ele to
elos os govel'l1os estadoaes na administração da jus
tiça e na promoção da pro peridade geral. E' amado,
não por seu poder, mas por sua bondade; não por
que governa, mas porque protege; não porque fisca
liza, mas porque defende os int.eresses, as libentades
e os direitos communs do povo.

§ 516. Devemos reconhecer que o governo geral ha
adoptado medidas, que l1em sempre tem logrado ge
ral approvacão. Mas não era de esperar esta diffe
rença de opiniões ~ Não se verifica ella em relaçELo
aos actos dos governos dos Estados 1 NELO é ella da
essencia de todos os governos, formados e dirigidos
por seres humanos de habilidade, caractel', paixões,
motivos, moveis e intelligencia clifl'erentes"? Tambem
é verdalle, que alguns Estados consideráram como usur
pações algumas das medidas do governo geral; é tanl
bem verdade que es as medidas farELO julgadas con '
litucionaes pela maiol'ia dos Estados e como taes me
receram a mais cordial acquiescencia da parte da :wc
toridade estadoal. E' verclalle ainda que outros actos,
cuja constitucionalidade alguns Estados negáram ou
de que dnvidáram, sendo de no\ o exan:inacios, fürELo
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pelos mesmos Estados approvados. Nenhum'l medida
jamais levolI tres quartas partes dos Estados a aclop
tarem lIma emenda á Constituil,ão sob ° flll1Llamento
de usurpação. (1) Sempre qlIe alguma emenda se ha
feito, terR sido pal'a esclarecer uma duvida real ou para
remediar um inconveniente pela experiencia demons
trado. E esta mesma facuLdade de refOl'll1a, á dispo
sição elos pI'opeios Estado~, constitue o fiel da baLança
do nosso systema e nos habilita a repaear silenciosa
e tranquiLlamente todas as irregularidades e comba
ter todas as oppl'essões positi vas, E o que não é pouco
notavel na histol'ia do governo, é que dLlas medida~

que reconhecidamente estão nos exteemos limites da
auctol'idade constitLlcionaL e levão a doutrina dos [Jode
l'es subentendidos as ultimas consequencias, forão apee
sentadas por aqaelles que erão ad versal'ias da Cons
titLlição ou conhecidos adeptos da interpretação mais
restricti va, Em ambos os casos, comtLldo, fOI'ão sus
te'ntadas pelo decidido apoio de uma gl'ande maioria
de todos os Estados da União. Referimo-nos ao em
bal'go illimitado, decretado em 1807, e a compea e admis
são na União da Louisiana, confol'me o tratado de 1 03
com a Fl'ança. (2) Pode-se negar com segurança, que

(1) • e alguma excepção se pode fazei', é a deci ão qne firma o
principio de poderem os Estados ser accionados. Mas nem esta
mesma mer~ce o n m de usurpação, porquv o caso e tá c1n.l'amente
comprehendido nas p'tlavra da Constituição.

(2) ElIiot's Debates, 257. O propl'io Presidente JeifJl'son, em Uja
n.dminü:tração e sas medida tiveram lagar. medidas que erão no
mais completo s,mtido, medidas sua., opin'lva francament~ que a
reform'l. da. CO!l. tituição era necessaria, para auctorizal' o· governo
g ral a admittir a Louisiana na União. Ratificou elle, comtndo,
o proprio tratado que garantia. este direito e confirmou as leis
que o sanccionáram. <1 Jeiferson's Corresp. 1, 2, 3. Em futuras
discussões, natLll'ulmente examinaremos mais detidamente este a 
sumpto. M

(a) Vide Coclip's Constitutional ção e a opinião de ~Ir, Jeff'l'
Ri. tor~', pp. 209,2:340. E. te f1.UC- s n quanto ao poder de fazeI-a,
tJ!', ulluLlinuo a esta acquisi- não deixou de notar a facilidade
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o governo geral tenha jamais praticado acto algum,
que pela maioria dos Estados da União fosse consi
derado como clara e evidente usurpação. De outró
lado, é certo que muitos poderes' positivamente per
tencentes ao go vemo geral jamais farão inteiramente
exercidos; de sorte que a influencia das opiniões dos
Estados, dos seus zelos e da sua politica, pode ser
claramente verificada nos actos do governo geral e
especialme-nte no exercicio dos poderes legislativos.
Isto não dá logar á queixas ou accusações razoa
veis; é justo que assim seja; mas demonstra que
o governo geral tem muitos empecilhos salutares, que
'tacitamente trabalham na fiscalização dos seus movi
mentos e que a experiencia coincide com a theoria,
para affirmar que o governo geral está habilitado a
garantir - « 0S beneficios da liberdade para nós mes
mos e a nossa posteridade.»

§ 517. Se, mediante exame mais aprofundado de
todos o::; poderes outorgados pela Constituição e de
todos os correctivos antepostos á sua execução, per
cebermos razões mais poderosas para corroborar e::>ta
conclusão e augmentar a nossa confiança na Consti
tuição, não poderenlíos com razão esperar, que todos os
americanos honestos convirão na expressão do p. Paulo
ao morrer, Esta pe1'petucb, que ella seja perpetua '?

de todos os partidos, quando no s~u sentido primitivo, como appli
poder, de exercerem maior aucto- cados áquelles que erão respec
ridade do que reconheceriam no tivamente pela interpretação li
governo, quando nas mãos de beral ou restricta dos poderes do
seus adversarias; e d'aqui: poder- governo, pode-se dizer, modifi
se-ia ftllegar, que a tendencia cando um pouco o famoso apho
para o constante argumento de rismo de MI'. Jefferson, que - «Fó
auctoridade federal, devia ser es- 1'0. do poder, todos somos Repu
perada, se é que não é inevi-· blicanos; no poder, todos somos
taveI. Tomando os termos - «Fe- Federalistas. Jl

deral» e « Republicano) - em C.



ANNüTAÇÕES.

Preambulo.

r'
Nós, os Representantes do Povo B1'a

zileiro, reunidos em Congresso Const'i
ttbinte para organiza1' tbllt regimen li
m'e e democratico decrelal1ws e pro
mulgannos a seguinte

Consti tuição
da Republica dos Estados Unidos
do Brazil.

Const, Fed. Bl'az.

A c1issemelhança entre a nossa e a Const, AmeI'. se
ria profunda, se o legislador constituinte brazileiro, na
organização e distribuição dos poderes soberanos da
nação, se tivesse desviado da redacção da segunda,
como fez nas declarações do seu preambulo,

Acompanhando sob este aspecto o legislador argen
tino, o brazileiro, como 1'ep1'esmtante elo povo, estabeleceo,
decretou e promulgou a lei fundamental de 24 de Fe
vereiro de 1891, collocando-a cl'esta sorte em base me~

nos solida do que a previsão dos organi2adores da
dos Estados Unic10s garantio a esse monumento de sa
bedoria politica, que fez ~ gl'ande republica norte ame
ricana. E de quanto foi ingente a tarefa, só o podem
attestar as forç1-1s superiol'es d'esse nobillissimo patrio
tismo, que é talvez pelo lado pratico e sel'eno das suas
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cronce'pç-ões, um facto' unico na h~storia das organiza
ções politicas dos povos.

Os legisladot'es americanos r com o oom senso que
tanto distingue a sua raça, comp.rehenderam o alcan
ce' capital de não coUooarem entr'B o povo, fonte 0l'Í

ginaria de todo poder e auctoridade r e a lei b-asica de
sua organização politica, intermediarios que podessem
deixar e~paço, senão ao factOr ao argumento de que a
Constituição não era obra directa e unicamente do povo;
que eUa não traduzia seu pensamento com fidelidade
e nem consagrava a sua vontade sobel'ana de modo
certo e indiscutível. Avisados pelo tirocinio de g0ver
no nacional, que a confederação lhes pl'opol'cionál'a,
mas avisados tal vez mais ainda pelas tendencias na
tUl'aes, que a organização colonial havia semeado n'al
ma de populações constituidas á parte, embóra oriun
das em sua gl'ande maioria da mesma patria COlTI
mum, tendencias que os attritos e desgostos entl'e a
confederação e os Estados por acaso accentuáram, pl'e
viram que não sel'ia duradoura a obl'a que não fosse
feitura directa d'esse mesmo povo, convidado a disis
til' de certa somma de in teresses e direi tos locaes em
beneficio de somn;a pelo menos igual de interesses e
dil'eitos geraes ou melhor, chamado a pal'tilhar com
populações de facto separadas e independentes essa
soberania e liberdades, que até então tinllão sido o
apaganio exclusivo de cada uma das agl'emiações po
liticas das velhas colonias jà convél'ticlas em Estados.

Nào são por certo identicas as cil'cumstancias em
que respectivamente se achál'am os povos ameril~a

no lj brazileiro nas epochas para ambos memol'avei'
de 1787 e 1891. Aquelle, a quem as contingencias de
uma guel'ra extrangeira haviam approximado, no pen
Samento de libertação e independencia de poder extra
nho, em união cujas pl'evisões realmente não ião alern
das necessidades da defesa commum, ainda mal depostas
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as armas, tinha de chamar a pós tos tudo quanto in
cerrava de prudencia, de sabedoria, de abnegação
e de patriotismo para que a obra, que tantos sa
cl'ificios custára, se não esboroasse sob a acção de
le.teria de rivalidades profundamente ciosas, de exclu
sivismos locaes, de interesses antagonicos, de preroga- .
tivas suspeitosas, que oppunham ao reconhecimento e
proclamaç1lO da soberania nacional nas bases largas
e generosas de uma só e grande nação, os direitos e
prerogativas especiaes dos foraes antigos que, para assim
dizer, haviam subdividido as velhas <?olonias em sobera
nias distinctas sob ° laço commum da metropole, laço
muito embóra para sempre partido por sua gloriosa in
dependencia.

Essa soberania que tão cara fôra as colonias, que
as armára em sua defesa, q l1e as fizera victoriosas
ante as armas de seus antigos dominadores; sobera
nia por cuja conservação todos os Estados olhavam
COql olhos de suspeita para qualquer organização de
governo nacional, vendo n'ella uma absorpção; essa
soberania, digo, teria desapparecido, sabdi vidiga por
treze soberanias independentes e combatida por suas
proprias parcellas, convertidas em entidades politicas
antagonicas e ciosas umas das outras até ao sacriIl
cio talvez da sua me!ma liberdade.

Era, pois, um trabalho de unificação aquelle que se
antolbava aos' home'ns de estado norte-americanos no
momento historico em que, reunidos em' con Yl3nção
em Philadelphia, formuláram 'as bases do governo ge
ral que,' consolidando o ,laço federativo, devia salvar'
sob a egide da soberania nacional essas soberanias ir
requietãs, mas impotentes, que já se aprestavam para
a existencia em separado e, portanto, para o enfra
quecimento, senão para apropria rui na.

E uma' vez que a lucta se havia encarniçado, a pon
to dos Estados romperem tacitamente os Artigos de
Confederação, deixando o· Con'Q'resso continenta I na in-
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possibilidade absoluta de iiúintel' aq).l.~lle pacto•.por
que até os meios paL'a os sel'vjços ordinarios. do, go.
verno lhe eL'ão systematicamente negado$; ~ra pre
ciso que o proprio povo se levantasse. em.frente, d'es.se
mesmo Congresso, reduzido a impo.tencia, e vi@sse em·Sl-l.~

capacidade .sobel'ana lançar directl:l-mente..as bases.. da
ol'galJização fedel'ativa.,. elestinad.a.a fazE}L'. craqu"eUa,s,p~

quenas agl'emiações ri vaes a gl'an.de nação., que .Q,JUu~-

do Ót'a respeita e admira,' , '.
Olltl'as erão, pOl'ém, .as nossas condições; aliás benl

recentes ainda na mul11l1ria de toLlos; -A revoluçãO- de
15 de Novembro, denominação pouco allctol'izada pelos
factos e pelas circul11stallcias, em que' o~ 'peQmotQr~s

do movi mento de p.rompto se a.pháraql .. en~ faqe'; do
paiz, encontrava diante de si uma nação c.ompacta
que, vivendo sob um re3ill1en COll1mum, aonde a uni
dade ql1asi absoluta de origem se junt.ára.á unidade
da legislação, equiparando e confundindo as mesmas
difl'cl!'enças naturaes de clima e z9nas; aquel~a. revo
IllÇão, digo, aos organizadores do governo fe der:;!. I
offel'tlci'l problema b)111 di(ferente elo que fôra resol
vido pêlos alludidos estadistas, seus predecessol'es em
materia de governo republicano federativo, em cujo
pL'ocedimento visivelment8 se inspir~vam.·

Nãó era de unificação a tarefa que a revolução de
15 ele Novembro impozcL'a ao legislador constituinte
bl'azileil'o; unificação ou centralização, eL'a pura e sim
plesmente a historia inteil'a da nação; o periudC? colo
Ilial a tinha iniciado e o impedo no decurso de mais
de meio seculo a consolieláL'a, a pon.to ela me,sma cons
tituição municipal regel' os cUstinos da~ populações
amazonicas, como os interesses e ltireitus locaes dos fi
lhos da campanha rio-gl'andense.

A nossa foi a tai'efa da d,esmembração, pe,rmitta
se-me' o termo, ou .te8centralização, na qual- ao legis
lador constituinte cUI1Jpria reconheceI' e proclamar es
~::IS s:.JbeL'anias alltonomas, mas não separaLlas, em que
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a federação devia convertcl' as velhas pl'ovincias, até
então tributal'ias quasi passivas do governo geral, unico
orgão da sóberania nacional.

no .app~llo às urnas, pl'imeira consulta dil'igida á
nação.., sahio o Congresso ele 1890 armado do mandato
constituinte, que veio 'confirmar os intuitos da revolu
çãú, firmando nas lal'gas bases da liberdade demoMa
tica e da justiça, pela lei fundamental de 24 de Fe
vereiro de 1891, a fórma l'epublicana federati va, aliás.
jà pl'oclamada pelo governo revolucionario. Profun
damente differentes, porém, como disse, sendo as cir
cumstancias em que se achou o Congresso brazileiro
das que se grupáram cm del'redor, já do Congresso
confedel'ado, já da convenção de Philadelphia no' seio
do povo americano; pOl'q 110 em vez ela lucta deses
perada, em que aqnelle povo se debatia na defesa das
velhas prel'ogativa.s locaes, sempre suppostas usu-l'padas
pelos poderes concentrados !las mios do governo federal,
lucta que por vezes ameaçou anniquilar o afano
so trabalho que devia, para hOl1l'a da humanidade, 113"

vantal' o edificio imponente e novo da grande repu
blica do Novo Mundo; O· nosso legislador constituinte
achou-se diante de um povo tl'anquillo e confiante, as
pirando, sem saber definil-as, as fl'anquias da liber
dade democl'atica, sem paixões, sem resistencias, mes
mo aqueilas que a mudança do regimen politico na
turalmente despertaria n'alma, pelo menos, dos pl'e
judicados, os quaes antes emmudeciam ou.fl'ancamente
aceitavam a nova ordem de cousas. •

Uma pal'te da nação, parte infelizmente pequeria, des
cutia e accentuava suas' ideias e aspirações em mate
ria de organização politica; constituia esta justamente
o partido que havia pl'edisposto os animos para o adven
to republicano, pregando, inda sob O irnperio, a dou
tl'ina que a revolução corporificou. Esta, porém, esta
va de perfeito accordo, salvos pontos accidentaes,
com os representantes eleitos e em gl~ande parte es-



-=-268 -

colhidos no seio do proprio partido republicano. Em
mudecida ou adhésa a parte em que o novo regimen
podia encontrar adversarias, ficava a parte indiffe
rente, na qual o pensamento politico está subordinado
ao pensamento economico ou melhor, aquella que só
avalia da excellencia do systema poLitico pela maior
ou menor somma de paz garantida, a sombra da qual
possa dirigir desassombradamente as operações do
seu commercio.

N'estas circLlmstancias, aos legisladores brazileiros
não pare eo necessario, como indispensavel se afigu
rou aos estadistas americanos, que a Constituição fos
se estabelecida, decretada e pI'omulgada directamente
pelo proprio povo, mas que seda bastante sêl-o pelos
ens l'epresentantes no exercicio do mandato consti

tuinte d'elte expressamente recebido, isto é, por um
poder delegado.

Este aspecto da questão accentua nitidamente uma
elilferenr,:a ele origem entre as duas constituições ,; por
que. emquanto a nossa é acto de um poder delegado,
muito embóra delegado de toda a nação, à outra é
acto directo da propria nação, isto é, elo povo em sua
capacidade soberana, camo membros dos Estados em
que já então se dividia a nação americana.

Entretanto, volvidos os tempos, no momento histo
rico que atravessamos, (Dezembro de 1893) como nos
não demonstram os factos a superior previsão d'aquel
les esladistas sobre o nosso legislador constituinte ~ 1

s lu tas não cessadas, que por annos cOlltinuáram
a dividir os homens da União americana, nunca ins
creveram nos programmas dos part,idos a duviela ou
a negação da lealdade e legitimidade da aclopção e
ratificação da Constituição e, portanto, da fôrma do
govel'llo estabeleüido. Poucos annos bastou, porém, para
que do seio elo povo brazileiro surgissem as ideias ble.,
bi citarias, que pretendem disconhecer a legitimidade
do mandato constituinte ele 18JO, sob o esp8cioso pre-
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texto de coacção exercida sobre a manifestação do suf.,
ftoagio nacional n'aquella, a chamada epocha revolu
cionaria.

Entretanto, esta geração, contemporanea d'aquelles
acontecimentos, que, para assim dizer, ainda tateia e sen
te, sabe quão baldo de fundamento é esse argumento;
sabe qual a normalidade em geral do processo eleitoral
de 1890, sem pl'ecedentes melhores na historia do paiz;
sabe que aquella foi uma epocha revolucionaria sem
revolução e que a passagem do imperio para a Re
publica operou-se sem uma vingança, sem uma repre
salia, sem um motim suffocado sequer, sem abalo sob
aspecto algum da vida da nação, aliás pouco antes
profundamente commocionada pela lei humanitaria da
rodempção dos captivos, a qual havia destruido a pro
priedade no valor de centenas de milhares de contos,
deixando estagnado e completamente desorganizado o
trabalho nacional e abrindo desde logo mais vastos
horizontes ás aspirações democraticas, desde então po
derosamente auxiliadas por todas as classes conser
vadoras..

Entretanto, a ratificação da Constituição pelos Es
tados, mediante convenções popularies, seria um ar
gumento de menos contra e uma força de mais em
proveito da fórma republicana federativa, decretada e
promulgada apenas pelos representantes do povo bra·
zíleiro, reunidos em Congresso Constituinte.

ós que nos inspiravamos no exemplo do povo ame
ricano e deviamos, portanto, ter bem presentes as pha
ses successi"as d'aquetla difficil e delicada elabo
ração politica, não deviamos confiar em materia de
ta nta gravidade no pro nunciamen to indirec to dos Es
tados em suas posteriores organizaçi'íes constitucionaes,
iJClra concluir por uma approvação directa de parte do
IOvo, como hoje se argumenta.

Os Estados procederam então dentro de normas pres
criptas. sem a competencia ou liberdade constitucional
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de discrepancia dos preceitos fnndamentaes da Cons
tituição de 24 de Fevereiro; se a organização poste
rior dos Estados a ratificoLl, como se quel', podel'-se-á
por ventura dizer que semelhante ratificação é um acto
directo do povo em sua capacidade soberana, quando
esse povo não tinha a faculdade de insti~uir govel'l1o
em desaccordo com os p,'incipios constitucionaes da União?

Não está absolutamente em meu pensamento a con
clusão de que o povo não tenha aceitado o novo re
gimen politiüo, nem mesmo de que em sua maiol'ia a na
ção brazileira deseje a volta ele instituições que dei
xou supprimir, sem um esforço se quer para defen
deI-as. O meu reparo visa apenas salientai' erl'os de
occasião que, como outros a que já em outro lagar al
lucli, nos teriam talvez pou pado pl'ofund05 dissabores que
aos patriotas sinceros hão parado, aind-l aos primei
ros resplendores da aurOl'a republicana, o riso nos la
bios, pal'a substituil-o por sulcos já aC,centuados de
pezar e talvez de desapontamento.

Não tem caracter politico este livro e devo abster
me d~ considerações reputadas tal vez destoan-tes da es
phera elevada e serena de que não deve sahir.

O preambulo da Constituição federal, não enumera
especificaelamente, como I fez o ela Consti tuição ameri
cana, seus varias fins, comprehendendo-os na decla
ração geral - pcwa orgcmiza1' um 1'egimen l'im'e e d~moc1'CL-'

tico. - Este é, como se vê logo no art..1, a fôrma re:
publicana federativa, sob o regimen representativo; o
estudo, porém, d'este assumpto virá naturalmente no
exame das differentes pal'tes e d.isposições da Consti
tuição.

Entretanto, os fins de um regimen livre e democra
tico não podem ser outros senão. os que o preambulo
da Constituição americana cornpendia com admiraval
pi'ecisão e clareza: - união pe1'{eitct e esta é expressa
mente preceituada pelo art. 1 já citado, o estctbelecimento
da justiçct, a gamntia da tmnqttillidade interna, da de{esct
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commUIn, do bem estar geml e dos beneficias da libe1'dade pa1'a
nós mesmos e a nossa poste1'idade.

Sob este espectol tem inteira applicação ao pream
bulo da nossa Constituição os commental"ios do emi
nente jurisconsulto auetor da presente obra, feitas as
devidas reseL'vas impostas pelo elemento histol'ico em
os dous paizes, e pelas condições locaes, em que elte
assenta parte da sua lucida e judiciosa argumenta
ção.

Oxalá, entl'etanto, que defendida dos escolhos ante
seus passos OL'a lançados pela ambição e tardas reminis
cencias de passado que não voltará, os futul'OS acon
tecimen tos se desdobrem no scenal'Ío nacional com a
mesma normalidade benefica e salutar da lei funda
menial, que fez do povo americano a pl'imeira nação
do nosso continente; e que, assim como esta, decor
ridos os tempos, possamos nós, ante o reconhecimento
desapaixonado e ageadecido da prosperidade da patria,
ver na COLJstituição da Republica Brazileira o me
lhor baluarte da soberania popular e amal-a como o
mais seglll'O penhor dos nossos direitos e das nossas
liberdades.

.'





CAPITULO VII.

DIVISÃO DOS P.oDERES.

518. Examinando-se o l11@chanismo gepal da Constl-'
tuiçã:o dos Estad-os Uunidos, somos na.turalmente levados
ao estudo dos principios fllncl.amentaes em que ella assen
ta; par,a pocIel' realizal' os fins clesig-nados no pre
ambll'lo. Todo governo .,deve compl'ehender na s'ua 'es
phera de acção, pelo menos se quer dispor da con
veniente estaOilidade e força, o exercicio dos tres
grandes podel'es, em, que se suppõem firmados f,odos
os governos, isto é, os poderes executivo, legislativo
e jl1clicial'i.o. O mamo e a extensão dp exercicio cl'es~

ses podel'es e os funcci(;marios q,ue, nelles devem ser in
vE;lstidof:>, constituem 'as grandes distincções conhecidas
Bas fórmas de governo., Nos govel'nos absolutos, "os
poderes executivo,' legislativo e,judiciaria são, peta
menos em seus resultadQs fináes;, corl1l.adós exclusi va
mente a um só individuo e semelhante fbrma de go
verno chama-se d'espotismo, porquanto toda a soberania
do Estado l'eside n'esse 'individuo. Se, esses mesmos
poderes são confiados exc lusi vamen te a poucos indi
viduos, que formão um conselho soberano permanente,
o goVel'l10 poderá seI' propl'iamente denon'linado aris
tocl'acia absoluta ou despotica; se, porém esses pode
res são em geral exercidos pelo povo em as suas as
sembléas soberanas, o governo não é mais nerr. me
nos que uma pUTa e absoluta democl'acia. Mas é mais
commum enGontral'em-se esses poderes divididos e se
paradamente exercidos por funccionarios independen
tes ; o poder executivo por uma certa categoria d'elle,',
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o legislativo por outra e o judiciaria por uma tercei
ra, e em taes casos o governo ê considerado pl'opria
mente de natureza mixta: monarchia mixta, se o po
der executivo é heredita'rio em unia só pessoa; aris
tocracia mixta, se é hereditario em varias chefes ou
familias e democracia mixta ou republica, se é dele
gado por eleição e não hereditario. Nas monarchias
e aristociacias mixtas, alguns dos funécionarios dos
poderes legislativo e judiciario são ou pelo menos po
derão ser, heredital'Íos; mas nas republicas represen
tativas todos os podel'es emanam do povo e são exer
cidos por sua 'escolha e nunca se extendem alem da
vida dos individuas, a quem são confiados; podem ser
outorgados por 'tempo mais brev.e e, n'este caso, vo'1
tão de novo para o povo, a fim de serem outra vez
delegados pOl' meio de nova escolha.

§ 519. Na convenção qlJ.e redigia a Constitl1ição elos
Estados Unidos, a primeira resolução por elta adopta
da, foi que - « se deveria estabelecer um governo nacio
nú, composto dos supremos poderes legislativo, ju
diciaria e executivo.» (1) E d'esta [Jl'oposição funda
menta I nasceo a organização subsequente de todo o
governo dos Estados Unidos. E' pois, nosso dever exa
Ininar e estudar os fundamentos, em que esta propo
sição se fil'ma, cl'esde que está ella na base de todas
as nossas insti tuições, tan to estadoaes como nacio
uaes.

§ 520. No estabel,ecimento dos governos livres, a di
"isão dos tres gl'andes podel'es governamentaes, o exe
CIl ti vo, o legislati vo e o judiciaria, entre funcciona
l'ios diITeroutes, ha constituído a politica favorita dos
patriotas e homens d13 estado. POl' muitos delles ha
sido considerado como pl'eceito de importancia vital 
s ~rem es, os podel' s cOllservados separados e distin
dos; e de 'lccol'llo com este pensamento, nós o
ellcontl'amos cuidadJsa e explicitamente firmado na de-

(1) Journals of Conventhn, 82, 83, 139, 207, 215.
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cLara9ão (~e elirei~os, ele 111 ui tas das constitlJições esta
cl-oaes. Na constit'lição do Massachusetts, por exem
plo, declara-se, que - «no govel'l1o cl'esta repllblica
(col/unonw3r.dth) o ra 110 lugi~lativo nnnca exel'cerá os po
del'es executivo e jllLlicial'io ou qualquer cl'elles; o exe
cutivo nunca exercel'á os pOLlel'es lagislativo e judicia
rio ou qualquer delles; o judiciario nunca exercel'á
os poderes legislativo ou executivo ou qualquer d'el
les ; de moelo que afinal seja um govel'llo de Us e não
el~ homens.» (1) Ielenticas eleclaráçõ)s se encontram
em outras, constituições cstadoaes. (2) ,

§ 521. Parece que foi Montesquieu o primeiro que;l
com verdadeil'a comprehensão philosophica, estuLlou em
toela a sua extensão a verdade politicá, que esta rna
xima encerl'a e lhe deo impol·tancia e V"a~or capital.
Sendo eUa tadtamente' adoptada, com0 base funçlamen
tal da Cunstituição cios Estados Unidos,' na distribui
ção dos seus poderes, releva examinar qual'é a sua
verdadeira nutureza, objecto e extensão bem como ela
argumentação em seu apoio empregada. Encontearn-se
as observações ele Montesquieu n'este senLido em um

'pretenso cOl'nmentario da Constituição da ·Inglaterra. (3)
«Quando» diz elle, « os poderes executivo e legisla
ti vo se achão reunidos em a mesma pessoa ou no mes-

(1) Bill of Rights, art. 30.
(2) T!le Federalist, N. 47. 1.11'. J. Adams observa, que Tacito

duvida dR praticabilid.ade ou duração da republica, em que !lu
um governador, um senado e uma camara da represent'lntes, em
bóra louve n theoria. Cllnetas nationes et urbe populus, uut
vriore . llLlt singuli regunt. Delecta ex hi et constituta reipublicre
forma lnudari facilius qllam inveniri. vel i evenit, huud diuturna
esse pote~t. Tncit. Ann. L. U. Cicero nffirmn: «Statllo esse optime
constitLltam rempublicam. qllre ex tribus generibu illis, regali,
optim1, et populari, modice confusa.» Cic. Frag. de Repub. 1
Adam's AmeI'. Constitutions, Prefacio, 19. O governo britanni o
talvez corresponda mais de perto á fórma de governo proposta por
estes escriptores, do qu~ a que nos tempos modernos é conside
mda. estrictamente republiçana.

(3) Mont~squieu, L. 11, cap. 6.
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IpO corpo de magistrados, não P9de haver liberdade,.
porque receios pÇ>dem nascer de que o monarcha ou
o senado decrete leis tyrannicas ou as execute de modo
tyrannico. Accresce que não póde haver liberdade,
aonde o pode.r judicial'io não estiveI' separado dos po
deres legislativo e execupvo. Se este poder se achas
~e por acaso reunido ao legislativo, a vida e a liber
dade dos subditos estariam expostas a um govemo
al'bitl'ario, visto como o juiz seria legislador; se po
rém, estivesse reunido ao executivo, o juiz poderia
proceder violenta e 0ppl'essi vamente. Tudo se acaba
ria, aonde o me8mo home111 ou o mesmo corpo, fos
se de núbres ou de populares, podesse exercer estes
tres poderes, - isto é, o de decretar leis, o de execu
~ar as resoluções publicas e o de julgar as demandas
dos inç1h iduos.» (1)

§ 522. O SI'. Juiz Blackstone emprega a mesma argu
men tação nos seus Commentarios. (2) (I Em todos os
govel'l1os tyrannicos,» diz e11e, (I a suprema magis
tratura ou tan~o o direito de fazer como o de executar
~s leis, é conferido ao mesmo homem ou a um e
mesmo corpo; e aoude que!: que ~st.es podel'es se achem
reunidos, não pode haver liberdade publica. O magis·
tl'aclo pode decl'e.tar leis tyrannicas e executai-as ty
rannicamente, desde que possua, na qualidade de dis
pensador da justiça, todo's os 'poderes que como legis
ladol' julgar conveniente conferir a si mesmo. Mas
rl11i aonde as auctol'Íclacles legislativa e exeoutiva es
tão em mãos clistinctas, a primeira se absterá de con-

(1) E' de M. Turgot a seguinte energica linguagem: « A tyran
Dia popular é a mais cruel e intolernvel das tyrnnnias, porque é a
que menps recursos deixa aos opprimidos. Um despota é contido
pela consciencia do svu proprio int3resse; é refreado pelo remor
so ou pela opiniãO publica. A mltltidão, porém, nunca calcula;
a multidão nunca é refreada pelo ramorso e até mesmo se arrogará
a maiores honras, quandJ apen'ls o opprobrio mereça.» Carta ao
Dr. Price.

(2) 1 Black. Comm. 146.
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fiar á segunda poder tão amplo, que possa an:.eaçar a
sua propria independencia, e conseC1uentemente a liber
dade dos subditos.» Diz mais: « N'essa existencia (lis
ti neta e separada do poder judicia rio em um corpo de
homens especiaes, verdade que nomeado, mas não de
mi3sivel, á vontade da corôa, reside uma das princi
paes garantias da liberdade publica, que não sub 'is
tirá por muito tempo n'aqnelles estados, aonde a admí
nistração da justiça commum não estiver de alguma
sorte. sepamda tanto do poder legislati vo corno do exe
tmti voo Se ella estivesse reunida ao poder leg:slati vo,
a vida, a liberdade e a propriedade aos subditos es
tada.m nas nlãos de juizes arbitraL'iOS, cujas decisõe~

seriàm pautadas por suas opiniões sámente e não
pelos pl'incipios fundarnentaes do direito, 9-(\S quaes os,
juizes são obdgados a cingir-se e os legisladores põ
dem 'deixar de obedecer. Se, porem, esti yesse reunida,
ao poder executivo~ semelhante uniã:<;> poderia dentro
em breve preponderai' sobre a auctoridacle legisla
ti va.» (1)

(1) 1 Black. Cqmm. 269. Vide 1 Wilson's Law Lectures, 394,
399, 400, 407 a 409; Woodeson's Elem. of Jurisp. 53, 56.. A.s obser
vações do Dr. Paley sobp~ o assumpto estão cheias do seu usual
senso pratico. ~(A primeira maxima,» diz elle, cc de um estado
livre é, que as leis sejão feitas por um e administradas por outro
gru}1o de homens; em outras palavras, que sejão conservadas
separadas as auctoridades legislátiva e judiciaria. Quando estas func
cões estão reunidas na mesma pessoa ou assembléa. fazem-se leis
~speciaes para casos especiaes, oriundas muitas ~ezes de motivos
parciaes, e visando intuibs privados. E?,1 q,hanto são cons~rvadas

á parte, as leis geraes são decretadas por um corpo de homens, que
não prevê a quem possão ellas a1fectar e, lima vez feitas, são appli
dadas por outro corpo, sejão quaes forem as ;pessoas por elIas
attingidas.

cc Por am 11' de argumento, supponha-se que n'este paiz, póstos de
Indo os Parlamentos, os tribunaes de Westminster Hall faziam as
suas proprias leis ou que as duas casas do Parlamento, com o rei
a sua frente, julgavam e decidiam as dema~das. E' evidente, no
primeiro caso, que as decisõvs de semelhante judicatura seriam

.,-
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§ 523. E o The Fedel'alist, no mesmo sentido e com
igual concisão, obserya, que - a accummulação de to
dos os poderes, legislativo, executivo e judiciado nas
mesmas mãos, seja de um só, de poucos ou de mui
tos, quer hereditarios, quer de p1'Opria nomeação ou elec
tivos, pode com toda justiça ser classificada como a
verdadeira definição da tyrannia.» (1)

(1) The Federalist, N. 47 ,. Idem N. 22. Vide tambem Gov. Ran
dolph's Letter, 4 ElIiot's Deb. 133. Woodeson's Elem. of Jurisp. 53,
56. MI'. Jeffarson em as suas otes on Virginia (JeffJrson's Notes
p. 195) defende com especial fervor e energia o mesmo pi·incipio.
FalIando da organização do governo do seu proprio Estado, diz

outras tantas leis; e, em segundo logar, que, quando as partes e
os interesses que tivessem de ser regulados pelas leis, fossem co
nhecidos, as inclinações dos legisladores propenderiam inevitavel
mente pará um ou outro lado; e que aonde não existissem rdgras
fixas para dirigir as suas decisões, nem poder superior para fis
calizar os seus processos, ess~s indicações interviriam na inte
gridade da justiça publica. A cons~q uencia d'este e tado de cou
sas seria, que os subditos de semelhante constituição viveriam sem
leis permanentes, isto é, sem regras de julgamento prestabelecidas
e conhecidas QU sob le~s feitas para individuos certos e que parti
cipariam das contradicções e iniquidade dos moveis, a que deves
sem a sua origem.

« Estes perigos são efficazmente prevenidos n'este paiz pela divi
são das funr.ções legislativa e judiciaria. O Parlamento não conhe
ce os individuos.sobre os quaes seus actos irão exercer a sua acção;
não vê demandas nem part s diante de si, nem intuitos privados
~ Ralvaguardar; assim, portant~, as !Suas resoluções serão suggeri
das pelo exame dos effútos e consequencias g _raes, que sempre
produzem disposições imparciaes e commllmment vantajosas. Fei
tas as leis, os tribunaes de justiça, seja qual for o animo dos
juizes, dp.vem cingir-se á elIas,. porquanto o lagislativo sendo ne
cessariamente' o poder supremo do estado, o judiciario e todos os
mai poderes são responsaveis para com elIe; não se poderá du
vidar de que as pessoas, qne dispõem da auctoridade soberana do
governo velarão pelas leis que prescreverem e serão sufficientemen te
ciosas da absorpção de poder judiciaria e legislativo por parte
de outros poderes.)l. P~ley's Moral Philosophy, L. 6, cap. 8.
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§ 524. O racioclnlO em que a maxima se funda,
independentemente do razoavel valor das auctol'ida
des em seu. favor, parece inteirai11ente satisfactorio.
E, o que é,de muito mais subido valor do que o sim
ples raciocinio, a expel'iencia ha demonstrado que e sa
maxima beseia-se na justa comprehellsão da natul'eza
do governo e da segul'ança e liberdade do povo. Dig
na de todo louvor é a Constituição dos Estados Unidos
por tel' feito d'esta verdade pratica a base da sua or
ganização; em vez de adoptar novas theurias, collo
cou ella os poderes legislati vo, execu ti vo e judiciario
em mãos llifferen tes; tornou differentes, como preser..
temente veremos, o seu periodo funccional e a sua or
ganização e, em relação a assumptos de pe1'l11'1 nente
e capital imp0l'tancia, rleo ao ramo judiciario duração
emquanto bem servisse, ao passo que circumscreveo
cada um dos outros a um prazo de certos anl1os.

elle: « Todos os poder.}s governamentaes, legislativo, executivo e
judiciaria, resumem-S3 no corpo legislativo. A conc~ntração d'es
ses poderes nas mesmas mãos é precisamente a definiçãO do gover
no despotico. Não attenua as circumstancias o facto de serem es
ses poderes exercidos por uma pluralidade. de mãos em vez de uma
só mão. Cento e setenta e tras despotas com certeza opprimiriam a li
berdade tanto quanto um só. Aquelles que d'isto duvidarem, lan
<!'em as vistas para a republica de Veneza. O despoti!';mo electivo
não é o governo pelo qual nós combatemos; este é o governo que
não só devia fundar-se em principias livres, mas no qual os pode
res governamentaes deveriam ficar de tal modo divididos e con
trabalançados entre diversos corpos de magistratura, que nenhum
podesse transpor os seus limites legaes, sem ser efficazmente re
freauo e contido pelos outros.» Entretanto, a Virginia viveo vo
luntariamente sob esta constituiçã por mais de cincoenta annos
(vejn-se 2 Pitkin's Hist. 29' a 300) .. e apezar d'esta s lemne adver
tencia do seu estadista favorito, pJr occasião da recente reviSão
da velha constituicão e f rmacào da n1va, não mudou sob este
aspecto os poderes 'do . eu gov~rno. A legislatura ainda reune em
sua! mãos todos os grandes poderes.

Ninguem, comtudo, ha estudado este assumpto mais aprofunda
damente e com maior copia de subsidias historicos e philosophi-
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§ 525. Mas quando nos refe1'imos â divisão dos t1'es
grandes poder,es do governo e sustentamos ser e,lla
essencial á liberdade publica, devemos comprehender
esta maxima em sentido limitado. Não queremos affir
mar, que esses poderes devão ser conservados intei
ra e completamente separados e distinctos uns dos ou
~ros" sem laço algum ~e união ou dependencia entre
si. A verdadeil'a in telligencia é que a totalidade do
poder de uma cressas divisões ou ramos não seja ex
ercida pelas mesmas mãos, a que pertence a totalidade
dos poderes de qualqu;er um dos outros e que seme
lhante exercicio da totalidade subverteria os princi
pios de toda constituição livre. Isto foi demonstrado
com grande precisão e clareza pelos auctores do The
Fede1,(üist. (1) E' esta evidentemente a intelligencia,
a que Muntesquieu e Blackstone obedeceram em seus
commentarios, visto como ambos l'J.rprovavam uma or
ganização de governo, que comprel1endia em sentido
geral esta divisão dos poderes e ao mesmo tem po es
tabelecia occasional juncção de um com os outrQs ramos e
a sua mutua dependencia, O mais pel'functorio exame da
cO;1stituição britannica convencerá de p1'ompto, que os l'a
p-lOS legislativo, executi vo e judiciaria não são de modo
algum totalmente distinç,tos e separados uns dos ou
tros. O magistrado executivo é parte integt'ante do
ramo legi.slativo; porque o Parlamento compõe-se do

(1) The Fe'deralist, N. 42.

cos do que MI'. John Adams na sua celebre Dp.fence of the Ame
l'ican Constitutions. E' digna do exame detido de todos os homens
de estado,.

Milton era um advogado franco da concentração de todos os po
deres, le~islativo e executivo, em um só corpo; e a sua como a
opinião de outros homens de certa seita philosophica, são soifri
velmente extravagantes e esqui itas para quc nos previnamo contm
a demasiada confiança em argumentos de méra auctoridade.» Vide
1 Adam's Def. of Amer, Consto 365 a 371.
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rei, lorcls e communs e nei1huma lei pode ser feita
sem o consentimento do rei. Com effeito, gosa elte
de certas prerogativas, taes como, por exemplo, a de
celebrar com as nações e~tl'angeiras tl'ataclos, aos quaes,
até certo ponto, pode dar força e acção legislativas.
Gosa tambem e privativamente, . do poder de fazer
as nomeações para o ramo judiciado, embóra os
juizes, uma vez nomeados, não estejam sujeitos á sua
vontade ou poder de demissão. Do mesmo modo, a
Casa dos Lords constitue não só um ramo essencial
e independente da legislatura, como é tambem um gran
de conselho constitucional do magistrado executivo e
é, em ultima instancia., o mais elevado tribunal judi
ciado de appellação. Por outro lado, o out"ro ramo da
legislatura, os Communs, até certo ponto tem uma
parte de podel' executivo e juJiciario no exercício do
poder de accusação por meio de impec~chment; e n'este
caso, assim como no julgamento dos pal'es, a Casa dos
Lords reune-se como grande tribunal para julgamento
dos crimes publicas. 03 poderes do ramo judiciaria
são, com etreito, os que estão mais es treitamente ciL'
cumscriptos á sua propria esphera; ainda assim, os jui
zes occasionalmente concorrem as elelibet'ações da Casa
elos Lords, emittindo sua opinião nos assumptos ele di
reito, que lhes são submettidos para consulta e d'esta
arte podem, ele alguma sorte, sel' reputados como assesso
res elos lords tanto em sua capacidade legislativa como
j ueliciaria. (1)

§ 526. O Sr. Juiz Blackstone explicou de modo no
tavel as vantagens da occasional juncção elas func
ções legislativa e cxeeutiva na constituicã.o ingleza.
«. E' absolutamente necessario.) diz eLle « para conser
var O, equilibrio da Constituição, que o poder execu
tivo seja um ramo, embóra não seja a totalidade, elo
legislativo. A união total de ambos trar!a, como vi-

(1) The Federalist, N. 47 ; De Lolme on the English Constitu
tion, L. 2, cap. 3.
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mos, a tyrllnnia; a separação total, presentemente,
pI'oduzeda afillal os ll1CSlflOS effeitos, provocando essa
união, contra a qual ella parece providencial'. O
(Joder legislativo torllar-se-ia dentro em pouco tyr·a.n
nico, fa7.endo continuas invasões e gradualmente arro
ganllo-se os direitos do poder executivo etc. Para evi
tar, portanto, taes in vasõe" o proprio rei faz [J'arte do
P<~dalllcnto; e COIlJO outra uão é a razão d'essa. par
t.e, que elle alli reL)resenta, o quinhão que a Consti
tuição deo à corôa na tcuefa da legislação, consiste mui
justamente no puüer de ?'<ieitru', alJtes que no de ?'esDl
ver, visto COlIJO esse pOllel' cone"ponde sufficientemente
ao fim desejado. Púdelnos appli0ar à prerogativa real da
sanvção n'este caso o que Cicero dizia da sancção
dos tribunos romanos, isto é, que a corôa não tem
o di rei to de fazer o mal, mas simplesmen te o de
evitar que o mal seja feito. A corna não pode por si
meSllHl iniciar alteração alguma nas leis estabelecidas,
mas pode approvar ou desapprovar a alterações lem
bradas e consentidas pela.s duas casas.» (1)

§, 527. Apezar dos termos memoraveis em que esta
maxima ela divisão elos poderes se acha incorporada às
declarações de direitos de muitas das nossas consti
tuições estadoaes, n'estes pI'oprios instrumentos funda
mentaes de governo encontram-se disposições proven
do para a rellnião, occasional dos poderes e até mes
mo preceituando-a. E' assim que o governador do Mas
sach llsetts exer'ce parte do poder legislati VO, tendo o
direito de V2tO limitado sobre as leis. A Camara de Re
presentantes é U1l1 gl'ande jury ele accusação e o Se
nado,um elevado tr'ibunal para j lllgamento das itnlJeach
me1}ts. O governador, sob con ulta do conselho exe
cu ti vo, tem em gel'al o podei' de fazer as nomeações;
mas as de certos fUllccionarios ainda pertence ao
Senado e Camal'a dos I epresentantes. De outro la
do, embóra ó ramo judiciaria a muitos respeitos seja

(1) 1 Bl:lck. Comm. 154.
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disttn0to dos ramos executivo e legislativo, a qualqner
d'estes @ permittido pedir o parecer dos juizes em ma
teria de dir'eito sobre questões importantes que lhes
possão ser submettidas. E ta mesma divisão geral
com a mesma reunião acca8ional observa-se nas cons
titl!Íções. de outt'os E-iLaclos. E' notavel quanto algu
mas d'ellas se afastát'am do rigor da theoria; é
assim que até a ultima revisão a constituição de No.va
York fOt'm~va com o govel'l1aLlor, chanceller, (*) e os
juizes do Supremo Tribunal ou com dous delles e o
governador, um conselho de revisão que exercia o veto
limitado em relação a todas as leis votadas pelo Sõna
do e Camara dos Representantes, e actualmente o chan
celler e juizes do Supremo Tribunal d'aquelle Estado
constituem CJm o Senado um tl'ibunal para julgamento
de impeachments e pat'a a revisão de erros. Em New
Jersey o governador é nomeado pela legislatura e é
o chanceller e ordinario, membro do llpremo Tribu
nal de appellação e o pL'esidente, tendo ,,:oto de qua
lidade, de um dos ramos da legislatura. Na Virgínia
peetence á legislatura a grande massa do pOller de no
meat'o Com effeito, não ha uma só con tituição dos
Estados da União, que não contenha algum reconhe
cimento pl'atico da maxima da divisão dos podere e
que ao mesmo tempo não admitLa certa reunião de po
deres, fazendo excepção aquella maxima. (1) a

§ 528. Talvez se não tivesse julgado de impor
tancia o exame d'este assumpto, se originariamente não

(1) The Federalist Ns. 47, 48.

(a) Muitas d'estas cousas estão hoje modificadas.

(') Para melhor comprellensão do texto, devem s observar que a
palavra chanceller, tendo varias accepções, deve ser aqui tomada
como indicativa de certosjuizes do tribunal da chancellada ou equi
dade, estabelecido pelas constituições de alguns dos Estados. por
que é n'esta accepção que os americanos costumam empregaI-a.

N. no T,
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houves~e elte servido de objecção especial contra a
Constituição dos Estados Unidos, isto é, que emból'a ella
pretendesse tomar pol' base a divisão dos ramos legislati
vo, executivo e jndiciario, podia comtudo ser de facto ac
cusada de se de'viar ela doutrina, pela accumulação dos
differentes poderes nas mesntas mãos em certos casos
e em outros, a reunifLo d'elles em ontras mãos; de sorte
que na realidade elta subvertia a maxima e não podia dei
xar de ser perigosa para a liberdade publica. (1) Não se
pode negar o facto, de que existem essa accumulação
e reunião occasionaes ; mas a conülusão de que o sys
tema seja per'igoso para a liberdade publica, é intei
ramente inadmissivel. Se a obj0cção procedesse, seria
applicavel com a mesma e, em alguns casos, com maioria
de razão, á maior pat'te da nossas constituições esta
doaes; e d'esta sorte se provaria que os peiores inimi
gos do povo era o pt'oprio povo, incorporando nas
suas mesmas constituições os meios de destl'uição das
suas liberdades.

§ 529. Os aUütores do The Fedel'CLlist considerál'am e~te

assumpto objecto da maior importancia e, consequen
temente, lhe (jolBagráealll o mais sabia commental'Ío.
Actualmente a objecção penleo milito da sua impori"
tancia pratica, visto como a expeeieucia ;-eio demons
trar a faJlacia das suggestães, em que se fundava.
Entl'etanto, como a objecção pode ser renovada e a
separação completa seja as vezes sustentada pelas opi
niões de e I iritos arguciosos, deslumbrados pela theo~

ria e extravagantemente afferrados á noção de simplicida
de 110 gove1'llo, não será sem ntilidade recorrer a alguns
dos aroumentos com que aq uelle illustres estadistas, que
or~anizáram a Constitllição, sem deixar ele aelmittir a
verdatle gencríca da I1ldxima, procul'áram provar, que
o afferro i Ilflcxi vel em torlos os casos á essa cloutl'i
na, prejllLlicat'ia a effLacia do governo e daria em

(1) Amer. Museum, 536, 549,550,553; 3 Amer. Museum, 78, 79.
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resultado a destruição das liberdades publicas'. A thése
que elles se encarregáram de defen,ler foi esta - « a
menos que esses ramos do poder estejam unidos e
hal'l1lonizac1os a ponto de poderem servir reciproca
mente de COl'rectivo constitucional lIns aos outros, na
pratica, o grau de separação que a maxima exige,
como essencial a um governo.li\ re, nunca pode ser
devidamente conservado. » (1)

§ 530. Fique assentado em primeiro lagar, que todos
estão accordes, em que os podel'es pertencentes a um
ra1110 não deyem ser directa nem completamente ex
ercidos por qualquer dos outros ramos e que, como
corollario e relativamente a cada um d'elles, nenhum
deve ter, directa ou indirectamente, inflllencia domi
nante sobre o exercicio de seus respectivos poderes. (2)
Comtudo, o poder em si mesmo é de natureza absel'
vente e deve ser efficazm~nte impedido de transgredir
os limites, que lhe são assignados. Separados os tres
grandes ramos do poder por larga fronteira levanta
da entre elles, fica a difficiL tarefa de se prover os
meios para garanti l-os enüe si contra as invasões pre
meditadas 011 occasionaes uns dos outros. Será bas
tante a declaração escripta na Constituição, de que
cac[a um se limitará á sua esphera e nenhnm inva
dirá as funcções do outeo 1 inguem, familiae com a
historia em gel'aL ou mesmo com a nossa peopria his
toria durante o periodo de vigencia das constituições dos
nossos Estados, c1epúsitad, muita eonfiança em taes de
clarações. Em primeiro lagar, os homens podem di
vergir e effecti' amente diveegirão quanto a natureza
e extensão da pl'ohibição. Seus desejos e seus inte
resses, o predominio de facções, Ull1a necessidade appa
rente ou uma popularidade peedominante, claeá gean
ele fJrça a suas opiniões e as defend.el'á faciLmente com

(1) The Fedel'a1ist, N. 4íl.
12) Idem.
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argumentos d~ apenas superficial valor. N'este senti..
do se ha verificado, que a theoria ha cedido sob a
pressão, como sob a elasticidade occasional da opi
nião publica, tanto nos Estados como no governo ge-'
ral ao tempo da confederação. E' notaria que as usur...
pações se têm verificado de parte de cel'tos ramos do po
der tanto n'um como no outro governo e ha fl'equen
temen te acontecido terem sido essas mesmas usurpa
ções sancc;onadas pelo favor e complacencia popula
res. (1)

§ 531. Alem d'isto, para que fosse mantida em seu
inteiro vigor a barreira constitucional erguida entre
cada um dos ramos do poder publico, no caso de se
rem intl~iramente separados, era manifestamente in
dispensavel que cada um d'epes dispozesse e no mes
mo gl'au, dos meios de defesa propl'ia. Ora, sob o
ponto de vista theorico, isto seria quasi impraticavel,
se não impossivel; e praticamente faliando, é bem sa
bido que os meis de defesa propl'ia á disposição dÇ>s
diffel'entes ramos estão em immel1sa disproporção. O
ramo jlldicial'io é entre todos incompacavelmente o
mais fra:co e estará para sempre em grande parte su
jeito ao' podel' legislativo. E este exerce e deverá ex
8l'Cer influencia fisc3Jl~'ladora sobre o poder executi vo,
visto como conserva à sua disposição todos os recur
sos, com as quaes a magistratura suprema se poderia
tornar formida vel; dispõe de podel' sobre o erario da
nação e a propriedade do povo; 'pode conceder ou ne
gar os meios de govemo; pode lançar ou supprimir
os impostos; pode enfraquecer o poder da espada,
desarma.ndo o braço que a maneja.

.§ 53.2. Diz De Lolme e com muita procedencia: « E'
sem contestação absolutamente necessario, para segu
rança da constituição de um estado, restringir o po
der executi vo; porém mais necessario ainda é restrin-

(1) The Federalist, N. 48. Vide tambem The Federalist, Ns.
38, 42.
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gir o legislativo. O que o primeiro pode fazer por
actos successivos sàmente (11uero dizer, subvertei' as
leis) e por meio de maior ou menor serie de ten ta
ti vas, o segundo pod-e fazei' de um só jacto. Como a
sua nua vontade pode dar existencia as leis, da mes
ma sorte, a sua nua vontade pode tambem destrui l-as ; e,
se me é peemittida a expressão, o poder legislati vo po
de mudar a constituição, assim como Deus fez a luz.
Portanto, pal'a que se possa gai'antir a estabilidade
da constituição de um estado, é indispensavelmente
necessal'io resti'ingir a auctoridade legislativa. Deve
mos, porém, assign:;l1ar aqui uma differença en ti'e os
poderes legislativo e executivo; este pode ser cil'cums
cripta e até mesmo o sei'á ma-is facilmente, quando não
for di vidido; o poder legislati vo, pelo contrario, para
ser limitado, deve seI' absolutamente dividido.» (1)

§ 533. A verdade é q ue o poder legislativo é o gran
de podeI' dominante de todos os governos livi'es, Já
alguem observou com o mesmo vigoi' e penetração, que
o poder legislativo por toda parte vae extendendo a
sua esphera de actividade e ai'rastando todo~ os po
deres em seu impetuoso turbilhão. Pal'ece que os fun
dadol'es das nossas rêpublicas, embôra pmdentes como
foram, sob a influencia e o receio da prei'ogativa real
que sobre elles pesava, nunca por um rnomento sequer
desviáeam os 0lh08 do perigo immediato para a liber
dade pi'oveniente d'essa origem, combinad-a como es
tava com a auctoridade bereditaria e um paeiato tam
bem heredital'io para defendeI-a. Parece que nunca se
lembeáeam do perigo da usurpação legislativa, que,
reunindo por fim todos os poderes nas mesmas mãos,
ha ele chegai' á mesma tyrannia, que aqueHa com que
somos ameaçados pelas usul'pações do executivo. Os
repi'esentantes do povo olháram com olhos de ciume
para todo e qualquer augmento de auctoridade nas
mãos do magistrado exeQ.utivo, visto como esse aug-

(I) De Lolme, L, 2, cap. 3.
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mento invadiria a sua proprfà au~toridade ; mas quem,
por sua vez, poderá velar sobre o accl'escimo de auc
toriclade dos proprios representantes f Terão eltes os
mesmos zelos pelo exel'cicio do poder de parte d'elles
pl'oprios, como os têm, quando exercido por outros 1
Em uma republica representativa, aonde a magistra
tura é cuidadosamente limitada, já quanto a extensão,
já quanto a duração des seus poderes; aonde o poder
legislativo é exercido por uma ass(~mbléa, que é ins
pirada por presumida influencia sobl'e o povo, tendo gran
de confiança em sua propl'ia força, - assembléa suf
ficientemente numerosa, para sentir todas as paixões
que actuam sobre as multidões, nias não tão nume
rosa que se tome incapaz de persistir nos designios
das suas paix;')es pelos meios que a razão prescl'eve.,
- é facil de ver, que a tendencia para a usurpação
do podei', se não for constante, é pelo menos prova
vel ; e que é contra a audaz ambição d'este ramo do
poder, que o povo deve conservar todos os seus zelos
e exgottar todas as suas precauções. (1) Ct

(1) The Federalist, Ns. '48, 49.
(a) O Sr. Governador Morris confaridos de conformidade com

exprime de modo muito vü:il es- o seu verdadeiro pensamento e
te pensamento: li Do que servem significação, elles evitnrão, quan
ter os homens uma 'constituição do se sentirem inclinados á ul
escripta, contendo inequivocas trapas aI-os, a vergonha, . e não
disposições e limit<tções ~ O lião o crime, de perj urio, jurando que
legislativo não se deixará pren- o verdadeiro pensamento e sig
der nas malhas da rêde da 10- nificação é, conforme a sua com
g.ica. A legislatura terá sem- prehensão, aq uelle que corres
pre o poder, que quiiler exercer, ponde ao eu int Ilto.». Life etc.
fi menos que sej a de tal forma por Spal'ks, Vol. lU, p.' á~3. Accres
organizada, que em si mesma centa ainda: « Talvez a no a
con tenha algum correctivo effi- experiencia prove sufficientemeu
caz. As tentativas por outros te, sem raciocinar sobre o as
neias para desviaI-a de of!' usas, sumpt:J, que as constituições es
apenas a tornarão mais of!'ellsiva. criptas no papel, não passão de
A ideia de obrigar os legisladores simples cadeias ele teias ele aranha
p1r meio de juramento é' pueril. nas mãos ela legislátura.» Idem,
Havendo j llrado exercer os poderes 2:51.
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§ 534. A. muitas razões se pode attribuir a influencia
prúdonii nante elo ramo legislati voo Em primeil'o logar,
seLB p del'es constitucionaes são mais amplos e me
nos sllsceptiveis ele sel'em· ciruull1scriptos a limi
tes pl'Jcis)s do que os de qualquel' outL'O ramo. Os
limites da auctol'idade executiva são facilmente assig
nalados e definidos; ella compl'ehende poucos objec
tos e, estes meSiI1JS conhecidos, não pode il' alen: cl'el
les, sem que entre em contacto com os outl'os l'a
mos; as leis podem refreaI', restl'ingir e limitar o seu
exercicio. As mesmas observaç- JS cabem com maioria
de razão ao poder juLlicial'io, A jueisdicção é ou p' ele
ser limitada a poucos objectos ou pessoas ou, por mais
.gerai e illimitada que seja, a sua acção limita·se à
simples administração da justiça privada ou publica.
Não pode punil' sem lei; não pode inventar controvt:l' ias,
pa~'a resolvel-as; só pode decidir de direito e medi<lll
te as demandas, que lhe são submettidas; na la "roele
fazer para si mesmo; é o"brigado a tudo fazer pal'a
-os outros; tem de obedecer as leis e se as adlll i LJ is
tea venalmente, está sujeito ao podel' de impe~~ch:nenl.

Do outro lado, o pJder legislativo, exceptuados raL'OS
casos de prohibição consti tucional, é illimitado; varia
constantemente seus meios e seus fins; goverlla as
instituições, as leis e a administração publica LIa paiz ;
l'8gula todos os seus gl'andes interesses; dispõe da
sua propriedade" inteira. Vejamos o exercicio lle dous
ou tres ramos dos seus poderes ordinarios: lança im
postos; dispõe e distribue toda a receita; e~tabelece

as regras da successão, distribuição e divisão cla pro
pl'iedade parLiculal'; domina todas as fontes e recur
sos ela riqueza; altera, á sua vontade, o mechanislllo
das leis e modéla quasi todaR as ínstituíções que á so
ciedade dão a força, conforto e dignidade.

~ 535. Em segundo lagar, Él representante directo
vis.ível da vontade do povo em todos os tempos e cir-



cumstanoias; p{)ssue tanto o ol'gnlho como o poder
dos nUlpel'OS ; (1) é facil e firmemente impelliclo pelos
fOl'tes impulsos do amor e odio populares; obede
ce sem reluc;tuncia aos desejos e vontade da maioria
pl'esente. Esta obe,liencia abl'e caminho ao favor pu
blico e este consegue não só o apoio, sellão tambem
a impunidade pal'a quaesquer medidas aconselhadas
pela maioria, mesmo ql,1all,lo tl'allsgl'idam os limites
consLítucionae3. O ramo legislati \'0 não tem motivos,
pol'tantú, paea zelos e escrupnlos no uso dus seus
pocLel'es, e sente a ambição estimllla,la e o bl'aço for
talecido pela protecç.ão e pela cOl'agem d s numel'OS.
Estas ideias não pel'tBncem sómente aos homens que
olbãJ cheios de appl'ehensõ"s pal'a a SOl'te das repu
blicas; são tambelll ft'ancamente partilhadas por al
guns dos mais extr'enuos defensores llos direitos popu
lares e ela permanencia das instituições republica
nas. (2) A nossa histol'ia pateia off0l'ece copiosos ex
emplos paea verificação cl'estas observa/;ões. (3)

§ 533. Se, poiB, o poder legislativo exel'ce deciclida
pl'epondel'ancia e influencia sobl'e qualquel' dos outl'OS
poderes ou sobre ambos e se, no seu pl'oprlo mechanismo,
não affel'ece gal'antia efficaz ao OUtl'O' 011 egul'anças da
sua IJI'opria abstinenci'a de usul'paçõe , lião basta, para
assegul'ar as nossas libel'dades, con['ial'mo-nos á. sim
pio,..; divisão constitucional dos podel'es. (4)

§ 537, Que remedio, pois, aLlequaclo as circumstan
cias, poJe seI' proposto ~ Foi lembl'ado que um appel
lo ao povo, em determinadas epochas, poderia reparar

(1) « As as. embléas numero as,» diz M..Turgot, « são domina
das em seus debat~s pelos m tivJS mais insiO'nifica teso »

~) Vide a. mui pond r sas obs rvações de M:r. Jefferson em sua'
otes on Virginia, pp. 19:- a Hn e 2!8. Em D.:lzembro de 1776 e

Pt) teriorment3 em Junho de 1781, a legi latura da Virginia, sob
grllnde pre. âo, esteve a ponto de votar um acto, nomeando um
dirtador. Idem, p. '207.

(3) The liec1eralist, Ns. 48, 49..
(4) Vide Jeft'ers(}n's Notes on Virginia, 195 a 197.



todos estes inconvenientes. Mas se taes inconvenien
tes fúl'em fl'equentes, o l'emedio contribuirá para di
minuir esse respeito e confiança na estabilidade elas
nossas instituições, que tão essenciaes são á sna sa
lutar influencia. Se é verdade que tOLlos os governos
se baseam na opinião publica, não é meuo venlade
que a força da opinião em cada individuo e a influen
cia pl'atiua, qne ella exerce sobl'e a sua conducta, mui
to depende do numero de pessoa, que es e inllividtlo
sllppõe partilhar de opinião igual. (1) Ha tambem não
pequeno perigo de perturbaç.ão da tranquiLliclade PIl
blica na frequente repetição de questões, que enten
dem com os principias fundamentaes cio governo; (2)
quem quel' que tenha feito pal'te de assembléas con-.; oca
das para semelhante fim, cleve tel' percebido a gran
de diversidade de opiniões sobre questões as mais essen
ciaes e a extrema diffi.culdaLle üe conseguir-se uma
maioeia, que adopte a previdente sabedoria das dispo
sições mais judiciosas. Os sentimento e as exal tações
ele occa ião, os pl'econceitos populal'es, o anlell te amor
a theorias, ° temperamento enthusiastico, a inexpe
riencia e a igllorancia e bem assim as opiniões 11l'e
concebidas, contribuem aelmirav(}lmente para a obce
cação do raciocinio e a seducção do intendimento. a
histol'ia da maior parte das convenções d'esta nature
za se vel·jfi.ca pl'ovavelmente, que as mais judiciosas
e melhores partes da Constituição, aquelLas quo lhe
dão valor permanente, como as que lhe garantem se
gura e calma execução, fOt'ão justamente as que me
nos gosál'am elo favol' publico ou menos apl'cciaLlas
forão por seus proprios auct0['eS no 1ll011leui.o do de
bate. Planos, os mais razoa veis, hão sido frequente
mente destruidos por um dito feli'.: ou por uma beIla
figura. Foi assim, que a abservação do Dr. Franklin,

(1) The Federalist N. 48.
(2) ldem, s. 48, 50.
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de q ue uma legislatura com dous ramos seri·a o mes
mo q Lte um carro puchado ao 111eS1110 tempo em cI il'ec
ções 0plostas [Jor um cavallo na frente e outro atl'az,
passa por ter exel'cido acção decisi va na l'e 01 ção quu le
vou a Pennsyl vania, em sua constituição prill1i ti va, 11 in
ve ti r em um só corpo todo o poder legislati voo (1)
Aquelle erro foi felizmente corrigido em a sua actual
con. ·tituição. Ninguern se con venceo de que a clau
sula ela constituição do Estado elo Vermont creando
um conselbo septennal de cunSOl'es pal'a investigaç~LO

da" infl'acções constitucionaes dUl'ante o ultimo septen
n io e para indical' a legi latura as medida mais
convenientes, convocando, se o reputasse pl'eciso, uma
con venção para l'eforllla ela constituição, fosse de al
guma vantagem pl'atica. para aquellc Estado, no senti
elo de garanti l-o contl'a as usurpaçõús legislativas ou
de Ol1tro poder, mais do que a segurança gosélda por
outros' Estados, que aliás não tinbão a mesma di po-
siçftO. (2) CL /'

§ 588. POl' outl'ü lado, se o appello ao povo ou á
uma con\ enção só deve ser feito á gl'andes distan
cias, lião [Joderá reparar os males mais instantes, L
se as medida' cOllsidel'adas como infracções con
titllL:ionaes gosarem de popularicla le ou conciliarem vas
to' illtel'eSses privados 011 ti\'erem lançado raizes nos
habitas do governo, é clal'o que as probabilidades de
reparação efficaz sel'ão essencialmente diminuidas. (3)

§ 539. :Mais conclUllente, porém, é a objecção de
q LlL) as decisões resultantes de todos estes appellos nãü
c01'l'esponderiam ao fim da manutençüú ou l'estabcleci-

(1) 1 Ad'tm's American C nstitutions, 105, 106.
(~) A hi~t ria da ptimiLiva constitu:çã da Penllsylvania e o reln

torio do seu eons lho de cen. ore, mostrão de m do evidente o pe
qu 'no valor de dispo i.ões desta espoleie. 1'hc Federalist, Ns ,19, 50.

(3' 1'11e Fedel'ali t, N. 50.

(ct) O cons lho le ce ~sor s foi uma emenc1a eon. titucionnl pro
ab lI.do no Verlllnnt em 1870 por po. ta pelo propl'io eons lho.
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menta do equilibrio constitucional do governo. As
observações do The Fede?',llisl a este respeito. são tão
nota veis, que mal poderiam ser resumidas, sem se lhes
diminuir a fOlça: « Vimos que a tendencia do go I'er
no repu blicano é para o engeandeciment? da legisla
tura a custa dos Outl'OS ramos do poder; os appellos
ao povo, portanto, seriam feitos commummente pelos
poderes excutivo e' judiciaria; mas, feitos por um ou
outro, colheriam amlJos iguaes van"tagens da consnlta ~

Examinemos as suas respectivas sitnações. Os mem
bros dos ramos executi vo e judiciaria sã,o em pequeno
numero e só de uma pequena parte do povo parlem
ser pessoalmente conhecidos; O, d'este, pela forma da
sua nomeaçã,o, bem como por sua natureza' e estabi
lidade, est&o demasiadall1ente afastados do povo para
tomal'em gl'ande parte em suas preoccupações e intui
tos; aquelles são em geral objecto de ciumes e a sua
administração está sempl'e sujeita a sel' desvirtuada
e impopulal'isada. Por Outl'O lado, os membros do ra
mo legislativo são numel'osos; estão lal'gamente di
vididos pelo povo entre o qual vivem; as suas rela
ções por consanguinidade e amizade abl'angem em gl'an
de fil'opol'ção a parte mais influente da sociedade; a
natureza do seu caI'go publico p['esuppõe certo valor
pessoal perante o povo e que elles são, de modo mais
confidencial e imme,1 iaLo, as sentinellas dos seus di
rei tos e libel'dades. Com taes vantagens, mal se po
deria admittir que a parte contraria, tivesse igual Pl'O
babilidade de successo. O ramo legislativo não só
poderia defender com todo exito a sua causa perante
o povo, como provavelmente seria arvorado em juiz.
A l1lysma influencia que a seus membros tivesse dado uma
cadeira na legislatura, lhes daria um lagar na convenção.
Se assim não acontc1ces e COlll relação a toclos os mem
bros d'aquelle ramo, provavelmente isso se verificaria
com referencia a muitos d'elles e quasi que com toda ~
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certeza relativamente aos mais influentes, dos quaes
aliás tudo depende n'esses corpos. Em summa, a con-"
venção compor-se-ia principalmente dos homens, qne
ti vessem sido ou na occasião fossem ou esperassem ser
membros do ramo do poder publico, cuja conclucta
era acC'usada;' elles, portanto, seriam partes interessa
das na propl'ia questão, que tives em de resolver.» (1)

§ 5"10. Se, pois, os appellos occasionaes ou periodi
cos para o povo não conseguiriam levantar b"ll'reiras
efficazes contra as invasões da legislatuea nos outeos
ramos do poder publico, é claro que recurso se deve
pt'ocurar 11a constituição intema clô propt'io governo
em alguma combinação, que exerça constante fiscali
zação e possa manter as mutuas relações dos varios
poderes entre si. Inteiramente examinado o aSSllm[ to,
se verá que o melhor modo de se cansegllÍr isso, senão
o unico, está na reunião occasional dos poderes ele
cada um dos ramos com os elos outros, plenamente
mantidas ao mesmo tempo a existencia separada e a
independencia constitucional de cada um d'elles. Cada
ramo deve ter vontade propl'ia e os membros de 11m

apenas acção limitada nos actos e nomeação dos mem
bros dos outros ramos; cada um deverá ter a sua in
depende11cia garantida c'ontra a possibilidade de so['
lh'a tirada por um ou por ambos os outros; mas ao
mesmo tempo, as suas mutuas relações devem ser
tão fortes, que o inteL'esse na manutenção e protec
ção de cada um dos poderes entre si se torne reciproco.
Não devem existir sómen te meios constitucionaes, mas
razões pessoaes tambern, para resistirem as invasões
uns dos outros; cl'esta arte, a ambição será pela am-

(1) The Federalist, . 49. A verdade d'esta argumentação, bem

como a absoluta inefficacia d'essas convenções periodicllS, estão sati.
factoriamente provadas pela historia da Pennsylvania sob o regimen
da ua anterior con tituição. The Federalist, N. 50. Vide 2 Pitkin s
lIistory, ~5, 306.
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bição n@utralizada; o poder pela aspiração de poder
refreado e os interesses contl'abalançados pela pres
são de outros interesses eontl'al'ios. (1)

§ 541. Parece que outro systema adequado á conse
cução cl'este l'esultatlo não se encontra róra da participa
ção parcial de cada um cl'esses ramos nos poderes do ou
tro e da intl'odncção nos actos do governo, em todos os
seus departamentos, de um systema de fiscalização e
eq uilibrio, de que dependa essencialmente, como sem
pre se ha verificado, a seg..urança das instituiçõe li
'd'es. \.ssim, pOl' exemplo, muitas vezes se ha en
cOLltrado correctivo contra a pl'ecipitação e violencia em
lllateria de legislação na distribuição do poder entl'e
diITerentes ramos, dispondo cada um de acção pL'ollÍ
biti va em relação aos outros. Do me::;mo moelo, appli
cou-se as invasões do poder executivo pelo legislati
vo asaivaguarda do veto limi tado concedido ao lJri
meil'o relativamente aos actos do segundo, e coutri:1 a
influencia e patronato do executi\o ou contra o exer
cicio illegal de anctorielade, a necessidade elo accol'Llo de
determinado conselho ou de um ramo da legislatura, nas
nouíéações para os cal'gos publico' e no eleselllpel ho
de outras elevadas funcções, confiando-se tambem a
ouLras mãos a administração da receita publica.

§ 542. A garantia cOl11mum, usa.da pam defe a
do ramo j ueli(;iario, ha sido o tempo de exercicio dos
juizes, que eUl geral conservam seus cal'gos, em quan
to os servem bell1. l\Ias claro é, que esta disposição
não é suffiüiente, de de que a leaislatura dispõe de
completo poder sobre os vencimento dos juizes e
sobre a jurisdicção dos tl'ibunaes, ele modo a poder
eliminuil-as ou alteral-as á vontade. Com eIIeito, o po
der judiciario é naturalmellte e qua i necessariamente,

(1) The Federalist, Ns. 48, fiO 51.
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como já se disse, o ramo rnais fraco. (1) (b Não pode
dispo1' de inDu mcia pqr meio de patronato; seus po
deres jamais poderão ser exercidos em p1'ovei to pro
prio; não tem allcto1'idade sobl'e o erario ou a força a1'
nlalla ela naçã l ); não pode lançar impostos nem dispor
de dinheiro, nem commalldar exel'Citos, nem nomear
funccionarios. Nunca é posto em contacto com o povo
por meio dos constantes appellos, solicitações e rela
ções privadas, que pe1'tencem a todos OS ontros ramos
do govel'l1o; só é visto nas controversias ou nos
julgamentQs e punições; sÍla justiça severa e impa1'
cialnão crea titulo::; á popula1'idade, embóra 111'os clê ao
respeito; COllserva-se solitario e desajudarlo, excel to
por essa parte da opinião publica que está exclusi
Yal11eute interessada na restl'icta administ1'ação da j llS
tiça. Raramente poderá assegu1'a1' para si a 'ympalbia ou
o desvelado apoio dos poderes executivo e legislativo. Se
estes, como'frequentemente acontece, não forem e 'crllpu
losos observadol'es de suas p1'erogati vas, a constante ne
cessidade ele fiscalizar os actos de um e outro, consequen
te com a solicitaç.lo individual, e o penoso clever de j ul
gar, que taes. actos são contraríos a lei ou a üonstituição,
não são ue natlueza a conciliar a benevolencia ou manter
a influencia. Parecia, p01'tall to, que algumas gal'an tias
addicionaes se tornavam necessarias, em certas cir
cUll1stancias, para protecção d'este ramo do poder pu
blico contra a dominação absoluta dos out1'OS. Entre
tanto, . Ó raramente se tem feito applicnção de ta~s

garantias, e a todas as tentativas no sentido de adop
tai-as se ha resistido com pertinacia, que demonstra

(11 Montesquieu. L'Esprit des L'lis, L, II, cap. 6.

(a) E' e ta. uma verdade fre- ser tirados da no sa propria historia
quentemente ob ervn.da pelo es- se fosse necessario. MI'. Van Bu

cl'iptores de direito publico, e nl- ren commenta um d'esses exemplos
guns notaveis exemplos poderiam em o seu PoliticaI Partie ,307 a 310.
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quão morosos são os chefes populares na adop fio ue
rcsLl'icções a seus poderes c quão lontallJente chega o
povo a convicção de que o poder judiciaria é o verda
deiro baluarte das suas liberdades. Em alguns dos
Estados o poder judiciaria esLá em parte combinado
com algums dos ramos dos poderes executivo e legis
lati vo, e se tem verificado que, n'esses casos, elle ha
sido um auxiliar importante na conservação da salu
tar energia das leis, bem como da não menos salutar

. administração da justiça publica.
§ 543. Quando passarmos em revista os poderes

especiaes conferidos a cada um dos ramos da adminis
tração, veremos de modo mais comp'leto até aonde a
Constituição dos Estados Unidos, no dominio da actual
separação cl'esses ramos e da reunião occasional de
alguns dos poderes de cada um d'elles, realizou o
objectivo da maxima, que temos estado a examinar.
A unica e verdadeira prova, porém, dt3ve ser, no fim
de contas, a experiencia que cOl'rige os erros da theo
ria e ao mesmo tempo fortalece e il1ustra os etemos
decretos da natureza.

§ 544. Com tudo, é bastante singular, como já se
observou, que uma das principaes objecções levanta
das contra a Constituição ao tempo da sua adopção,
tivesse sido essa reunião occa5ional de poderes, (1) reu
nião da qual depende a sua existencia e ilJfiuElncia prati
ca, se são .i ustas as razÇ>es precedentes, tiradas, como se
deve ter percebido, dos mais habeis commen tadores. e
disse que os dilTeJ'entes ramos do poder estavam ele tal
fOl'ma distl'ibuidos e confundidos, que se destruia toda
a symetl'ia e belleza da fórma e ao mesmo tempo se
expunha algumas das partes essenciaes do eelificio ao
perigo de serem esmagadas pelo desprop0l'cionado peso

(1) The Federalist, 1S• 47, 38.
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das outras partes. A objecção será mais detidamente
examinada, quando mais tarde !3e apt'esentar em todos
os seus detalhes; seja, porém, dito ele passagem, que
a experiencia de mais de quarenta annos ha demons
trado a perfeita segurança d'esta divisão, pelo menos
aonde se suppunba que a objecção tivesse maior ap[Jli
cação. Se algum dos ramos do governo dispõe de in
debita influencia ou de poder abRorvente, certamente
não é o poder executivo, nem o j udiciario.



ANNOTAÇÕES

el'ia imperdoavel pl'etenção augmentar uma unica
palavra, se quer, a erudita argumentação que enche o
capitulo precedente, em que o auctor, com a lucidez
que tanto caracteriza o seu estylo, prova á saciedade
a excellencia ela maxima ela divisão dos podf..Ires pu
blicos.

Alem cl'isto, differença não ha entre a nossa e a
Consto AmeI'. sob este aspecto, porquanto ambas to
máram essa maxirna para base do seu systema gover-.
namental; o commentario do eminente auctor f por
tanto, pode applicar-se inteiramente ao nosso. direito
pateio, sem que alteração alguma eleva modificaI-o.





CAPITULO VIII.

A LEGISLATURA.

§ 545. O primeiro artigo da Constituição contem a
estructul'a, organização e poderes da legislatura ela
União. Cada secção d'este artigo, como de todos os
outros, exigirá cuidadosa analyse e ex.ame em sepa
rado. Proporno-nos, portanto, a passar em revista cada
uma d'ellas de per si n'estes commentarios e a desen
vaI ver as razões em que se fundão, as objecções .que
lhes tem sido levantadas e a interpretação, aLé aonde
se poder investigar satisfactoriamente, dos ter1110S em
que estão ellas concebidas.

§ 546. A pl'Ímeil'a secção do primeiro
Consto Fed. artigo é concebida nos seguintes termos:

Art.16e§1.· - «Todos os poderes legislativos outor
gados n'esta Consti tuição, serão conferi

dos a um Congresso dos Estados Unidos, que se com
porá de um Senado e Cillllara de Representante.)

§ 547. Esta secçM comprehencle, como regI a [uIJda
mental, o exercicio do poder legislativo por illtel'l1le
dia de dtlus ramos distinctos e illdependentes. ob a
confederação, todo o poJ.er 1egi lativo da nião era
confel'ido á uma só camara. Limitado como era aguel
le pode!', ainda assim a sua l'olJcent!'ação em um só
corpo foi reputada como uni elos defeitos proeminentes
da confederação. , pOl'ém, Ull1a só assembléa podia
com razão ser reputada depositaria idonea dos [l'acos e
limitados podel'es confeJ'iclos por aquelle ill. Lrumento
ao governo federal, difficilmente se podel'ia cOllsiderar
como compativel com os principias ele um bom goVel'll'O
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confiae-se-lhe os poderes mais amplos e mais energicos
outorgados pela Constituição. (1)

§ 548. A utilidade da subdivisão do poder legisla
tivo em dous ramos diffeeentes, exercendo ó direito
de veto um sobee o outro, é aceita presentemente tal
vez pela maioria dos espiritos reflectidos; (2) mas
nem sempre ha logrado appl'Ovação geral e inda ago
ra é algumas vez'3S contestada por theoricos e ho
mens de gabinete. Entretanto, mui judiciosamente se
ha observado, que difficilmente se encontraria em toda
a sciencia politica maxima mais importante e que maior
influencia podesse exeecer sobre a vida pratica do go
verno. Já dissemos como a Pennsylvania em sua
primoira constituição adoptou, cedendo a influencia
de um espieito eminentemente philosophico, como é
sabido, o plano de um só corpo como depositario do
podeI' legi.slativo. (3) A Georgia, em sua primeira
constituição (posteriol'mente aI terada), tambem confi
ou to -Lo o poder legislativo a um só corpo. (4) O Ver
mont adoptou o mesmo systema, conferindo, comtuclo,
ao conselho executivo o poder de revisão e da proposi
tura de emendas, systema que ainda conserva. (5) a
Sabemos tambem pelo orgão de distillcto homem de es
tado, de grande saber e lealdade, que na primeira
ol'ganização das nossas constituições estadoaes, fez-se
d'este assumpto questão de imp0l'tancia transcendente,
a qual dividio as opiniões dos nossos homens mais emi
nentes. Sendo a legislação apenas a expressão. da von
tade lla communidade, foi considerada como acto de

(1) The Federalist, N. 22.
(2) Jeffers:>n's otes on Virginia, 191; 1 Kent's Comm. 208; De

Lolme on the Constitution of England. L. 2, eap. 3; 3 Amer. Mu
seum. 62, 66. G )v. Randolph's Letter.

(3) 1 Adam's Defence of Amercan Constitutions, 105, 106; 2 Pitk.
Hist. 291, 305, 316.

(4) 1 K,mt's Comm. 208; 2 Pitk. Hist.315.
(5) 2 Pitk. Hist. 3U, 316; Consto ofVermont, 1793, cap. 2, §§ 2, 16.

(a) Vide nota a ao § 537.
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natureza tão simples, que a razão inexperrente lião
pouelC-J ele prompto percebeI' a necessida,le de confiaL-o
a duas corporações, tendo cada uma o diL'eito ele vl'to so
bre os actos da outra. Todos os argumentos tiradus
ela analogia entre a funcção dos corpos p litico e a
evolução da natUL'eza physica, todos os impul os ua
moderação politica, todos os preconceitos contra Ut a
segunda assembléa legislativa coordenada, exti 111 U laelos
pelo exemplo d'este systema no Parlamento !Jl'i tannico,
erão contrarios a divisão do poder legislativo. (1)

§ 549. E' certo tambem que a ideia ele que o podel>
legislativo deve ser confiado á uma só assembléa, foi
adoptada em varias epochas por homens eminentes
por seu talento e virtudes. Milton, Turgot, Franklin
são apenas alguns nomes entl'e os que confessadamente
sustentáram e discutil'am a questão. (2) iI' James
Mackintosh em um trabalho de polemica, escripto com
o enthusiasmo e a eloq uencia de moço, advoga a dou
trina de um só COl'pO legislativo; (3) talv0z que a edade
madura tivesse vindo modificaI' esta pl'ill1eira opinião;
em todo caso, poucos sectarios couta ella em nossos
dias. Contra a sua opinião, assim manifestada, ha o
triste exemplo da propria Ft'ança, cuja primeil'a cons
tituição, a de 1791, foi organizada n'esta ba e e cujos
actos o genio el'este grande homem procurou j ustifh,al'.
Entretanto, é elta um monumento das loucuras e dos
males do systema; mas tendo iJ França doplatlo poste
riormente a divisão do podeI' legi lati vo, terá garantido
para si (como é de esperar) os beneficios permanentes
da liberdade. (4) O Sr. Chanceller Kent, eI poucas pagi-

(1) President J. Q. Adams's Oration, 4, de Julho de' 1831. Vide
tambem A.dams's Defence of Am rican Con titutions, per tol.; 1
Kent's Comm. 208, 209, 2IO; 2 Pítk. Hist. 233, 305; PaleJ s Moral
Phílosopl>y, L. (j. cap. 7.

(2) 1 Adams's Defence of merican Constitutíons.3, 105, 366;
2 Pitk. HiRt. 233. Ante § 536.

(3) Mackintosh on tue Freneh Revolution (17 2) 4.' edie. pp.
266 a 273.

(4) 1 Kant'a C mm. 209, 210.
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nas repletas de bom senso e concisão, consubstancia
decisiva argumentação. (1) Esta qnestã,o, entretanto,
ainda cone perigo de ser futuramen te revi vida, e es
píritos sup0riores ainda hoje a ella occasionalmente se
referem COlflO a um pr·) blen:a, que pede experien
cia mais úompleta. (2)

§ 550. Não sel'á, portanto, sem interesfie passar em
revista nlguns dos argumentos principaes, que servem
de defesa a osta divisão. O primeiro e mais importante
fundamento é que ella constitue um freio poderoso
contra a legislação indebita, precipitada e oppressiva.
As corporações pu))licas, do mesmo modo que os incli
viduos, são de vez em quando dominadas por exal ta
ções e paixões violentas; tornão-se impacien.te~, irri
ta veis e impetuosas. O habito de agirem el11 commum
dá lOg'Flr á furte propensão para o que, n:1 falta de
melhor termo, pode-se chamar - o espirito de partido
ou pa.ra o que com tanta felicidade n phrase extran
geira - l'esprit du corps - exprime. Alguns chefes popu
lares as vezes conquistarr. extraordinaria ascendencia
sobre a corporação por seu talento, sua eloquencia, in
tl'igas e astul;ias. As medidas são muitas vezes apre·
f·:entadas apressadamente, discutidas com pouco cui
dado e exami nadas CO~ll aillda menor cau tela. A mes
ma soffreguidão de alguns espiritos torna inteiramente
impossivel o debate delibnrad f ), quando a medida apre
senta aspecto plausivel ou gosa da popuhridacle do
momen to. Nem é ra~'o, especialmente em casos d'es
ta ordem, desprezal'em-se bem funda-las objecções, não
só porque Os a.dvogados da medida não se dão ao tra
balho de l'evel-3 , como tambem porque os. adversarios
são muitas vezes seduzidos por credulo silencio. De
ordinario a f.; assembléas legislativas são pouco inclí-

(1) 1 Kent's Comm. 208 a 210.
(2) Mr-. Tucker, illustrado auctor dos COOlmentarios a Black

. tone, parece sustentar a doutrina, ele que a divi ·ito do poder legis
lativo não é util nem importante. Vide Tuck. Black. Comm. App.
226, 227.
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nada!:> a desconfiar ele seus pOlleres e menos :linda 110

exercício moderado (['esses poderes; comQ são eUas;
que prescrevem as regras para as suas deliberações,
a~ relaxam facilmente, SeJllpl'e que qualquer pressão
se manifesta no sentido de solução immel1iata. Se el
las não ti verem ontl'o fl'eio alem da PI'opI'ia vontade,
só raramente terão a fil'meza de ill~istil' em uma qnes
tão o tempo preuiso pal'a considel'i:l l-a e exami 11al-a em
todas as SIli-lS relações e effeitos sobre a sociedade. (1)

§ 551. Mas não é sómente contra uma legisl':l.ção pl'e
cipitada e il'l'eOectida, qne nos devenJos pr ecavel' no
curso normal elas cousas. Ha [ol'te propensão nfl:S as
sem bléas publicas para accumularem o poder em
suas mãos, para ampllal'em e extenderem a sua influ
ellcía e circumscrevel'em dentl'o da sua propl'ia esphera
os meios e as causas da disl,ribuiçãO de fa'·ol'es e gra
ças. Se todo o poder legislativo é conferido a um só
corpo, restricção nenhuma se pode 0PPÔ1' pI' 1ticamell
te ao mais amplo exercício d'aquelle poder, nem a
qualquel' usurpação que eUe tente desculpaI' ou jnsti
ficar sob pretexto de necf:ssidade ou de supel'iol' atten
ção para com o bem publiull. Muitas vezes se ha dito
que a necessidade é a desculpa dos t;) rannos ; tall1bem
é igualmente vel'dadeiro ser eUa a discl1lpa elas as em
bléas publicas depositarias de poderes, cujo exercicio
não encontl'a restdcção. (2) C~ Mr. Hurae ol)serva com

(1) 1 Rent's Comm. 208,209; 3 AmeI'. Museum, 66.
(2) A facilidade com que até mesmo os bomens eminentes

se comprazem em exorbitar dos seus poderes constitucionacs, nun
ca foi melhormente explicada do que pela pratica de MI'.

(aj Durante a ultimfl. guerra gencia dos acontecimentos, a cer
civil fez-se gnnde num3ro de pri- tns respeitos, ellas emmudeces
sões sem auctorização legal; al- sem. 1uitos d'e tes Cfl.SOS nunca
gumas d'ellas indubitavelmente chegáram a ser assumpto de in
no pensamento, que era algumas vestigação judiciaria; mas na
vezes confessado e justificado, de questão Milligan, 4 Wall. 2, o Su
que para salvar a Constituição e premo Tribunal decidia que as ga
as leis era necessario, que na em~r- rantias constitucionaes em bem da
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muita perspicacia, que os homens geralmente são mais
honestos em sua vida privada, clü que em seu carac
ter pnblico, e que para sel'virem a um partido irão
alem do que fadam em negocias, que i3Ó entendessem
com os seus intel'e ses pnrticl'llares. A honra é um gran
de fl'eio qne contem a humanidade; mas lá aonde um
corpo consideravel de homens age em commum, es
se freio é em grande pal'te afrouxado; pOl'qne os
homens têm cel'teza de s )rem sustentados pelo seu
pl'opfio partido nos actos que a[Jl'oveitarem ao intel'es
se do mesmo pal'tido, e assim dentro em pouco habi
tuam-se a despl'ezar as reclamações do adversarias. (1)
E ta opinião não é de modo algum exclusiva de MI'.
Hume; fOl'ma a base da al'gumentaçào politica de mui
tos elos maiores homens de todos os tempos, como re
sultado do exame detido das paixões e das fl'aquezas,
da historia e da experiencia Ila humanidade. (2) No
pensamento, portanto, de preservar os direitos e as

(1) 1 Rume's Essays, E says 6 e 16; Mr. Jefferson disse que - « os
ag.mtes do porler publico raramente fortalecem as suas inclinações no
sentido de reduzil-o ;» 4 Jefl'élrson's Corre p. 279.

(2) Vide 1 Adam's Defence of American C nsti tutions, p. 121;
LJtters ~6, 24. 5:); 1 Rume s Es ays, Essay 16; 1 Wilson's Law
Lect., 39"* a 397; 3 Adam's Defence of American Constitutions,
Letter 6, p. 209, etc.

Jefferson, como elle pl'oprio o declara na sua mvsma correspondencia.
Em 1802 elIe celehra um tratado, p lo qual a Louisiana passarria a
fazer parte da União, embora (como vim'ls) em sua propria opinião,
is o fosse inconsti tucional; 4 J efferson's Corresp. 1 a 4; e em 1810
elle defende o direito do executivo de comprar a Florida, porque de
outra s rte, conforme a sua mesma opinião, perder-se-ia a oppõr
tunidade, embóra o acto involve. se uma transgressão de lei; Idem
14 . 150. Taes são os ex mplos offerecidos da necessidade de Esta
do, que deve sub tituir a Canstituição e as leis. Taes são os
prinipios que, conflrme argumenttlVa, justificariam mesmo a pri
são que não fosse sanccionada por lei; idem.

liberdade individual referiam-se e govel'llados em todos os tempos
tantl ao estado de guerra como ao e circumstancias.
de paz, e obrigavam governantes C.
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liberdades do povo contt'a uSUl'pações i njustas, e ele
assegmar os beneficios ele uma constituição livre, é de
importancia vital pi'll' um feeio ao exercicio indebito do
poder legislativo, que é o poder dominante e quasi
irresistivel de todos o govel'l1os. (1)

§ 552. Este assumpto ê bl'ilhantemente discutido POl' um
eminent'1 escriptot', (2) cuja al'gumentação repl'oLlllZi re
mos melhol', dando-a na suas pI'opl'ias palavras: « Se,»
diz elle, c( leyassemos a no sa ingenuidade até ao pon
to de reconhecer que a maiol'ia da h'Jmanidade vive,
em geral, sob o impel'io da benevolencia e das boas
intenções, ainda a sim tel'iamos de confessar, que gran
de maioria teansgt'ide fl'eql1entemente essa norma e, o
qne é de todo incontestavel, já não só a maioria. mas
quasi todos, circumscrevem a sua benevolencia ao cir
culo das suas familias, parentes, amigos pessoaes, da sua
parochia, aldeia, cidade, c/lndado, proYincia, e que mui
poucos são aquelles qUE} a' extendem impal'cialmente
á toda a cOl11munidade, C/>l1cedida esta verdade, a q ues
tão resolve-se por si mesma. Se a maioria é capar.
de preferir os seus interesses I rivados ou os de uas fa
mílias, condados e partido, ao da nação coLlectivamente,
alguma disposição deve ser introdu'/'ida na Con titui
ção em bem da justiça, que ,obrigue todos a respeita
rem o direito COll1l1llll11, o bem publico e a lei geral de
pl'eferencia aos interesf,es peivados e parciaes.» (3)
Mais ainda: « De todas as formas possiveis de gover
no, a soberania ele uma f:,Ó assembléa, successivamente
escolhida pelo povo, é talvez o melhor meio de faci-

(1) Os cone itos de Mr. Rume silo por vezes notaveis e convincen
tes; mas o seu syst~llla de republica p l'feita (Essay 16) contem al
"'Lllllas das phantasias mais extravagantes do espirito humano, s6
igualadas p la C n tituição de Locke par 1 a Carolina. Estes ex
emplos m'Jstrão o perig:> de confiarmos implicitamente nas opi
niões puramente tl1eoricas dos homens mesmo os mais sabios,

(2) :MI'. John Adams.
(3) 3 Adams's D fence of American Constitutions, Letter 6, PI).

215, 216. Vide orth AmeI'. Rev., Outubro de 182'1, p. 263.
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litar a satisfação elo amor.. pl'oprio e do interesse pri
vallo de poucos individuas; Alguns caracteres emi
nentes e conspícuos conservarão de uma para a outra
eleição as suas cadeiras na assembléa soberana, se
.ião quaes forem as mudanças feitas nas outras cade
raso Devido a superior engenho, habilidade ou a opu
leneia; a mais exp1endido nascimento, reputação e re
lações, poderão etles cabalar o povo e seus chefes 10
caes, até conseguirem vencer a maior parte dos seus
ad versarias e apresentar os sens amigos. Para este fim,
darão todos os e;lllJl'egos, contractos e pri vilegios com
lllcl'ciaes e outras vantagens aos ultimas e aos amigos
destes o lançarão toda SOl'te de elubaeaços e contl'a
riedades no caminho dos primei I'OS, até implantarem
tal systema de esperanças e receios atra vez elo Esta
do inteiro, que lhes permitta reunir a maioria em cada
eleição da a~semblé,L. Os j ni.zes serão nomeados por
elles e pelo seu partillo e, port'll1to, se prestarão sof
fl'ivellOente a seus desejos. To la a auctoridade judi-·
ciaria, e bem assim a executiva., será empregada, per
vertida e prostituída em manobras eleitoraes. Não se
consiguirá justiça', nem a innocencia e a virtude se
sentirã"o garantidas nos tribllnaes judiciarias, senão
entre os amigos dos chefes dominalltes; os processos
sel'ão inventados e movidos contl'a os adversarias, até
que consigam perse3uil-os ou perdel-os, e, como dis
põem do erario e dos poderes executivo e judiciaria,
os dinheiros publicas serão despendidos do mosmo mo
do. Só conseguirão favores aqueltes, que cortejarem
os demagogos influentes' da assemb1éa, votando em seus
amigos e seus instrumentos, sendo votadas e conferidas a
amigos e pal'tidal'ios as pensões, as recompensas e
gl'atificações pecuniadas, bem corno as honras e em
pregos de toda especie. A imprensa, essa gl'ande bar
rei l'a e baluarte elos di l'eitos do homem, perde de sua
liberdade, quando é protegida por lei; se os aucto-

•
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res, escriptores e editor~s.. ,não aceitarem o alluguel,
que lhes for offerecido, terão de submetter-se a des
graça, que lhes será por denullcias imposta; os jornaes,
com todo sigillo e dissimulação, serão convertidos em
vehiculos da calumnia contl'a a minoria e dos applau
sos impiricos e laudatorios aos chefes da maioria e ne
nhum desaggravo será possivel conseguir-se. Em sum
ma, o systema inteil'o dos negocios publicos e todas
as causas concebi veis de esperança ou terror, serão
empl'egadas na promoção dos interesses privados de
poucos e da sua obsequiosa maioria; e n'estas cil'cums
tancias um unico remedio restará, o appello para
as al'mas. E' assim, que vemos em todas as republicas
italianas a minoria sempre arrast.ada ás armas pelo
desespero.» (1)

§ 553. OutlO illusteado escriptor declara afoitamen
te, que - « uma só legislatura peesta·se a reunir em
si todos os pel'lliciosos defeitos dos diffel'entes extremos
dos maus governos; dá lagar à fraqueza geral, á ina.
cti vidade e á confl1são e estas são acompanhadas de
violentos e repentinos accessos de despotismo, de in
justiça e de crueldade.»- (2)

§ 554. em conceder que esta linguagem reprodusa
a pintuea fiel dos resultados da investidura do poder
legislativo em uma só assembléa, ha n'e11a motivo I'>as
tante para conVollcer o espirita dos hom(Jl1~ cl'iterio
sos, de que ha. geande perigo em semelhante deposito
exclusivo J'esse pocler. (3) E' preciso que se estabe
leça um freio, que possa manter o verdadeiro equilí
brio peevisto pela Constituição, e consegue- e esse feeio
o ITlf1is efl.icazmente po sivel por meio de um ramo
coordenado, com auctoridade igual e organização dit'fe
rente, que tenha igual poder legi lativo e disponha do
direito independunte de velo sobre os actos do outro

(1) 3 dams's Dafenc of Am~rican Constitutions, 2 .J, a 2 6.
(2) 1 W ils n's Law Lect. 392 a -l05; The Feuel'alist,)/. 2')
(3) Vide Siunay ou Governmeut cap' 3, Si 45.
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ramo. O valor de semelhante fl'eio, com effeito, de
penderá em grande parte da differença de organiza
ção; se o prazo para o exel'cicio das funcções, os re
quisitos e modo -de eleição, as pessoas e 05 interes
ses representados por cada ramo forem os mesmos exac
tamentf}, esse freio será menos podero o e a garan tia
menos perfei ta, do que se alga ns ou todos esses ele
mentos val'jarem, de modo a porem em jogo todos os
varias interesses e influencias, q ue pertencem á uma
sociedade li vre, honesta e escla~'ecida.

§ 555. O valor, portanto, da di vi ão do podel' legis
lativo em dous ra1fJOS, dispondo cada um do direito
de veto solll'e os actos do outro', pode ser refHlmido
do seguinte modo: Primeiro, actua directamente como
garalJtia contra a possibilidade de legislação precipi
tada, "' ia lenta e perigosa, e perruitte que os elT',S se
jão corregidos, antes de terem produzido males pu
blicos; interpõe-se diariamente entre a apresentação e
a adopçãO final das medidas offerecidas e cl'esta arte'
dá lagar á reflexão e as suooessivas deliberações de
differentes corpos influenciados e ol'ganizados sob dil'fe-

• I . -

rentes principias.
§ 556, Em segundo lagar, age indirectamen-te como

preventivo contra as tentativas da passagem de medi
das de caracter privado, pessoal ou partidario, sem
relação com o bem publico. A simples circumstancia
de que existe outro corpo revestido de igual poder,
cioso de seus proprios direitoR e independente da in
fluencia dos chefes que possão patrocinar certas e de
tel'minadas medidas, corpo pelo qual estas terão de
sel' analy adas e ao qual estã,) na contingencia de se
recommendar paI' seu proprio merecimento, cOlltl'ibui
rá tacitamen'te pal'a enfraquecer os esforços que tenhão
pOl' fim a sua passagem pela surpreza ou pela intri
ga ou pelas corruptas combinações dos pal'tidos, E'
muito menos facil enganar ou corromper ou p.ersuadir
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dous COl'pOS para que aceitem urna conducta subversiva
do llem geral, do que a um só, p1'incipaln:ente se os
elementos de que se compozerem, forem essencialmente
diffel'entes.

§ 557. Em terceil'O logal', como a legislação neces
Sal'l<lmente influe ou pode influir na communidade in
teira e comprehende inlel'esses complexos e de vasta
diffiGuldade, e exige applicações justas e amplas dispo
sições, é ela maio1' conveniencia sublllettel-a á l'evisão
independente de differentes espiritos, irispirados em opi
niões e sentimentos diffel'entes e algumas vezes appos
tos, de modo qU3 se torne tão perfeita quanto o espirita
humano pode conceber. Portanto, a jurisdicção de uma
segunda instancia que no exercicio de auctol'idade re
visora independente alternadamente inspeccione e seja
inspeccionada, deve necAssariamente dispor dos meios
e difficilmente deixal'á de seI' animada do desejo, de
submetter essa legislação a completa e satisfactoria
revisão. Sabem todof5 quão imperfeita é fl. legislação
humana; apezal' das cautelas tomadas para garalltir a
perfeição das deliberações, quantos prinúipios duvido
sos e quanta uLili·lade ainda mais duvidosa não encel'
ra ~ quão varias e, comtudo, deficientes, não são as suas
disposições. pal'3 protegerem direitos e repararem in
justiças 1 Portanto, tudo llquillo que natural e necessal'ia
mente desperta a duvida, augmenta o cuidado, provo
ca a investigação ou estimula a vigilancia e a dilirren
cia, tem valor como outl'OS tantos elementos q lle nos
põem de guarda contra a pl'ecipitação na formação e
altel'ação das leis e contra a anr:iuencia as sugge Lões
da indolencia, dos planos egoistas da ambição ou do
astuto artificio de demagogo' falso::; e corrompidos. (1)

(1) « Observae,» diz habil escriptor, « as sociedades, analysae os
ado publicas, chegne a v~rifbação dos seu verdadeiros auctore ,
e vereis que p;:>ucos, mui p;:>ucos são os homens d governo, e ainda
menos talvez nos governos mais democraticos, que, de facto, promo-
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Para este fim, aLé agora nenhum expediente melhor
se ha encontrado, do que a creação de um ramo
independente de sensores, para rever os a tos legisla
ti vos do outro ramo e para alterar, emendar ou rejeital
os á vontade, devendo os seus proprios actos, por sua
vez, passar pelo mesmo exame.

§ 558. Em quarto lagar, só difficilmente se encon
traria outra garantia adequada contra as invasões dos
direitos e liberdades constitucionaes do povo. Pondera
Algemou Sidney com muita rnão, que o poder l@gis
lativo é sempre arbitraria e não mel'ece confiança nas
mãos d'aqueLLes, que não são obl'igados a obedecer as
leis que fazem. (1) Não é tambem menos vCl'Chde, que
el [e tende sem pre a trans por as suas pro pri as fron
teiras por ambição, por paixão, por inadvertencia, pela
ascendencia ele facções ou pela influencia dominante dos
interesses privados. (2) Em taes circumstancias, a uni
eH. barreira efficaz contra a oppressão, intencional ou
uccicLental, é a separação das suas fllocções, a ante
posição de um a outro interesse; da ambição a ambição,
elaf-l combinações e espirito de dominação de um r;-Hl1O
ao mesmo e:;pirito e combinações do outro ramo: e
é claro que quanto mais variados forem os elemen
tos constitutivos de chda ramo, maior sel'á·a seguran
ça. (3) Com muita vel'dade poncluroll o Sl'. Juiz \iVilson,
que - « quando uma RÓ legislatura resolve desviar-se
dos principias da Constituição, e s3n'Lelhante r'esolução pode
se1' estimulctda P01' poder' sem co1'rectivo, não ha auctorida
de constitucional, qu.e possa conter o seu progresso;
pode marchar a passos largos e precipitados no ca-

(1) Sidney's Disc. ou Government, cap. 3, SI 45.
(2) The Federalist, T. 15
(3} The Federalist, Ns. 62, 15.

vem e dirigem tudo quanto se c~nsegue fazer passar.» - Thought
upon the PoliticaI Situatiou of the United States of America, imprssos
em Worcester em 1788.
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minha da, violação da Constitnição, até que só a revo
lução possa deter-lhe a caneira. Mui differente será,
porém, o caso, qu Indo a legislatura se dividir em dous
ramos; se um d'elles de!:'via-se ou tenta desvial'-se
dos principios da Constituição, será pelo Outl'O contido.
O simples receio do facto, prevenirá o desvio ou a sua
tentativa.» (1)

§ 559. T,d é o resumo dos principaes argumentos,
com que se ha defendido o systema da divi ão elo po
der legislativo em dr/us ramos. A experiencia dcnIOns
trou que, se em todos os casos esse systema não tem
servido de obstaculo completo á passagem de legisla
ção precipitada e inconsti tucional, ha, com tudo, em
muitos outros correspondido satisfactoriamente a este
fim. Provavelmonte não se encontra na actualidade
em toda a União U111 só Estado, que cOllsinta na reü
nião dos dous ramos em uma só asselllbléa, embó"a
não lhes tenhão faltado em todos os tempo, espil'i
tos eminentes que, levados por enthusiasmo ou por
amor de simplicidade ou por afferro á theol'ia, tellhão
defendido semelhante reunião com at'gumentos plau
siveis e valiosos, senão con vincen teso

§ 560. Na convenção qne organizou a Constituição,
todos os Estados presentes, exceptuada a Pennsylva
nia, votáram pela resolução de - « que a legislatura
nacional devia compor-se de dous ramos.» (2) Com-

(1) 1 Wilson's Law Lect. 396 .. The Federalist, s. 62, 63. MI'.
Jefferson era francamente a favor da divisão do poder legislati
vo em dous ramos, corno se evidencia do exame da uas otes on
Virginia (p. 19!) e da sua eorrespondencia, nfl. epocha em que se
discutio esta que tão. 2 Pitk. Hist. 2 3. De Lolme, em seu trabalho
sobre a constituição da Inglaterra, faz (cap. 3, p. 214, etc.) alO'll
mas consideracães mui interessantes sobre o assumpto na passll
gem citada. Â.ccl'escenta elle: cc O resultado da divisão do poder
executivo é o estabelecimento mais ou menos rapido do direito do
mais forte ou o estado constant~ de guerra; o da dirisão do p)
der legislativo é a verdade ou a tranquilidade geral.» Vide tam
bem Paley's Moral and PoliticaI Philosophy, L. 6, cap. 6 e 7.

(2) Journal of the Convention, 8.5; 2 Pitk. Hist. 233.
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tudo, subsequentemente só sete, dentre onze Estados
preBentes, votáram pela affirmativa, tres <iontra e um
cuja votação di vidio-se. (1) Mas embóra surgisse essa
diversidade de opinião na convenção, (2) parece que
por fim, quando se resolveo a creação de um governo
nacional que exercel'Ía grande auctoridade fiscaliza
dora sobre os Estados, toda a opposição emmudeceo,
visto como a existencia de dous ramos proporcionava
maior segurança aos Estados menores. Não consta que
esta divi:;ão do poder' legislativo se tomasse, entre o
povo, assumpto de ardente discussão ou de real con
troversia; se isso tivesse acontecido, encontrar-se-ião
pI'ofundos vestigios nos debates publicos em vez de
silencio gel'alo O The Fedemlist sô em poucos logares
toca no assumpto.e principalmente com referencia aos
artigos de confederação e a organização do Senado. (3)
De facto, os ad versarios da Constituição comprehen
deram, que os Estados como taes, lograriam segu
rança addicional com sua representação no Senado, e
como os Estados grandes deveriam exercer influencia
dominadora, segundo as bases actuaes, na Camara dos
Repl'esentantes, os Estados menOl'es não podiam dei
xai' de uni r-se no pensamen to de man terem posição
equivalente em um ramo coordenado. (4)

§ 561. Examina la a' at'gllll1entaç.ão geral, com que
se justificou a divisão do poder legislativo, virá de
molde fazer em conclusão o sllmmario dos fundamen
tos reputados mais importantes e que maior influen
cia exerceram no estabelecimento da estructura actual
ela Constituiçào elos Estados Ullielos. Toda a questão,
natlli'almente versoLÍ sobre o estabelecimento do Se
nado; porque ninguem punha em duvida a conve
niencia da cl'eação ela Carnal'a dos Representantes

(1) Idem, 140.
(2) Yates' I1Iinllt~s, 4 Elliot's D bates, 59,73,76, 87 a 89, 124,125.
(3) TI'e Federlllist, Ns. 22, 62.63.
(4) The Fl'deralist, Ns. 22, 37, 38, 39, 62.
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como depositaria do poder legislatiYo, não obstante a
divel'sidade de opiniões a respeito da natureza da sua
composição.

§ 562. Na justificação da ex:stencia de um senado com
poderes coordenados, se allegou, primeiro, que era um
mal inherente aos governos republicanos, embóra em
grau menor do que nos outros governos, o facto de se
esquecerem' aquelLes que os dirigem, lias suas obriga
ções para com os seus constituintes, tornando-se in
fieis ao seu importante mandato. Sob este aspecto,
o Senado, como segundo ramo da assembléa legislati \ a,
distincto do outro e participando com elie dos me mos po
deres, deveria em todo caso ser um freio salutar posto
no governo; redobraria a garantia do povo, exigindo a
concorrencia dos dous corpos distinctos nos planos
de usurpação ou de perfidia, quando, no caso contra
rio, seria bastante a ambição ou corrupção de um só
d'elles. Esta precaução, accrescentava-se, firmava-se
em principias tão evidentes e tão bem compl'ehendi
dos nos Estados Unidos, que excuzado era desenvol
veI-os. Como a improbabilidade de combinações fu
nestas estaria na proporção da dissimilhança da in
dole das duas corporações, seria de boa politica dif
ferençaI-as uma da outra por todos os meios compa
ti veis com a necessaria harmonia de todas as medidas
para este fim reputadas convenientes e com os genui
nos principias do governo republicano. (1)

§ 563. Segundo. A necessidade de um senado não
era menos indicada pela propensão de toda assell1bléa
singular e numerosa, para ceder ao impulso das pai
xões repentinas e violentas .e para deixar-se arrastar
por chefes facciosos a resoluções immoderadas e per
niciosas. Innumeros exemplos se poderiam citar não
só de factos pertencentes aus Estados Unidos como la
historia de outras nações. O corpo destinado a cor
rigir esta fraqueza devia estar d'ella isento e, por-

(I) The Federalist, N. 62.
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tanto, devia ser menos n I1rneroso, possuil' a devida fil'
meza e a conveniente competencia e condições para
as suas funcções. (1)

§ 564. Terceil'o. Outro dofeito que deveria seI' re
mediado pelo senado el'a a falta do devido conhecimento
dos fins e principios da legislação. Todo bom gover
no sl.lpp5e duas cousas: - a fillelidade aos fins elo go
verno e o conhecimento dos meios pelos quaes esses
fins pJclem seI' melhol'mente conseguidos: Allegava
se que mui pouca era a attenção pl'estada á ultima
condição pelos governos americanos, e que a cl'eação
do senallo em bases convenientes veria augmentar muito
as pl'obabilidades de fideliLiade e de sabia e pl'udente
legislação. Que são, pel'guntava-se, todas essas leis
explicati vas, modificati vas e revogaturias, que enchem
e deshonram nossos volumosos codigos, senão outros
tantos monurnelltos de sabedoria deficiente, outras tan
ta's accusações levantadas pela sessão, que succede,
contra a sessão precedente, outros tan tos avisos dados
ao povo da imp0l'tancia dos recursos, que deve espe
rar de um senado bem constituido ~ (2)

§ 565. Quat'to. Se1l10lhante corporação evital'ia a de
masiada instabilidarle LJOS conselhos lJLlblicos, prove
11l0n te da rapiela successão ele novos membros, por
quanto a rnullança dos h 11l1ens traz necessariamente
UlLla mudança de opiniões, e a mudança de opi'niões
a mudança ele medidas. Essa illstabilielaele na legis
lação tenLie a diminui!', no exterior, o respeito e a
cO;lfiança, bem como LJO interior, a segu!'ança e a pros
periLlalle ; pl'opende para o enfraquecimento do arelor
ele industria e elllpl'ezas, para o decrescimento da se
gUl'ança da pl'Opl'iedade e o l'elaxamento do respeito
e arl'ecto, que são indispensaveis á toda insti tuição po
litica. (3)

(1) Tue Feclemlist, N. 62; Paley's M'nal anel PoliticaI Philoso
phy, L. 6, cap. 7 .. 2 Wilson's Law Lect. 144 a 148.

(~) The Federalist, N. 62.
(3) 'file FederaIist, N. 62.

::..--------'-0 --.-~---~____
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§ 566. Quinto. allegou-se, como outro argumento
e"Xemplificativo da utilidade do senado, a conservação
ela devida consciencia do caracter nacional. Era isso,
em referencia as nações extrangeiras, de importancia
capital; porque em nossas relações com ellas, se não se
observasse escrupuloso e uniforme respeit.o aos prin
cipios de justiça, ficariam os sujeitos a muitos embara
ços e colisões. E' difficil implantar em uma corpora
ção singular, numerO!:3a e amovivel, pl'ofundo sentimento
elo valor do caracter nacional. A qualquer inclividuo
pode caber uma pequena parte elo louvor ou censura
de qualquer medida, mas o pel'iodo funccional é t~o

curto, que pouc_a responsabilidade 'será sentida e pou
co orgulho expel'imentado com os actos do governo. (1)

§ 567. Sexto. Se al1egoLl tambem, por mais para
doxal que pareça, que a falta, em certos casos impor
tantes, da devida responsabilidade do governo nascia
da propria frequencia das eleições, que aliás, em ou
tros casos, trazia essa responsabilidade. Para ser ra
zoavel, a responsabilidade devo limitar-se aos objectos
comprehendidos na competencia da auctoridade respon
savel, e para que ella seja efficaz, é preciso que se
refira a ados. d'aquella auctoridade, os quaes pos
são ser promptos e con venien temente julgados por seus
constituintes. Algumas medidas pl'Oduzem por si sós
efi'eitos i1l1meeliatos e sensiveis; outras dependem de
uma concatenação de circumstancias correlatas e pro
duzem e.ffuitos graduaes e talvez despercebidos; se,
portanto, uma só assembléa existe e eleita por breve
periodo, será elifficil ma11 ter o encadeiamento à as me
didas necessarias ou COl1servar c nveniente ligação en
tre o pa~sado e o futuro. E f\uanto mais n1.101el'OSa
for a corporação, mais amovi veis as suas partes cons
titlltivas, mais difficil será a manutenção da respon
s,\bi Iidade pessoal, bem COL110 a acção uniforme dus
seu,; ~;ucc:es 'ivus membl'Os em pról tios grandes intui
tu.' do belll pub ico. (2)

(1) The Federalist. N. 63.
(2) Idem, 62.
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§ 568. Finalmente, um senado devidamente consti
tuido não sómente actuaria como freio salutar relati
vamente aos representantes, mas de vez ernquando em
relação ao proprio povo, contra seus erros e illusões
momentaneas. Em todos os governos, o bom senso'
calmo e reflectido da communidade deve afinal preva
lecer, e efi'ectivamente pl'evalecerá em toclos os govel'
nos livres sobl'e as vistas e intu'tos de seus go verna
dores; momentos ha, porém, para as cousas publicas,
em que o povo, excitado por paixões desarrazoaelas
ou vantagens ilJicitas, ou transviado pelos conselhos
artificiosos ele hOme1'lS interessados, pode reclamar me
didas, que mais tarde elte será o primeiro a lamen
tar e condemnar. N'esses momentos criticas, quão sa
lutar não será a intervençao de 11111 corpo de cidadãos
respeitaveis, escolhidos sem compromissos com os acon
tecimentos, para conter a corrente transviada da opi
nião publica e conjurar as consequencias, até que a
razão, a justiça t:J a verdade tenhão reassumido o seu
imperio sobre o espirito publico I (1) Acreditou-se que
grande força se adduzeria a estas considerações lem
brando o facto historico de não tel'em tido longa \ ida
as republicas, que não' tiverem senado; com effeito,
Sparta, Roma, Carthago farão os unieos estados, aos
quaes se pode dar este caracter. (2)

(1) The federalist, N. 63.
. (2) The Federalist, N. 63. Mui interessantes obsernções solJre

o assumpto se encontram na argumentação da convenção convo
cada, no condado de Essex, para oxaminar a constituição propos
ta para o Ma sachusetts em 1778 (') e que afinal foi rej eitada.
« O poder legislativo,» dizia aquella corporação, (I não deve ser
confiado á uma só assembléa. Uma assembléa singular é muitas
vezes influenciada pelos vicios, loucuras, paixões e preconceitos

C) Encontra-se essa narração em um pampbleto intitulado - (( Tbe
Essex Resu.lt» - impresso em 17'78. Eu tiro a pnssagem da im
portante - Exposition of the Constitution ofMassachu~etts. - de MI'.
8onage, impressa na ew England Magazine, de Março de 1832, p.
9. Vide tambem sobre o assumpto Paley's Moral Philosophy, L. 6,
cap. '7, p. 388; The Federalist, Ns. 62, 63,



-319 -

. § 569, Não se devel'á perder de vista, que parte da
argumentação precel[ente refere-se á importancia fun.·
damental da divisão effectiva do poder legislativo e par
te aos verdadeiros pl'incipios lle accol'do com os quaes
essa divisão deve ser subsequentemente organizada,
de maneira a poder dar toda efficacia ao correctivo
constitucional. Uma mostra o valor do senado, a ou
tra qual deve ser a sua organização de modo a ga
rantii' a sabedoria, a expel'iencia, a fidelidade e a dig
nidade dos seus membros, Uma e outra, entretanto,
nos demonstram que, para dar-lhe a precisa acção e
influencia como ramo coordenado do governo, o se
nado deve ser menos numeroso, mais selecto, mais
estavel do que o outro, e ser escoqüdo de maneil'a que
represente e combine differentes interesses com força
desigual. (1) Veremos melhormente até aonde a Con:=,
tituição conseguio este objectivo, quando successiva
mente examinarmos em detalhe as attribuiçães perten
centes a cada ramo do poder publico.

§ 570. Podemos terminar esta discussão, notando
q ue na republica romana a auctoddade legislati va., em

(1) The Federalist, Ns. 62, 63.

de um individuo. Corre o risco de ternar-se avára e de isentar-se
dos onus, que impõem a seus constituintes; está sujeita á ambi
ção e depois de umaj;serie de annos, tende a deelarar-se permanente.
O Longo Parlamento da Inglaterra declarou-se perpetuo e, portanto,
durante algum tempo destruío a liberdade dos subditos. A Hol
landa foi goyernada por uma assembléa representativa, eleita an
nualmente; posteriormente, de annual t')rn u-se eptennal e, d'ahi,
vitalicia e, finllJmente, exerceo o p der de preencher todas as
suas vagas, sem audiencia dos seus constitu intes. O governo da
Hollanda é hoje a tyrannia, embóra seja repnblicano. O resulta
do de uma só assembléa será violento e inconsiderado e suas rp.
soluções frequentemente absurdas e contrac1ictorias. Deve haver
um seguudo corpo para rever com calma e soberania e conter com
firmeza os actos do outro, independente d'esse, já quant a sua
creação, já qannto a ua exi tencia. O primeiro, porém, deverá
dispor tambem de igual direito de revisão e fiscalização sobre os
actos do segulld '). »
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ultIma instancia, residia por seculos em dous corp'1s
politicas distinctos, não como ramos da mesma legis
latura, mas como legislaturas distinctas e independen
tes, em cada uma das quaes prevalecia um interesse
opposto; n'um, erão os interesses patrícios que predo
minavam, no outro, os plebens. E, entretanto, du
rante a existencía simultanea d'essas duas legislaturas,
a republica romana chegou ao presumido fastigio da
grandeza humana. (1) .

(1) The Federalist, ?\. 3 b.



ANNOTAÇÕES

Art. 16. O Poder Legislativo é exercido
pelo Congresso acional, com a sancçe"io
do Pl'esidente da Republica.

§ 1. o O Cong7'esso Nacional compõe-se de
dons ramos: a Can~ara dos Depu
tados e o Senado.

Consto Fed. Braz.

E' puramente accidental a differença que se nota en
tre a redacção do art. 1, secção I, da Consto Amer.
e a do art. 16, § 1, da Consto Fed. brazileira, pois
ambas delegam o poder legislativo ao Congresso

acional e di, idem este em dous ramos, isto é,
Senado e Camar L de Represeutantes, que a nossa de
nomina dos DeiJutados; e 8e digo accidental, é porque
as palavras da federal bl'azileira - com a sancção do
Pl'esidente da Republica - não contrariam a americana
q ue, a seu turno, contém disposição igual, embora men
cionada em outra secção, a secc. 7, clau.2 do mesmo
art. 1.

Não importa a differença das palavras erro que a dis
posição foi redigida em qualquer das duas constitui
ções, desde que o pl'incipio consagrado é um só e mes
mo pl'inúipio. A este respeito, os argentinos cingi
ram-se mais do que o nosso legisladol' constituinte á
Consto AI110l'., quasi tl'aduzindo-lhe litteralmente o tex
to, Consto Al'g. art. 36; em todo caso, em qualquer
das tres constituições o pl'incipio é essenciallllente
identico.

Sem embargo do que acabo de dizer, noto ~ diffe
rença de expressão adoptada pelas duas ultimas con8-
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tituições e a nossa na pal'Le em que aquellas dispõem,
que o podeI' legislativo será confe1'ido ao Congresso e
a nossa que será pelo Congl'esso e:JJ~1'cido.

O eminente publicist':l. argentino, o SI'. icolau Cal-
vo, criticando uma traducção franceza da Consto
AmeI'. na qual se falta de poder0s leb'i~:;lativos deter
minados pelos representantes por sua vez incorre, se
gundo parece-me, em equivoco não menor, traduzindo
as palavras do texto inglez - sha,ll be vesticl- pelo - ver
bo, - I'ezidirão, - desvialldo-se assim da mesma inter
pl'etação dada pela patria consti tução, que, corno disse,
parec e-me ter traduzido a A mericana. A exacta tra
ducção li tteral do tc-:xto americano sel'ía - um Con
gresso d s Estados Unidos serà investillo em todos 03

poderes legislativos aqui outorgallo:s - porque aquelte
texto diz: Shétll be vestid in (L Congress etc. e o verbo to
vest significa vestir, revestir, inve!3Lil', mel ter de posse,
etc; portanto nnnca se poderia/dar-lhe a sígnificação
ele - residir. Alem d'isto, o emprego da palavl'a - resi
dir - daria idéiÇ1. de que ao Congresso e não ao povo
pel'tencia o poder legislativo, quando, effectivlll1lente es
te, com todos os outros poderes, pel'tenc0 e, pOl'tan
to, residem na nação; 'esses poderes não são mais que
manifestações positi vas ela soberania nacional que,
sob a forma de delegações, age por intermedio de
seus orgãos, os tres ramos em que o podel' publico
se divide nos governos democl'aticos.

A minha traducl,ão, portanto, cingindo-se a locução
mais comll1ummente empregada, entl'e nos elá c.om maior
fitlelidade o pensamento do legi ladol' americano, obede
cendo ao mesmo tempo ao principias raguladores ela.
matel'Ía. Tendo, pois, como exacta a minha tl'aducção,
não vejo diITurença entre a lei americana, que manda con
ferir ao Congl'esso o podei' legislativo e a brazi leira, que
esLatue que eUe séjn pelo Congl'esso exercido; n'esta
ou n'aquella, a questão é de delegação e exercicio;
em ambas é o Congresso apenas mandataria, para o
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exerclClO de um dos poderes soberanos da nação, pe
rante a qual é responsavel.

E quando duvida se podesse ou quizesse levantar
a este respeito, bastava-me citae as palflvl'as com
q ue o eminente auctoe começa ° seu commentario
« esta secção comprehende, como seja fundamental. o
eXi!/'cicio LIo poder legisla ti vo por dous ramos distinctos
e independentes» - § 547.

Assim pois, repito, as disposições são em essencia
iden'ticas, e o cOl11mentario, que o illustre jueiscon
sulto faz ao texto americano, tem toda applicnção
a disposiçãO do arL. 16, § 1 da Consto Fed. sem que
uma palavra se lhe precise j un tal'.





CAPITULO IX.

A GAMARA DOS REPRESENTANTES

§ 571. A segunda secção do artigo primeiro contem
a estructura e organí7.ação da Camara dos Represen
tantes. A primeira Clausula é concebida do seguinte
modo:

« A Camara dos Representantes se com
Consto Fed. porá de n:embros escolhidos de dous em

Al't. 28. dous anno·s pelo povo dos diversas Esta-
dos e os eleitores em cada Estado terão os

requisitos exigidos dos eleitores do ramo mais nllme
rosa da legislatura do Estado.» (CL)

§ -72. Logo se resolveo que o poder legislativo se
dividisse em dous ramos separados e distinctos, im
portantissima consideração surgia relativa a organi
zação respectiva d'esses ramos. E' oJ)vio que a orga
ni"l.ação de cada um d'elles é sus~eptivel de grande va
riedade e modificações em relação aos princi pios da re
presentação, a qualificação dos eleitores e dos eleitos,
o numero de membros de cada ramo, o tempo de suas
fUl1cções e a proporção da representação.

§ 573. Primeiro, o priccipio da representação. De lon
ga data estava o povo americano no goso do pri'ile·
gio de eleger pelo menos um ramo da legislatura e,
em algumas das colonias, de eleger todos os ramos
componentes da legislatura. Uma camara de represen
tantes, sob varias denominações, taes coiuo camara de

(a) Quanto aos pod res do Cangl'ess'l sobre as eleições fedemes.
veja-se Ex parte iebolJ, 100 U. . 371; Ex parL Carke, ib 399.
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delegados, camara de commu'ns ou simplesmente cama
ra de representantes, emanada directamente do povo,
responsavel para com elle e dispondo de auctoridade
legislativa distincta e independente, era cousa familiar
ás colol1ias e pJr ellas tida no maior respeito e vene
ração. Com razão pensavam, que CO~110 em geral o
goVerno de'-2sse ter interesses em CO.nmum com o povo e
ser exercido em seu beneficio, era essencial a s us di
reitos e liberdades, que o ramo mais numeroso ficas,
se sob a sua ill1mediata dependencia e sympathia. (1)
Esta opinião nada tinha de 110VO ; não era o simples
resultado do estado de dependencia colonial, em o qual
seus zelos se mantinham vigilantes contra todas as na
turaes invas3es do poder de parte de um reino extran
geiro; haviam formado suas opiniões e adquirido
seus principios na pratica da mãe-patria. Conheciam' o
valor inostimavel da Casa dos communs, como ramo
componente do Parlamento britannico e acreditavam,
que ella havia em todos os tempos offerecido as me
lhores garantias contra as oppressões da corôa e da
aristocracia. Emquanto o poder de tributação e da ap
plicação das rendas permanecesse nas mãos do ramo
popular era dirficil que as u~urpações se sustentassem
por muito tempo, sem' que fossem soffreadas e as pre
rogativas deveriam ceder a esta necessidade, que exer
cia acção ao mesmo tempo sobre a espada e sobre a
bolsa. Nenhum argumento, portanto, era necessario
para convencer ó povo americano das vantagens de uma
camara de representantes, que devesse emanar d'elle
directamente, proteger seus interesses, defender seus di
reitos, exprimir a sua opinião, tornar conhecidas as
suas necessidades, reparar~lhe as injustiças e introduzir
predominante influencia popular em todos os actos do
governo. A experiencia, tanto quanto a theoria, ha
via firmado em seu espüito, como principio fundamen-

(1) The Federalist, N. 52; 1 Black. Gomm. 15R, 159; Paley's Mo
ral Philosophy, L. 6, cap. 7; 1 Wilson's Law Lect. 429 a 433;
2 Wilson's Law Lect. 122 a 132.
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tal de todo governo livre e especialmente ele um go
"\"erno republ cano, a conv:cção ele que as leis não de
viam SOl' feitas sem a cooperação e consent menta elo
povo e de que esses representantes deveriam s r esco
19ielos por eH} proprio, sem a intervenção ele quaes
quer outros funcionarios que lhes podessem enfraquecer
ou modificar a responsabilidade, (2)

§ 574, Entretanto, o principio sã fÔl'a applica,:o atê
então á orgallizaçãó politica das legislatul'<l': estadoaes
e a sua applicação a do govel'l1o [eJeral oã.J deixou de
encolltrar alguma diversidade de opinião.

Esta' diversidade não provinha de duvida alguma quan
to a venlade do principio em si mesmo, q1lando appli
cada a simples republicas; 11111S a convE!niollcia da sua
a,lplicação a republivas confederadas dependia de
cOllsidertlçõe:::; de outra ol'dL'm. Aquelles que deseja
vam COllservar nos conselhos d~L União uma gt'ande
parte da soberania e. tadoal em seu caracter repre
sentativo, naturalmente quereriam que a Camara dos
Repl'e entantes fosse eleita pelo Esta.do em seu carac
ter politico, como o fôra sob,'e a velha confederação.
Do outro lad,), aquelles que desejavam dar ao gover
n0 Ca,I':Icter nacional quereriam, tão naturalmente como
os pl'irneil'os, uma eleição independente pelo pro[Jrio
lJOVu em SuaS primeiras reuniões. E' provavel que estas
Cil'clolllstam;ias tivessem influido nos votos Irados a
esta questão no seio da propria convenção; pOl'quan
to, vê-se que a proposta primitiva da convenção, is
to é, « Que os membros elo primeiro ramo da le
gislatura nacional deveriam ser elei tos pelo povo dos
diversos Estdos,» foi votada pOl' seis Estados, votan
elo dous contra e11a, e dividindo-se olltros dou>;. (1)

E apref;entada uma moção subsequente, para illimi
nar-se a palavl'a povo e insel'ir-se em seu logar a pa
la vI'a legislatLu'as, tres Estados votáram pela aflil'ma-

(2) 1 Tucker's BIack. Comm. App. 28.
(1) Journal of Conl'ention, 31 de !Irai de 1787, pp. 8-, 86, 135;

Elliot's Debates (Yates's Minutes) 58,
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ti va e oito pela negativa. (2) Subsequentemente, uma
moção, paea que Of; reqresentantes fossem elei tos do
modo indicado pelas legislaturas dos Estados, foi re
jeitada, votando pela affirmativa seis Estados, tres pela
negativa e di\idindo-se um. (3) Não foi, pois, sem
grande debate e al'gumentação, que o resultado se
obteve. eml,ól'a afinal viesse a prevalecer inteira una
nimidade. (4) E' satisfactorio sabel'-se que um peincipio
fundamental da libeedade publica foi d'esta arte gaean
tido a nàs mesmos e a nossa posteridade, principio
que li.;;\va incti 'soluvelmcnte para sempre os inteees
ses do 10VO com os da União. (5) Sob a confedera
ção, embora os delegados ao Congresso podessem ser
eoleitos pelo povo, forão eleitos em todos os Estados
excepto dous, -pelas legislaturas estadoaes. (1)

§ 575. Vimos, portanto, que de conformidade com
a secção que examinamos, a Camara dos Represen
tantes deve ser composta de representantes escolhidos
pelo POyO dos diversos Es tados. Alem cl'isto deve a
escolha ser feita pelo povo immediatamente, de sorte
que o poder ê directo, a infiuencia directa e a respon
'abiliclacle dirJcta. Se qualquer meio intermediario

(2) Idem, idem, pp. 103, 10.1; 4 Elliot's Debates (Yates's l\Iinu
tes 62, 63, 90, 9l.

(3) Idem, 21 de Junho de 1787, pp. 140, 141, 215; 4 Elliot's De
bates, 90, 91, (Yates s l\Ienutes).

(i) Idem, pp. 216, 233. •
(5) ~1r. Burke nas suas ReJlections on the Frenck Revolution

tratmd) assumpt:> concernente aos males provenientes de uma es
colha indirecta d s seus repl'e:entantes pelo povo, de modo magis
tral d monstra em como este systema deveria remover toda res
p nS'1.bilidade real do representante para com o povo. Diz elle:
IC Appl'oVO que a camara maior s.)ja eleita directamente pelo povo;
porque, em1Jóra eu pense que uma camara assim eleita seja muito
inferior a') actual Congresso, esteja muito mal habilitadc~ pa'ra legislar
para Ct Ultião, para nações extrang iras, et .; comtudo, este mal não
pesará na balança contra o bem de se cons rvar inviolavelo prin
cipio fundamental, de que o povo não deve ser tributado senão
pelos representantes escolhidos directamente por elle proprio.)
2 Jefferson s Corresp. p. 27:3.

(1) The Federalist, N. 40 .

..
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fosse adoptado, como por exemplo a eleição por um
collegio eleitoral ou pessoas officiaes ou por funcciona
rios escolhidos e especialmente habilitados Pl'O hac vice,
é evidente que a dependencia e responsabilidade dos re
presentantes para com o povo, seriam muito menos sen
tidas e muito mais difficultadas. O patronato natural
mente augmentaria a influencia e aqui, como em mui
tos outros casos, teria applicação a maxima legal ca.Ur

s(~ p1'oxi la, 110n 1'emota spectat'w'. O collegio escolhido tor
nar-se-ia ao mesmo tempo patrono e guia dos repre
sentantes, e o proprio povo instrumento na subversão
do seu direi to e poder.

§ 576. As vantagens indirectas d'esta intervenção
immediata do povo na escolha de seus representan
tes são incalculaveis e merecem ser rapidamente
mencionadas. n'este Iogar, porque ellas nos minis
_tram assumpto para as mais graves re~.exões em
a actual pratica e influencia dos governos republica
n s. Em primeiro logar, esse direito de intervenção
communica á massa do povo um sentimento addicio
nal de dignidade e dever pessoal; exprime energica di
reção à educação, estudos e a[azeres de toda commu
nidade; amplia a esphera de acção e contribue em alto
grau para a formação dos costumes publicos e do ca
racter nacional ; angaria para a massa popular a sym
pathia e urbanidade de seus superiores e difTunde pOl'
todas as classes sociaes commum confiança e interesse!';
communs' disperta o desejo de examinar, esquadri·
nhar e debater todos os actos publicos e assim ali
menta a sua curiosidade de saber, proporcionando ao
mesmo tempo os meio de satisfazeI-a. Os actos e de
ba.tes da legislatura, a conclucta dos funccionarios pu
blicos, desde os mais elevados at) os mais humilde~,

o caracter e feitos do executivo e seus ministros, ns
lu tas, intrigas, o procediment do chfferentes partid(js
e a discussão das grandes medidas e questGes. que ag i
tam e dividem a communidade, só são discutidas livre
mente e aperfeiçoam e dignificam o tl'ato ocial, como



.:.- 830-

gt'adualmenle enriquecem o espirito de solidos elp,men
tos para julgal' os n 'gocios publ"cos e conter a impe
tuosidade e violencia, a que de outra sorte os impul
sos pl'ecipitados podem conduzir o 1J0vo, quando artlfi
ciosamente tra.nsviado por demagagos egoistas ou por
espiciosos planos de innovação. (1)

§ 577, Mas esta principio fundamental da escolha
immedi!ita do povo, por mais importante que seja, se
ria por si só insuft1ciente, para a segurança, se o di
reito de escolha não estiwsse rodeadl) de garantias e
pecauç0es auxiliares. Era indispensavel, em segundo
logar, determinar as condiçõl's de capacidade dos elei
tores. E' obvio que, estabelecido o principio de que
o ramo popldar da legislatura deve emanar directa
mente do povo, resta ainda a grave questão de saber
por quem e de que moclo a escolha deve ser feita.

E' questão essenc'al ao systema e, praticamente, de
cisiva da duração e efficaria dos roderes governamen
taes. Sob este aspecto, largo eo campo para duvidas, dou
trinas engenhosas e indag'ações theoricas que podem
levar, e tem ef-l'etivamente levado, differentes espiritos
a mui diffel!entes resultados. A quem deve ser confe
rido, em um governo livre o direito de voto ~ ou em
outras palavras, a qliem se deve permittir, que vote
na escolha dos representantes do povo ~ O direito de
sull'l'agio deve ser in teiramen te universal ~ Deve sel'
restl'icto ~ Deve peetencel' a muitos ou a poucos'? Se
limitações e restricções se devem fazer, quaes sào as
verdadeiras fronteÍL'as e limites de semelhn tes restric
ções'?

§ 578, Em theoria, estas questões são de
Consto Fed. natureza bastante inquietadora e embaraço

Art. 70. sa e tem assumido na pratica de difleren
tes estados, mesmo de estados livres, anti

gos lU model'l1os, uma variedade quasi infinita de fOl'mas

(I) egui u' e"tas ideias ao Dr. Paley, e só temo, por abrevia
las, tel-as enfraquecido. Paley's Moral Philo ophy. Liv. 6, Cap. 6.
Veja-se tll.mbem Wilson's Law Lect. 124 a 128.
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e soluções, Talvez se não compadeçam com uma so
lução geral e menos ainda universal, de m'Jdo a apre
sentarem uma r0gl'a certa sem excepção para todas
as nações. Os cO:stume', habitos, im:titu' ções, carac
teres e oc mpações das differentes nações; a posiÇãO
topograflhica elo terl'itorio relativamente a (ut,'as na
ções; a orgãnisação actual e classes da sociedade; as
influencias de determinadas in~tituições l'eligiozas, ci
vis ou politicas; os perigos assim como as difficulda
des dos' tempus; o grau de instrucção ou ignorancia
predominante na massa da sociedade; o tempet'amen
tu nacional, e até mesmo o clima e productos do solo;
a gravidade fria e reflectida do norte e a susceptibili
dade ardente das ragiões tropicaes, - tudo istLl pode de
terminai', e provavelmente determinará, modificações
nos prinüipios, bem como nas opiniões, em materia
do direito de suffragio, modificações que nem é facil.
justifi(;ar nem condemnar. (1)

(1( 1 Black, Comm. 171, 172 O Sr.Juiz Blackstone (Idem 171)
observa: « Que a verdadeira razão, pela qual se exi·"'em do votan
tes requisitos para a qualificação que entendem com a proprieda
de esti na exculsão das pessoas, que se achão em condições tão
precarias, que reputão sem vontade propria. e taes pessoas ti
vessem o direito de votar, poderiam votar coagidas por indebita
influencia. Isto daria ao homem rico, ao de posiçao elevada ou
ao astucioso maior quinhão nas eleições do que é compativel com
a liberdade geral, Se fosse provavel, que todos vota sem livre
mente e independentemente de qualquer influencia, então, de ac
cordo com a verdadeira theoria e principio genuino. de liberdada
todos os membros da communidade, por mais p'obres que fossem
deveriam ter voto na escolha dos delegados, a cuja solicitude é
confiada a sorte da sua propriedade, liberdade e vida. De de que
porem, difficilmente se poderia esperar isso de pe soa indigentes
ou d'quellas que se achiio sob o dominio immediato de outros,
todos os estados~ de governo popular se tem visto obrigados a es
tabelecer certos requisitos, pelo quae., os que se reputam sem
vontade propria, são excluido~ do direito de votar, de modo a
collocar outros, cuja vontade . e suppõe independente, em maior
pé de egualdade uns com os outro", « O mesmo argumento pOJ

de ser empregado na justificação de outras exclusões alem das que
..e fundão na falta de propriedade.
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§ 579. Os mais estrenuos defensores do suffragio uni
versal ainda n' o sustent:iram que o direito de voto de
ves e s 'r absoluta IJente universal.' inguelll ainda, pur
mais visionario que fosse sustentou que t"das as pr.ss las,
dtl todas as edades, categorias e carac~eres, Iivessem o
direi' o de votar em todas as eleições de quaesquer func
c onarios publicos. Os idiotas, as creanças, os menores,
os lou os ou inte'ramelJte inlbecis hão sido privados sem
escrupulo, do direito de voto, sob o fundamento de não
disporem do discernimento e discreção necessarias ao seu
exerciL:io. Em muitos I aizes, os criminosos tambern
são pr vados d'esse d reito, como pUlJiÇão pessoal ou
como uma seguran~a para a sociGdade. Na maior parte
dos paizes, as mulheres, casadas uU solteiras, tem sido
propo-italmente excluidas de votar, pOl' int\~rvir isso
oom a san pol t:ca e harmonia da vida social; nos
poucos casos, em que se lhe: tem pel'lllitido o direito
de voto, a experi ncia não justificou ainda a conclusão,
de que com isso se tenhão colhido vantagens corres
pondentes já para o publico, já para elia' mesmas.
E comtudo, spria extrema~lJente d mcil, fil'mado em
si nples argu'l1entação thellrica, (stabelecer algum prin
cil io satisfatorio, pelo qual Ull1a metade de toda so
ciedade tenha sido sy~lelllHticalllenteexcluída pela outra
meLade do direito de tO!llar parte no governo, sem
que. esse principio ~eja ao mesmo tempo a, plicavel e
justifique muitas outras exclusões. Se se Allegar que
todos os homens tem egual, natural e inalibnavel di
reito ne voto, porqu I todos nasceram livrtls e eguaes;
que todos tem clir0itos e in tereso-es commun c 1m eguaI
ti lnll á protecção e, portanto, te:ll egual direito de de
cidir pessoallllente ou pOl' interuJedio ele representantes
e.JeiLos das leis e regula l1entos, que clevel'ão fiscalizar,
dil'ig I' e defender esses direitos e interesses .. que não
podem ser compell do ,exce,Jto por seu livre con~8nti

mento, a abrir mão do que. pela mUlliílccncia e decr,'to
da Providencia, lhes pertence (',m commum com a sua
raça, - que é que ha n'es as considerações, que não seja
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egualmente applicavel as mulhel'es, como seres livres,
inLU glmtes, moraes e r8sponsaveis, possuindo os mes
m 1S dirútos, obrigações e ti tulos a protecção e tendo
o meslpo interesse capital nos regulamentos e leis da
sociedade T E se, attel1ta a natureza do caso, se pode
fazer uma excepção relativamente aos i(Lota , creanças
e loucos, como póde ser esta applicada a pessoas de
maiur edade, consideradas, enteetanto, menores pela
lei positiva? Quem tem o direito originaria de fixar
o tempo e periodo da minoridade ou tutella ~ De onde
dedvaram os antigos gregos e romanos o direito de de
clarar, que a mulher nunca seria considerada maior,
mas ficaria sujeita á eterna tutella ~ Baseados em que
principio do diL'eito natural, os romanos fixáram poste
riormente a maioridade da mulher, e bem assim a do
homem, aos vinte e cinco annos ~ (1) Quem tem o di
reito de declaraI-a, na Inglaterra, para certos effeitos, aos
quatorze, paJ'a outros, aos dezesete, para todos, aos vinte
e um annos, em quanto na França attinge-se á maiorida
de, para todos os effeitos, somente aos trinta annos, em
Napoles aos desoito e na Hollanda aos vinte e cincá ~ (2)
Quem poderá avançar que certo individuo não é qualifi
cado votante tão bem aos dezoito annos como um outro
aos vinte cinco, ou um terceiro aos quarenta e muito
melhor do que a maior parte dos homens o poderá er
aos oitenta ~ E se todas as sociedades se achão inve ti
das de auctoridatle para regularem a questão da edade
e sexo dos votantes de accordo com as vistas da sua
peopeia politica ou conveniencia ou justiça, quem poderá
cl izee, que ellas não dispoem da mesma auctoridade,
por motivos da me ma ordem, para regularom quae quer
olltrélg qllestões relativas aos direitos, qualificação e
eleveres dos votantes 1 (3)

§ 580. O que pal'ece verdade é que o di l'ei to de voto,
como muitos outl'OS direitos, é da natureza d'aquelles

(1) I Black. Comm. 463, 464.
(2) Idem.
(3) Idem, 171.
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qne, fluer tenhão ou não fundamento certo no direito
natural, foi sempre tratado na pratica das nações como
um direito restrictamente civil, derivado e regulado
em cada sociedade de conformidahe com as suas pro
prias circunstancias e interesses. (1) E' difficil conce
ber, mesmo sob o ponto de vista abstl'acto, como pode
ria ser elle de outl'a fórrna tratado. Os termos e con
dicções, em que cada sociedade é formada e organizada,
dev.em depender essencialmente da vontade d'aquelles,
que se associam ou, pelo menos, d'aquellcs que consti
tuem a maioria, que effectivamente rege o resto da so
ciedade. Originariamente ninguem tillha o direito de
obrar senão por e pal'a si mesmo, e o poder de escolher
um supremo magistrado ou OUtl'O fllnccionario, para
exercer dominio ou auctoridade sobre os outros, bem
como sobre si mesmo, só podia ter naseido do commum
consentimento dos outros em somelhante nomeação; e
esse consentimonto poderia ser modelado de conformi-

.dade exactamente com os seus proprios interesses, po
der ou polit.ica. A escolha de representantes para func
cionarem em caracter legislativo, é não só um aperfei
çoamento de phrases mui posteriores da actual sociedade
e ci vilização, como tambem mal poderia dar-se, em quan
to a sociedade não se tívesse arrogado o direito de crear
as instituições e de conferir os privilegias, que reputasse
conducentes ao bem publico e de pl'ohibir a existencia
de quaesquer outros. Em materia de facto, é bem sabi
do, que as assembléas legislativas representativas, pelo
menos na fórma óra em uso, são invenção especial dos
teUlpos m dernos, tendo sido desconhecidas da anti
guidade. (2) Se, pai , toda sociedi:lde bem organiza
da tem o direito, no beneficio commum da totalidade,
de sei' consultada e se, de accordo com os princi pios do
direito natural, este direito nasce da união da propria

(1) Black. Comm. 171. 2 Wilson's Law Lect. ]30; l\'1antesquien,
L 'sprit de. Lois, L 11, aap. (j; 1 Tucker'. Black Comm. App. 52,
53.

(2) Mas veja-se a Politica ele Ari. totele3.
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sociedade, parece difficil prescrever quaesquer limites f1

este dil'eito, os quaes sejão compati veis com a conveni
ente consecução dos intuitos em pel'spectiva. Se, por
tanto, qualquel' sociedade julgar, que o bem e os inte
resses communs da sua totalidade serão melhormente
promovidos, nas condicções especiaes em que se achar,
com a restl'icção do direito de suffl'agio, não é facil des
cobrir fundamento solido de objecção contra o exerci
cio de semelhante auctoridade. Pelo menos, se as socie
dades têm o dil'eito evidente de privar as mulheres, que
repl'esentam meta,le da totalidade da população, do direi
to de voto (facto, quasi s~m excepção, uniformemente
mantido),muita astucia será necessaria, pal'a de~co

brir fundamento justificativo d'esta exclusão, que ao mes
mo tempo não justifique ou, pelo menos, não sirva de
desculpa pal'a mui'as outl'a exclusões. (1) O governo,
para usar a vigol'osa linguagem de MI'. Burke, foi con
sidel'ado como uma cousa pl'atiéa, feita para a felicidade
da humanidade e não para offerecer eSRe espectaculo de
unifol'midade, que pode gl'atificar os planos dos poli ticos
visionarios. (2)

§ 581. Sem insistie n'esta argumentação theorica,
que'é oiferecilia ao leitor não tanto pOl'que resolva todas
as duvidas e objecções, como pol'que dá urna ideia das
serias difficuldades, que rodeiam o a sumpto do direito
original1ol inalienavel ele suffl'agio, como oriundo do di
reito lJatural e independente do direito civil, pode-se
dizer que todas as sociedades civilizadas hão uniforme
mente fixado, modificado e regulado pal'a si mesmas o
direito d3 voto de accord·) com a sua propria e livre von
tade. Todas as constituições de govel'no n'estes Estados
Unidos admittiram como principio fundamental o dil'eito
do povo do E tado de 31tera[', abolir e modificar a forma
do seu pl'oprio governo, de a,)coedo com a vontade sobe
rana do povu. (3) De fei tl), o povo de cada Estado foi

(1) Veja- e Paley 5 Moral Pphilo. ophy, L. 6, cap. 7, p 392; 1 Black,
Comm. 171; :\Iont squiu L' pl'it de Loi-, L. 2, cap. 6.

(2) Carta de BUl'ke aos heriffs de Bri tol em 1/77.
(3) Veja-se Locke on Government, p. 2, ~l\\ 149, 227.
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muito além e resolveo questão muit-o mais diffiGiI, deci
dindo quaes seriam os eleitores com direito de approvar
e rejeitar a constituição organisada sob sua direcção por
corporações delegadas. Para a adopção das constitui
ções estadoaes não se ha pedido outro consentimento,
que o dos eleitores especialmente qualificados, e as mu
lheres, os menores e outras pessoas não reconhecidas
como votantes pelas leis em vigor, farão cuidadosa
mente excluidas. E, com tudo, as constituições farão
consideradas como inteiramente obrigator as não só para
essas pessoas como tambem para a minoria, que havia
votado contra ellas. D'aqui ver-se-á quão pouco, mesmo
nos mais livres governos republicanos, ha sido reconhe
cido na pratiea o direito abstracto ou privilegio ol'Ígina
r o e imprescriptivel de voto. Se esta consideração não
satisfaz o nosso espirita, pelo menos nos habilita a pen
sar que pode haver uma variedade quasi infinita no di
reito estabelecido de voto; sem que Estado alg'lm possa
affirmar que o seu systema é exclusivamente fUlldado na
justiça natural, ou é mais conforme com uma boa admi
nistração, ou mais apropriado à segurança publica.. Mos
tra-nos que a questão, por sua propria natureza é neces
sariamente complexa e intrincada e difliuilmente se
prestal'ia á uma solução simples, que possa t;ef appEca
da exatamente as circumstancias e condicções, interesses
e sentimentos, instituições e costumes de todas as na
ções. (1) Aquillo que em um seculo ou naçãd pode ter
promovido a felicidade publica, garantido a libel'dade
publica e dado impulso a prosperidade publica, pode dei
xar inteiramente de obter resultado geral sob c.)I1c1ições
locaes, phY:3icas e moraes essencialnlente cliffel·enLes.

§ 582. Levar-nos-ia para mui longe dll objecto immedia
to d'estes commentarios fclzer a revista gel aI das vaeias
modificações que o direito de vuto, já em relação a"l
leis e magistratura, já mesmo às controversias judicia
rias, ha soffriclo nas clifferenles nações dos tempos
ántigos e mu~~rnos. Os. xemplos da Grecia e Roma, no

(1) Dr. Lieber's Encyclopredia Americana, art. ConstituiçtlO.
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passado, e da InglatelTa, nos tempos hodiernos, c el'áo os
mais instl'uctivo . (1) Na Xnglaterra, a., qualificações de
votantes, assim como os systemas de representação, são
"' arios e não se fundão em um prin ;ipio commum.
Os condados são repre3 'ntados por ltnights, ele;tüs pe
los proprietarios, que são donos directos de terras;
(2) os bUl'gos e cidade,: são representadas por cida
dãos e bUl'guezes - bl,wgesses - ou por outros inclividu03
escolhidos pelos cidadãos IJU bUl'guezes, de conf\ll'mi
dade co.11 as qualific'lções pl'escri ptas pelo costum3
ou pelos respectivos foraes e estatutos de cada burgo
ou cidade. (3) N'estas, o direito de voto soffre val'Íecla
des EI modificações quasi infinitas. (4) a N::ls colonias
amel'ic'1l1as, sob seus foraes e leis, não havia regras
unifol'mes em relação ao direito de voto; em algnm!ls
obsel'vava-se rigorosamente a pl'atica da metro pule, de
sorte que só votavam os donos dil'ectos do solo; (5) n'ou
tras, appl'oximavam-se muito do suffragio univel'sal
entr3 os varões de edade legal, e ainda em Outl as,
adoptava-se um principio mixto, que tornava o::. dil'eitos
de tributação e de voto dependentes um do outro ou
a elles juntava a qU:.l.lificação da posse de bens mo
veis ou o privilegio de ser propl'ietario - {1'eemeLn 
ou o filho mais velho de um dono directo de terras

(1) Veja-se Adam~'s AmeI'. Constitut. Letter 6, p. 263 etc, p.
44.0, etc; 1 Black. Comm. 171 a 173; Montesquieu, L' li.:. prit de
Lois, L. 2, cap. 13; L. 2, cap. 2.

(2) Black. Comm. 172, 173; Paley's Moral Philosophy, L. 6, c p.
7; The Federalist, No. 57.

(3) 1 Black. Comm. 172 a 175; Tuck. Black. Comm. App. 209 a
2]2. Veja-se tambem Burke's Refl.ections on ithe French Re\'olu
tion.

(4) Vide Dr. Lieber's Encyclopedia Americana, arts. Eleição,
Gran Bretanha, Constituição da.

(5) Vide Jefferson's otes on Virginia, 191; 1 Tucker's Black.
Comm. App. 96 a 100.

(a) Depois que estes commen
t'trios forão escriptos, os Re{o1'm
Acts mudáram muito as ba e
do suffragio na Inglaterra, ad-
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na cidade ou cJrporação. (1) QU'lodo a revolução deo
lagar a sep'1l'ação da5 colonias e ellas se constitui
ram em Estados indepellllentes, foi mui notave1 a c1i
versida.le verificada nas cJnst:tuiçàes ol';ginarias por
ellas adopLadas; (2) e igual difftH'ença ha prevalecido
em todas as constituições dos novos E::.tados, orga
niz:1das posteriot'lnen te, e as dos velhos Estados, as quaes
farão l'evistas e a final ratificadas pelo povo. Em
algun3 Estado::; o direito de voto depende de certo tem
pu de 1'6 idencia e do pagamento ele di rei tos ; em ou
tros apenas ela qualidade de cidadão e da reiiidencia;
em outros ainda do dominio directo de terras ele cer
to valor ou do pagal}lento de dir-:itJs ou do racto de ter
servido em algum cargo pu lico, como lla oJili(jia ou
na conservação das estl'adas. (3) Não ha duas d'essas
constÜuiçõe f3 esl adoa-:s, q ue estabeleçam as quulifica
ções de votantes sobre bases iguaes. (4) De sol'le que
teLllOS as maiores e mais abundantes provas de que
entre um povo líVl'e e instruido, chall1aJo a estabele
ceI' as suas proprias forma' de governo e os direi
to de seus eleil.ores, foi a questão relativa a ragu la
riza,ão da qualificação considerada como mal,eda de
simples administração dos Estados, val'iada n'estes de
modo a corresponder as necessidades, adaptar-se ao~

preconceitos e fH.vorecer os interesses da maioria. Pa
rec.:l qU() Ilem de um e nem de outro lado jamais se
affi:muLl ou negou o direito absoluto e imprescript.vól
de ele.;er ou ser eleito; mas o assumpto foi descuLido
francammt~ como m'lteria de simples administração

(1) Vida Chal'ter of Rhode Island, 1663, Rhode Island Laws
(edie. de 1798) p. 111. Vide t'l.mbem Conneetieut Charter, lG62,
e ilIa-sael1usetts Chartel's, 1621 e 1612.

(2) 2 Wilson's Laws Leet. 132 a 138; 2 Pitk. Rist. cap. 19,
pp. 294 a 3:6.

(3) 2 Wi1 ou' Law Le:lt. 132 a 23~. Mr. Rume na 1.1a
Ide'!. of a Perfevt Commonwealth - propõe que os representan
tes sejfio proprie arios de uma renda annua1 de lh. 20, ou pl'oprietariofS
de predi - no valor de lb. 500. (Rume Essays, Essay 16, p. 526.

(4) Veja-'e 1'he Federalist, No, 5*; Wilson's Law Lect. 132
a 133; 2 Pitk. Hist. 294 a 316.
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civil, que devia ser regulada de accordo corr. as ba
ses. que a maioria jlllgas3e mais can\'enientes as con
dições moral, p,hY.3ic'1 e intellectual de cada Estado. (1)

§ 583. Fui sob esta conhecida diversidade de dispo
sições constitucionaes em re'ação as eleiçõeB dos Esta
dos,. que se reunia a convenção, que redigia' a CUllstitui
ção da União. A definição do di rei to de vo LO é com
muita razão considerada como artigo fundamental de todo
governo republicano; incumbia, port;l nto, a convenção
definir e estabelecer este direito na Con titllição. Dei
xai-o dependente de acto occasional do Congl'esso, seria
inconveniente pela rilzão agora mesmo mencionada,
como igualmente inconveniente teria sido submettcl-o
á discreção legislativa dos Estados não s· por essa como
pela razão addicional, de que tornaria demasiadamente
dependente dos governos estadoaes o ramo do governo
fe leral, que só deve depender do povo. (:.» a Dous farão
os alvedrios orrerecidos à consideração d'aque' o corpo
para regularização do diroito de v to na escolha dos
r presentantes; um referia-se ao conc rto de um plano,
que actuasse de modo uniforme em todos os Estados,
sob o mesmo pri'lcipio commllm; o outro conforma
va-se com as difierenças já existentes nos < stados, cre
ando d'esta arte 'Jm systema mixto de rapr sentação. A fa
vor do primeiro alvedrio, poJia-se allegar q lIe t dos os
Es adas deviam ser igualmente represenlaclos no seio
ela Camara elos Representantes; quo is o ~ó podia SOl'

conseguido pela ad ,pção de uma qualiflcação unifur
me dos eleitores, que assim exprimiriam a mesma opi
nião public'l. do mesmo corpo de cidadãos por toda a
União: se s' mente os proprietar'os em um 'stado sco
lhessem os repl'esentantes, sómente os cidadãos var':es
de edade legal em outru, e em mais outro só !.Js ci·
dadãos de certas edatles ou cJrporaçães, e em, outru

. (1) Dr. Lieber's Encyclopredi'l. Ameri ana, art. Constituição
dos E. tados Unidos, The Federalist, 'os. 52 a 54.

(2) The Federalist, ,52.
(a) Vide as Emendas 14 e 15 da Con tituição.
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ainda todos os h'lbi tanteá contrihui'fltes, é clal'o que os
differentes intel:e.,;ses e ,classes obteriam rept'esentaçõe~

exclllsivas· nos clifferentes Estados e a_sim (,s grandes
intuitos da Constituição, a, prollloção do bem estai' ge
ral e ela defesa CJl11mum, podiam ser indebi tamente pa
raIysa.los ou embaraçados; que o principio da unifor-

I

mi lade teria pelo menos a vantagem de não elar Iogar
a fu.Jda los zelos entl'e os diffel'entes Estados e mui
prol'avelmente contentaria a massa popular por sua per
fei ta eqUidade, sua permanente identidade de acção e
a sua inteira independencia de toda legislação local,
já sob a forma ele leis estadoi1eR, já de emendas as
constituições dos Estados.

§ 58,1. De outro laJo, podia-se aUegar a favor do
segunLlo alveclrio, que a rec1ucção das clifferentes qua
lificações ja exi5tentes nos clifferentes Estados á uma
regra unifol'me, sel'ia tal'efa mui difficil, até para a
propria convenção e descontentaria o povo dos varios
Estados. (1) Não seria mui facil para a convenção,
fOrlLJular uma regra, '::lue satisfizesse os escl'upulos,
os pl'ecuncei tos ou as opiniões da maioria de seus pl'O
prios m.:nnbrus; não seria facil persuadü a Virginia a
a')l'ir mão do dil'eito exclusivo de voto dos fl'eehúlde1's ;
Rhude lsland ou o ('ol1necticut do direito exclusivo
cios - fl'eemen (*); ou o Massachusetb do clÍl'eitú l~er-

(1) The Federalist, N. 52.

(') Nem no vocabulario do l°. Vol., nem nas minhas notas aos
~~ 55 e 102 do mesmo volume dei das pa.lavras freeholders e (ne
7llen no.ão tão completa. quanto se faz mi ter para a perfeita in
t~Jlige:lcia da differença da q uali fica~fto eu tre a Virginia e Hhode
Islu.ud, cnforme o indica o texto. ou o primeiro a reconhecer
que a a~ epçlo que dei a paI vra free!llan na citada nota ao ~ 55
e em parte do 1.0 Vol., não foi completa e não traduz exactamen
te aq uelh em que é ella ora empregada no texto.

Eifectivamente - (reeman - !>ignifica cidad!ío e litteralmente ho
mem livre, eomo era comprehendido no direito romano, isto é,
designavlt aquelle que nascera livre ou se tinha emancipado; era
um termo usado em cO:ltraposi~ão a paln.vra e cravo. No direito
feudal siónificava o propriatal'io de terrenos allodiaes em opposi
ção ao vassallo ou rendeiro feudal. No velho direito inglaz sig-
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tencente aos indiviLluos po.ssuidores de determinada
propriedade moveI, e os outros Estados -do direito dos
cJntribuintes OLl dos indiviLluos com residencia fixa.
O assumpto, de si mesmo, não era suscepti"\ el de li
mitações mui exavtas, baseadas em al'gumentação ge
nerica. As cil'cumstancia.s dos clifferentes Estaclcs po
diam crear grandes difficuldades na applicação pl'atica
de qualquer systema uniforme, e o natural at'ferro,
que o longo habito e costume tinhão sanccionado em
mate ria ele exeecicio do direito de voto, desperta
ria todos os sentimentos, interesses e opiniões dos Esta
dos contra qualquer alteração essencial de suas pro-

- prias instituições. Grandes embaraços, portanto, se
riam assim oppostos a adopção ela propria Constitui
ção, q ue talvez por esta fórma corresse perigo, sob o
méeo fundamento de conveniencias lheoricas. (1)

(1) Ra\Yle on the Constitution, cap. 4, pag.40.

nificaya o proprietario de terras ou de outro immovel durante
tempo incerto a titulo de serviços livres ou honroso. Pode- e
accrescvntar, o individuo que não era peão, tomada esta phrase
no en tido do velho direito portuguez.

Todas esta accepçãe farão modificadas e hoje a palavra exprime
o membro de cidade ou burgo que tem direito de voto ou pura
e simplesmente o cidadão no uso de seus direitos civis e politicas.

De seu lado, a palavra (reeholder significa aquelle que possue ter
ras ou outro immovel por tempo incerto, accepção que parec se
confundir com a de {reeman no vdho direito inglez; são, porém,
elsenciae na freehold, como explic'1 Wharton, duas condiçõe :
1.- immobilidade, isto é, a propried'tde deve consi til' em terras ou
em interes es pertinentes ou annexos a terras; 2.- deve er de prazo
indeterminado, p 1rque se o prazo maximo da propriedade é de al
guma sorte determinado, deixa de ser uma {reeho!d.

Ao escrever o vocabulario e o 1.0 Vol., me tinha guiado na fixa
çâo do valor d'1s palavras em questão por uma traducção francezll.
dos Comlltentarios de Black tone, que nro está rigoro amente de
accordo com auctores inglezes posteriormente adquirido e consul
tados.

Parece que a accepção em que e devem tomar e tas palavras no
presente caso fica melhor definida agor, devendo !'er e colhid't
para o termo {reemen, empregado pelo auctor em relação a quali
ficação de Rhode Island, li. que tinha no velho direito inglez.

N. DO T.
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§ 585. Além d'isto, podia-se allegar tambem, que de
nenhum modo é claro em Lhese ou segundo a e'xpe1'ien
cia, que a uniformidade na composição da assembléa re
prel,entativa seja apreciavel ou vantajosa, ele mais sa.n
politica ou promova o bem gúal melhorlllente elo que
um systema mixto, que abl'ace, represente e combine in
teres es, clas1::les e opiniões dis.tinctas. (1) .Na Inglater
ra, a Casa elos Comm UllS, como COl'pO repl'esen Lati vo, não
se baseia em um pl'incipiJ uniforme, quer em relação ao
numero de votantes,' qU8l' ás elas es ou os lagares. (2)
A rep1'ekentação é consti Luida p Ir pessoas escolhidas por
eleitol'es ele qualificação muito elifIel'ente e as vezes
muito eliscol'elantes; em alguns caso " a propl'ieelaLle é 1'e
presentad.a exclusi vamente ; em outros, cerLos negocias

(1) MI'. Burke é evidentemente de opinião, que nenhum systema
de governo seria seguro sem uma grande união de differen tes pe"soa.s
e interesses. «Só pode ser considerada,» diz elle, « como representa
ção justa e adequada de um estado, aquella que repre enta a sua in
telligencia e a sua propriedad3. Como, porém, a intelligencia é um
principio activo e vigoroso e como a propriedade é lenh, inerte e
tímida, ella nunca pode garantir-se c9ntra a invasão da illtellioencia,
a menos que se ma.ntenha, fóra de toda proporção, em posição domi
nante na repre'õentaçi'io.» B,urke's Retlections on the French Hevolu
tion. Veja-se tn.mbem Paley's Moral Philosophy, L. 6, cap. 7. Em
paginas subsequente das suas Reflections on the French H.evolution,
discute a então favorita theoria de representa ,fio propos ta para a
constituição da França sobre a triplice base do territorio, po
pulação e impostJs, e demonstra com grande clareza a sua incon
veniencia, desigualdade e incongruencia. Os representantes, além
d'isto, deviam ser escolhidfJs indirectamente, por eleitores nomea
dos por votantes, que erão a seu turno por outros escolhidos.
«Oel'ito,» diz MI'. Burke, «que vai para aassemhléa no.cional,
não é f\scolhido pelo povo e nem responsavel para com elle. Ha
tres eleições antes de ser escolhido; duas ordJlls de magistrados
intervem entre elle e a assembléa primflria, de modo a fazer d'elle,
como disse, o embaixa ar d um estado e não o r~presentante do
povo do est do.» Eis o resultado de simples doutrina nas mãos
de estadistas visionarios e theoricos.

(2) Paley's Moral Phylosophy, L.6, cap. 7, pp. 380,381 a 39!;
De Lolme, Consto of England, L. 1. cap. 4, pp. 61, 62: 1 Kent's
Comm. 219; 1 Tuckel"'s Black. Comm. App. 209 a 211; 1 Wilson s
Law Lect. 431.
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e profi sões; em outros, o domicilio e os privilegios col
lectivos; em outl'03, o contrario ju tamente. Em certos
ea'>os,.os representantes são escolhidos por collegios mui
numer030S de v ItanttJs, em outros por mui poucos vo
tantes : em :tlgul1s, uma simples influencia tem o exclusi
vo poder de escolher representantes, como nos burgos
eleiloraes - nominctlion bo?'oughs; em outros, cidades mui
populosas não tem direito da escolher representan te al
gum; casos ha, em que certa corporações especiaes,
representand parte mui diminuta dos habitantes, têm o
direit'o exclusivo de escolha; outl'OS ha, em que inclivi
duas não d.omiciliados podem decidir de toda a eleição;
em alguns logares, meio milhão de habitantes não tem
direito de escolher maior n'unero de representantes, elo
que o des'gnado ao mais insigllifican e burgo, mal ditipOll
elo de um habi tan te que lhe possa mostt'al' os limi tes
lo<.:aes. (1) Esta desigu~ldade, comtudo, nunca foi con i
deraJa em si nll':smo como um 111 a1 na Inglaterra; (2) e em
todos os planos de rGforma, que hão mel'ecido o applauso
publico n'aquelle paiz, muitas d'ess::ls dilferenças tem
sido daliberé.Lclamente adoptadas, C::>U10 importantes cor
rectivos contra uma lJgislaçJ.o inconveniente; como fa
cili tando a representação de dilIorentes interesses e opi
niões e como garantindo, pela representação intelligente
e bem equilibrada de todas a~ varia classes da socieda le,
purmanente pl'otecção as liberdades publicas do POV,) e
con'itante segurança aos direitos privados dos indivi-

(1) MI' . .leirers n em snas otes on Virginia (192) insi t com
grande energia na in onvenicncio. do designar-so o. ditferentes con
dados d'aquclle E tado o mesmo nUlUero de repres1mtantes, sem
attençii.o á Slta relativa populaçãO. E, entretanto, na nova consti
tuição adopto. o. de 1830 a 18::11, a Virgínia o.dherio, em these, ao
mesmo syst ma e a sua actual repres ntação é proporcionada sobre
base deiiigual arbitraria. (a)

(2) Burlce' R flection on the French Revolutíon.

(a) Pela con titui.ão da Virginia de 1872 os senadores e repre
sent~llltes forão divididos proporcional,mente pela população.
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duos e da propriedade. (1) Portanto, sem affil'mar que
semelhante representação mixta seja absolutamente e em
todos os casos a melhor, pode-se avançar com segurança
que a existencia de varios elemento na composição da
assembléa representativa não ê neeessari::lmente incon
veniente, injusta ou perigosa e, em muitos casos, pode an
tes exercer salutar restl'icção sobre planos de legisla
ção parcial e gi:lrantir o desenvolvimento vigoroso des io
tereS3es geraes da União. O plantador, o pl'oprietal'io
rural, o meclnnico, o commerciante e o fabl'icante podem
seI' cl'est'l arte reunidos em acção commum, em a mesma
cooperação, representando cada uma d'essas classes, e
assim a sabedoria a boa vontade e respeito mutuos po
dem ser diffunclidos pelo corpo collectivo in teiro. (2)

§ 586. Parece qU,e esl,e ultimo argumento exerceo
influencia decisiva na opinião da convenção e determi
nou o resultado final, e assim se declarou na clausula,
que examinamos, que - « os eleitores em cada Esta
do terão os requisitos exigidos dos ele;tores elo ramo

(1) MI'. Wilson em a'l suas L~ctur~s (430 a 433) considera a des
igualdade de representação da Casa dos Communs C:JIDO um de
feito proeminente do governo britannico; mas suas nbjeccões são
feitas principalmente contra o modo de divisão da repres~ntação,
e não contra as qualificações dos votantes. Na reforma, que o
Parlamento 6ra discute. ha grande variedade de qualificn,ções elei
toraes, e apparentemente sustentada'3 por todos os partid03. MI'.
Burke nas suas Reflections on the French Revolution. fmstenta em
muitos pontos doutrina essencialmente diffdren te da de MI'.
Wilson. Veja-se tambem Wynntl's Eunomous, Dialogue 3. ~~ 18 a
20, que é uma engenhosa defesa do actual systema da Gran
Bretanha.

(2) Veja-se Paley's Moral Philos')phy, L. 6, cap. 7, pp. 380,
39-1. Veja-se tambem Franklin's Remarks; 2 Pitk. Hi!:;t. 242. O
Dr. Paley põe em evid~ncia as de, igualdades da representação na
Casa dos Communs e tenta fazer a defesa d'ellas, a qual. satis
factoria ou nilo, pelo menos é apresentn.da com muita habilidade
e defendida com mui engenho3a argumentação. Pa)ey's Moral
Philosphy, L. 6, cap. 7, pp. '391 a 400. Vejà-se tambem 2 Pitk.
Hist. 2!2.
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m::tis numeroso da legislatura do Estado.» (1) Em
relação a' esta cl-tusula, que afinill foi adoptada pOL'

unanimid'ade, observ::t o The Fedemlist: « A disposição
adoptad a pela convenção parece ser a melhor qU0 es
tava ao seu alcance. Ella c1evcl' ReI' agradavel a todos
os Estad,)s, porque esti de Hccordo com a regl'a já es
tabelecida pelo PI'OP! io E tado; deve 5er uma garan
tia para o Est ldos Uniclo~, porque, sendo fixada pe
las constituições estacloFles, não pode ser alteeada pe
1, s govemos do~ E tados, e não se pode receiar que
o povo dos E'·.tac1os aHcre esta parte das suas c nsti
tuições de modo a restringir os di,'eito.:3 que lhe são
garantidos pela Constituição Federal. » (2) Esta obser
vação é, em geral, v.el'lladeira; mas a disposição, ele
facto, nã) tem e pode não offul'ecer inteil'a segura.llça
contea essas alterações de parte dos governos estadoaes,
que com tanta confiança é affirllwda. Ao tempo em que foi
ad.optada, o Connedi(jut 'I Rhode I 'land se regiam pe
los fuL'aes ['egios de 1662 e 1663 e a sua lagi latura
ti nhq, o poder de modificar, de tempos em tempos, o
dil'ei to de suffl'agio. Rhode Island ainda se conservou
sem constituição escri pta, a m )110S q ue o foral de
1663 seja tido como tal. (a) Na Maryla'Jd as legislatu.
ras succvssivas podem alterar a forma de governo, e em
outros Estados podem-f;e adopta e emendas e, de feito,
já têm sido adoptiida3, que alterem essenciallllente o di
reito de voto. (3) b De sorte que se não pode predizer
a estabilidade absoluta elos systJJlIas actuaes de sutrl'a-

(1) Joul'nal of ConventlOn, 216, 233. A clausula, entretanto, não
passou sem oppo içiíO" uma mo ~ão suppressiva foi apresentada e
rejeitada, votando contra sete Estado, um a favor e dividindo- e
um outro. Journ. of Convention 7 de Agosto, p. 233.

(2) The Federalist, o. 52. Veja-se tambem 2 Elliot's Debate.,
• 38; 2 Wilson s Law Lect. 123, 130, 131.

(3) Veja-se 2 Wilson's Law Lect. nota d, 136, 137.
(a) O foral de Rhode Island organizou uma constituição sobre

continuou a sei' a constituição do ba. es de . uffragio mais liberaes e
eu governo até ]845, quando se foi adoptada palo povo.

(b) I to ja se não dá na Mal'yland.
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gio, embora praticamente haja pouco perigJ de mu
danças, que sejam prejudiciaes aos dir...:itos popu
lares.

§ 587. Em tel'ceiro lagar, prazo das fllncções dos
representantes. Afim de que seja mantida a seguran
ça pernunente das liberdades do povo, são indispen
saveis outl'as garantias alem das que decorrem do
exel'cicio do direito de sL1ITragio e represeutação. Se,
uma vez eleit.a a legislatura, ella torna-se pel'peLua
ou se prolonga durante a vida dos representantes e só nos
casos de morte ou renuncia deve ser a vaga preen
chida pela eleição de nflvos representantes, é facíl
com pl'ehender que, em taes casos, o povo só acção
mui le"e pode exercer sobre os seus actos. N'estas
circumstancias, se o corpo legislati vo chega a COl'r0111
per-se, não haverá remedia pal'a- o mal, pelo menos sem
alguma revolução ou calamidade extl'aordinaria. (1)
Mas quando differentes corpos legislativos têm de se
succeder dentl'O de curtos intervallos, se o povo des
appl'ova a attitude do actual, pode corrigir as suas
faltas mediante o pacifico exercicio do seu direito na
seguinte eleição. Alem d'isto, a assembléa legislativa
que tem certeza de ter de disso Ivel'-se, e os seus mem
bros a de dentro em pouco voltarem ávida pl'i vada,
sentil'á os seus interesses bem como os seus direitos
em geral ligados aos da communidade. (2) Portanto,
pode-se com segurança estabelecer como axioma fun
damental dos governos repllblicanos, a necessidade da
dependencia e responsabilidade de parte dos represen
tantes para com o povo, a qual exerça constante
influencia em seus actos e opiniões e sympathia faça
nascer entre elies e os seus constituintes. (3) Se,
qUclil lo eleitos, conservam o lagar por toda a vida ou
dL1l'ante bom comportamento ou por longo periodo de

(1) 1 Black. COIDID. 189; Montesquieu L' Esprit de~ Lois, L, 2,
cap, 6.

(2) Bhck. ComID. 189.
(3) The Federalist, Ns. 52, 57.
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annos, é evidente a pouca efficacia da fiscalização,
que sobre eILes póde ser exeroida, e dentro em pouco
eLtes saberão desprezar os desejos, os interesses e até
mesmo os direitos dos seus constituintes, se esses di
reitos se opposerem aos seus intuitos e actos egoistas.
Quando eleitos, não devem realmente considel'al'-se
corno seus excl usivos representantes, ligaLlrls a suas
opiniões e. dedicados aos seus peculiares interesses 10
caes, embóra estes sejão inteiramente incompativeis
com o bem da União; devem antes considerar-se como
os representantes da nação e obrigados a promover o
bem estar geral e a velar pela segurança geral. (1)
Mas, com tudo, em sentido restricto, devem sentir a sua
responsabilidade para com os seus constituintes, ob1'3r
de accol'do com o seu interesse el11 commum com o
do resto do povo e considerar-se, de modo accentuado, o
seu defensor e o seu amigo. (2)

§ 588. A frequencia das eleições é incontestavelmente
a melhor, se não a unica politica, pela qual essa de
penclencia, sympa.thia e responsab.ilidade podem Sel'

efficazmente asseguradas. (3) Mas, saber que grau de
fl'equ0ncia pode melhol'mente conseguir este fim, nãü
é questão susceptivel de resposta precisa e generica,

(1) 1 Black. Comm. 159. Veja-se tambem Dr. Franklin's Re
marks; 2 Pitk. Hist. 242; Rawle ou Constitution, 38, 39; Tucker's
Black. Comm. App. 193; 4 Elliot's Debates 209. :MI'. Burke em
seu discurso aos eleitores de Bristol em 1'774, tratou d'este assumpto
com grande sinceridade, eleva~ii.o e habilidade. « O Parhmento,»
diz elle, « nfi o é um congre'iso de embaixadores de interes. e
differeutes e ho.'tis, que cada um, como agente e advogado, é obri
gado a manter contra outros agentes e advogados; mas uma a sem
bléa deliberativa de uma nação, com um interesse, o da totali
dade, aonde devem predominar nãO os intuitos locaes, não os precon
ceitos locaes, mas o bem geral resultan te da razão geral do todo.
De facto, escolheis um deputado; m1S uma vez escolhido, elIe
não é deputado de Bristol, mas membro do Parlamento.» Vejll
se sobre este assumpto, 1 Tucker's Black. Comm. A.pp. 193; 2 Loyd.
Deb. em 1'789, pp. Hl9 a 21'7.

(2) Veja-se Burhi's Speech to the Electors of Bristol, 1'7'74.
(3) The Federalist, Ns. 52, 57.
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mas depende essencia \men te de varias considel'ações
entre as di Fl'erentefi nações e varia com o tamanho cl'estas,
a sua edade, suas condições, suas instituições e suas pe
culiaridades locaes. (1)

§ 589. E' observação COl'l'ente que - « aonde termi
nam as eleições annuaes, começa a tyrannia. » (2)
Esta observação, porém, como muitas outras da mes
ma natuI'eza, esta sujeita a muita questão. Não se
pode pretender, que haja natural connexãD entre o
periodo de um anno ou de qualquer outra exacta re
volução do tempo e as mudanças po\itieas convenien
tes aos governos e magistrados. Porque ha de ser mais
segura a eleição de um Tl1flgistrado ou representante
por um anno do que por dous annos ~ :Mai-s /Jor um
almo do qne por Reis mezes ~ Mais por seis do que
por tres mezes ~ Sem duvida, que o estado póde ele
ger seus governantes dial'ia, semanal, mellsal ou annu
almente ou por mais longo. periodo, se assim entender
conveniente; a este, respeito tem de ser ou deve ser
dirigido pela sua propria conveniencia, interesses e
segurança. E' esta, pois, uma questão de boa politica,
dependente de circumstancias e que não se resolve
com os elementos absolutos dependentes da revolução

(1) O Dr. P,ley com o seu senso l)]'atico habitual observa em
relação a composiçn o e pel'iodo de funcçõe:; do. Ca, a dos Com
muns, que - « o numero, a fortuna e a qualidade dos membro. ;
a variedade Ç1e interesses e caracteres en tre elles; sob tetudo, a du
1'a';âo tel1lp01'ctria do seu mandato, e a mudança de homens que cada
eleição traz, - sfio outras tanhs garantias para o publico, bem
como contra a sujeição dI) seu discernimento á influench exterior,
como tambem c'lntra a formnção de nlguma liga, no seio da pro
pria corpor'tção, sufficienternente poderosa para dominar as suas
delibera 1ôes. Os represenhntes estão tão entrelaçados com o::;
constituintes e estes com o re. to da população, que não .podem,
sem parcialidade demasio.d'tmente flagrante para ser supportada,
impor ao povo onm, de que tambem não participem. E mal po
dem adoptar medidas de vantagens, de que seus proprios inte
n:;ses tambem não participem.» Paley's Moral Philo ophy, L. 6,
cap. 7.

(2) Tbe Federalist, N. 53. Veja-se Montesquieu L' Esprit des
Lois, L. 2, Mp. 3.
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on volta das estações do tempo. (1) O fim de toda
constituição politica é ou deve ser, primeiro, obter
pal'a governantes os homens que disponham de maior
sabedoria para bem discernir e de mais virtudes para
promover o bem commum da sociedade' segundo, to
mar as mais efficazes cautelas, para que se conservem
virtuosos, em quanto no exercício do seu cargo publi
co. (...,) Varios Si-lO os meios, a que se póde para este
fim reCOl'rer, e sem du\'ida um dos mais efficazes é a
frequencia das eleições. Mas quem ha que não per
ceba, ~o mais pel'functol'ío exame da questão, o vasto
espaço que fica para o exercicio da vontade e para a diver
sidade de opiniões?

§ 590. Sem pretender entrar na analyse completa
do assumpto em todas as SU'lS consequenciaF;, na fre
quencia das eleiçõea poJem influir essencialmente,
como materia de administração, a extensãf) da popu
lação e terrítorio de um paiz, a concentração ou disse
m:nação da população, a natUl'eza dos negocias e oecu
pações elo povo e a situação local e politica da nação
relativamente as n!içães contíguas. 'o o gove;rno for
de pequena extensão ou esti ~'er concentra:do em uma
simp~es cidade, será muito l11;lÍs racil a seus cídadãos
escolher SJUS represcnt lntes frequentemente e sem in
convl.mien te muelal-o , do que se o terri tOl'io for vas
to, a população e 'par.::.a e os rr.eios ele communicação
re Uluídos e suj ítos a interrupçõe:3. e todos os h bi
tantes que têm ele .vohr re 'idem em cidades e villas,
pequeno inconveniente ha em con"ocal-os frequentemente
para fazer'~m a e colha. Mui differcnte será se os ha
bitante e';Liverem e prdhados' em vaslo telTitorio e occu
pado em trabalhos agricolas, como os IJlantadores e agri
cultore~ dos Estados do sul e occidenLe, que deveJll
encontrar-se, di tante de suas reside.ncias re pectiva ,
em [llgum logar commum de reunião. 'estes casos,

(1) The Federalist. N . 52, 53; Montesquieu, L' Esprit des Lois,
L. 2, ca.p. 3; 1 Elliot's Debate, 30, 31, 39.

(2) The Federalist, N. 51; 2 Elliot s Debates, 42.
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o sacr;ficio do tempo necessario para realização do
objecto, as despezas de viagem, os meios imperfeitos
de communicação, o progresso lento da troca de opini
ões, naturalmente diminuiriam o exercicio do direíto
de voto. Maior perigo haveria em taes circumstancias,
que medrasse à indiffBrença ou a desattellção em ma
tel'ia de eleições, se eltas f03sem frequentes, visto como
pouco interesse deslJertariam e occasionariaIn pesados
encargos e despezas. Tambem devem ter grande influ
encia na Solução da questão, a natureza dos negocias
e as occupações do povo. Se a massa dos cidadüos
dedica-se a profissõJs, que a arredam por longo, tem po
das suas moradas, COlHO o emprego na pesca da ba
leia e do bacalháu, no trafego de pélles, no commer·
cio extrangeiro e distante, em caravanas pel'iol.licas ou
em outras occupações, que exigem constante attenção
ou trabalhos demorados em estações especiaes, é claro
que a frequencia de eleições, que viesse intervir com
seus interesses principaes, seria ao mesmo tempo in
conveniente, oppressiva e desigual e habilitaria a mi
noria a' conseguir sobre a maioria completo triumpho
e prepondel'ancia nos negocios do Estado. Alêm d'isto,
a frequenoia de eleições tem de subordinar-se a outras
considerações, que interessam o conforto geral e a
conveniencia tanto dos eleitos como dos eleitores. Nas
frias regiões da Laplandia e do extremo norte, e nos
calores abrazadores e prollmgados do sul, deve-se ter
em consideração a saude dos ba6itantes e os meios
ordinarios de viajar. Se o tecritorio é vasto, os repre
sentantes têm ele vir de grandes distancias e estão su
jeitos a serem 1'0 tardados pela variedade de climas e
o'Jndiç-es geologicas do paiz, P0l' agglomerações im
praticaveis de neve, por inundações repentinas, cor
rentes numerosas e aridos desertos. (1)

§ 591. A tarefa de legis'ar tambem é nos estados
pequenos extremamente differente do que o é nos es
tados grandes; a mesma cou a acontece nos e _tados

(1) 1 Elliot's Debates, 3'3, Ames's Speech.
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dedica'los a uma só inLlustria ou que vive em simpli
cidade pastoril, como n'aquelles que se entregam aos
labores infillilamente multiplos d'ageicultura, manu
factueas e (lommercio, aonde as empl'ezas e o ca
pi tal circulam rapidamente e nova legislação é de con
tinuo exigida pelas nuvas fortunas da sodedade. Uma
só semana bastaria p'lra a legislação ordinaria de um
Estado da extensão territol'ial de Rhoele Island, em
quanto elifferentes me;l,es mal chegal'iam para o de
Nova YOI'k. a Inglaterra consome-se cerca de meio
anno na obea da legislação dos seus var'ados interes
ses e occupações, em quanto uma sema.na chegaria
para tudo que p :rtence aos ela Loplandia, Groenlandia,
da pequena republica de Genebra ou dos principad,js
subalternos da Allemanha. Athenas podia legislar, paea
seu pequeno territorio, sem alterar o curso diario dos
negocios cornÍnuns; mas quando Roma tornou-se senho
ra do mundo, o a:1no pal'ecia demasiadamente breve
para todas as exigencias da sua soberania. Quando
ella teve de legislal' para um mundo inteiro, compre
hendeo que, para ser ábla ou segura, a legislação de
via ser lenta e cautelosa; que a sabedol'ia, tanto
quanto o poder, era inLlispensavel ao bom governo das
suas pl'ovincias.

§ 592. Alem d'isto, a posição topographica de uma
nação em relação a outras pode reclamar mui eliITe
rentes formas ue legislação e intervallos entre as elei
ções mui chfferantes do que em outras cÍl'cu,lJstancias,
lhe dictar:a o sentimento dos seus interesses e conve
niencia. Se a rodeiam visinhos poderosos e guerreiros,
seu goJveroo deve ser investido de moios de acção
promptos e em haemonia com as circull1stancias, que
o habi litem a agir e legiF>lal' ele moelo a repellir as
aggressões e garantir os seus direitos. A renova
ção feeq uente elo conselhos pubLicos pode deixaI-a
exposta, Ilão sómente ao perigo de não poder contar com
uma assembléa capn de agir em emergencias impre
vi 'tas, como tambem, devido a fiuctu<:lção da opinião
resultante necessariamente d'essas mudanças, ao de dar



-352-

lagar no seio d'ess3s conselhos á fraquez 1, â irreso
luÇão e a fal ta ele conhecimento dos negoljÍos publi
c)s. Para que os ho nens passão obrar com en rgia
e efficacia, é preciso qua o tempo lhe:; amadureça o
espirita e a expel'iencia e qUJ a reflexão lhes indique
os melhores methodos de pôrem em pratica as medi
elas que planejam : não devclm ser arrasta'los pelas pai
xões e eeceios da multidã'); elevem deliberar guiados
pôla reflexão. Se'· perdem o poder antes de se lhes
t'3r offerecido opportunidalle de realizarem inteira
mente o seu syslema ou de pelo menos ensaiaI-o, é
impossi vel que as nações cxtrange'ras não possão por
intrigas, por falsos ali:lrnns e pur influencias cOrt'up
toras, neutralizar as mais sabias medidas dos melho
Tes patl'iotas.

§ 593. OUlra eons;deração, de caracter geral, me
re0e attenção, isto é, que em quanto, de um lado a
fcequencia de eleições é uma graude ga"antia par~L a li
berdade publica, de outro lado, n 'i.o é el~a sem alguns
perigos 'e inconvenientJs de for.nidavel natureza. Es
sa mesma freq Ileneia cl'ia agi tações e divergencias de
opiniãO no eSllirito elo pubLco, alimenta as facções
e anima as imp'lCiencia~, favorece as inno,'ações
irrefleçtidas na legislação domestica e na politica, e,
firmada em preconcei tos e agitações cle momento, traz
muc1::lnças violentas e rep3ntinas pal'a adminisLração dos
negocias puhlico~. (1)

§ 594, E' claro que algnmas elas considerações expos
tas não devem ser'Hpplicadas COlO a mesma força ás con
dições e inlel'es es dos difl'el'entt:s estados, e que ellas
demonstram, se não o absurelo, ao menos a inconveni
enc:a cio estabelecimento de ul11a 'maxima geriú l"m
maLeria de frclquencia de eleiç;~e para os c ugos legis
lativos e outl'os. (:2) Ha ta,l t~) absurdo na atfirmução

(1) Vide Ame' Rpeech,1 Elliot's Debates, 31, 33; Ame 's Work ,
20 24.

(1) Monte quieu L' Esprit des Lois, L, 2, cap.:3 .. 1 Elliot s
Debates, 30 a 42.



da regl'a geral, de que aonde as eleições annU'les ter
minam, começa a tyrannia, como no conceito de que o
povo só é livre em q uan to escolhe o' seus represen
tantes e escravo durante todo o período das suas func-
ções.

§ 595. Se examinal'mos este assu.mpto á luz da his
toeia, ao menos d'essa parte dlt historia, que melhor
pode instruir-nos sobee o assampto, veremos que en

.tre as nações li vees não se adopta uniformidade
alguma na pratica ou em theot'ia em materia de
eleições. Na Inglaterra é difficil estabelecer uma regra
exacta. A historia do Parlamento, depois da .Magna
Carta, prova que esta corporação estava habituada a
reunir-se geralmente uma vez por anno; como, porém,
as suas sessões depenpiam da boa vontade e discI'eçã'O
da corôa, intel'vallos mui longos e inconvenientes se
davão de vez em quando devidos a manejos, ambição
ou a politica do rei; (1) mas mesmo quando o Par
lamento eeunia-se annualmente, seu~ membros não
erão eleitos annualmente. Pelo contrario, como as
dissoluções do Parlamento dependiam unicamente da
vontade da corôa, acontecia, como antigamente as
vezes deo-se, q ue um mesmo Parlamento durava toda
a vida do rei, que o tinha convocado. (2) Para re
mediar estes males, foi determinado por um estatuto
votado no reinado de Carlos I I, que os intervallos
não seriam prolongados além do periodo de tres annos,
e por um estatuto subsequente de Guilherme e Muia,
que o mesmo Parlamento não duraria' mais de tres
annos, devendo ser dissolvido no fim d'aq ueUs pe
riodo e um outro eleito. Este período depois de ani
mado debate, foi espaçado, por um estatuto de Geor
ge I, para sete annos, e d'esta arte os Parlamentos

(1) The Federll.list, N. 52.
(2) 1 Black. Co 11m. 189 e nota.
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triennaes farão substituidos pelos de sete annos. (1)
Apezar da influencia sempre crescente da Casa dos
Comwul1s e do caracter popular dos seus actos e opí
niões, mais de um seGuia decorreo sem que tentati
vas effecti vas se fizessem ou mesmo se levantasse o
desejo geral de altel'ar o tempo de dllração do Pai'
lamento. De fwrte qU3, de aCCOl'Llo com as disposi
ções actuaes da constituição ingleza, o Parlamento
deve terminar naturalmente no fim do setimo anno,.
a menos quo seja disso Ivida pela pi'erogati va real. (2)
Entretanto, ninguem que esteja soffri velmente fami
liarizado com a historia ingleza do ultimo seculo, ou
sal'á affirmar, .que o povo não tenha gosado de maior
liberdade e influencia em todos os actos do governo
8.0 que teve jamais em todos os periodos· antel'Íores.

§ 596. Se a nós mesmos fizermos applicação de Le
exame, veremos que a historia das colonias america
nas antes da revolução nos of'férece exemplo igual
mente notavel da diversidade de opinião e de usos.
E' bem sabido que o principio da representação em
um ramo da legislatura (como já foi dito) foi estabe
lecido em todas as colonia , mas os per iodos de elei
ção dos representantes erão muito differeutes; varia
vam de meio a sete annos. Na Virgínia as elei
ções el'ão septennaes; nas colonias. do norte e sul,
biennaes; no Massachusetts, annuaes; no Connecti
cut e Rhode Isianc1, semi-annuaes. (3) Com muita ra
zão observou o The FedercLlist, que prova nenhuma se
depál'a na conducta ou espirito dos representantes do
povo antes da revolução, de que a eleição biennal
fosse perigosa pal'a a libel'dades publicas. O espirita
que por toda parte se desen voiveo no comoço da lucta

(1) 1 Black. Comm, 189. The Federalist, N. 52, 53; 1 Elliot's
Debates 37, ';19; 2 Elliot's Debf1.tes 42.

(2) 1 Black. Comm. 189; Tl'e Fecleralist, N. 52.
(3) The Federalist, t. 52; 1 Elliot's Debates, 41,42; 2 Elliot's

Dabates, 42; 3 Elliot's Debates, 40.
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e que venceo os obstaculos antepostos a independen
cia, é a melhor das provas de que por toda parte se havia
gosado de liberdade bastante para <Iispertar já o sentimen
to do seu valor, já o zelo pelo seu razoavel progresso. Es
ta observação cabe tanto ás velhas colonias,aonde as elei
ções erão menos frequentes como áquel;as, aonde ellas se
faziam mais repetidamente, A Virgini'l foi a primeiea &am
bem que por acto publico esposou a revolução da in
dependencia.; entretanto, a sua camara do representan
tes era septcnnal. (1) Quando, depois da revolução,
os Estados livremente organizàrall1 e adoptàl'am as
suas proprias constituições, similar, embóra menos
accentuada, diversidade de opinião ainda sUI'gio: no
Connecticut, até a sua recente consti tuição, con&inuá
ram os representantes a ser escolhidos semi-annüal
mente; (a) nas Carolinas do norte e sul, Tennessee,
Missoud, Illinois e Louisiana, são eleitos biennalmen
'te, e nos outros Estados annllalmen te (2) e, como
com muito justiça observa o The Fede1'alist, (3) não
seria facil demonstl'ar que o Connecticut ou Rhode
Island seja melhormente governado ou gose de maior
quinhão de razoavelliberdade do que a Carolina do slll
(ou os Estados que têm eleições biennaes) ou que
um ou outro d'aqllelles dOllS Estad.os se distinga a
este respeito ou por eme!hante causa dos Estados,
cujas eleições são differen tes das de qualquer d'elles.

§ 597. BétStão estas observações, para se demons
trar a futilidade da maxima citada relativamente ao
valor das eleições annuaes. ão se pode decidir ele
moela geral e com appliLação a todos os tempos e n~ções,

a questão referente a fleluencia elas eleições e ao

(1) The Federalist. N. 52.
(2) Dr. Lieber's Encycl. Americllna. art. Constituicões dos Eg.·

tados Unidos; 3 Elliot's Debat~s. 260.. I Kent's Comm. 215.
(H) The Federalist. N. 53; 3 EIliot's D bat.Js. 260.

(a) Isto e tá hoj e alterado.
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periodo funccional dos representantes. (1) E' problema
por sua natureza mui complexo e que' tem de ser
afinal convertido em uma questão de administraçãO
e convenienciu, subordinada ás condições e circumstan
cias peculiares de cada nação, a que tiver de ser' ap
plicada. Os proprios principias fundamentaes do go
verno podem exigir praticas mui differentes, se não
inteiramente oppostas, em Estados differentes. :Muita
sabedoria se encontra nas observaçijes sobre este as
sumpto de um dos nossos mais eminentes homens de
estado. « E' claro,» diz e11e, « que uma delegação por
tempo muito resumido, como por um só dia, frusta
ria o desionio da repr2sentação. A eleição n'esse caso
não teria importancia para o povo e o proprio eleito
não formaria melhor opini:io do seu cargo. Do mesmo
modo se deve evitar o extremo opposto; uma eleição
p'lr longo espaço de ann s ou pOl' toda a vida, coLluca
ria o eleito fóra da fiscalização do povo, selia perigosà
para a liberdade e, de facto, contraria aos fins da dele
gação. A verdade, como quasi sempre acontece, está em
um meio termo entre os dous extremos, e creio que
pode ser reduzida a seguinte these : o prazo da
eleição deve ter duração bastante para que os represen
tantes possão conhecer os intoresses do povo e, entre
tanto, tão limitado que a sua fidelidade possa ser garan
tida pela dependencia da approvação do mesmo povo. (2)

§ 5 8. Assim p)is a c[uestF-io que se offereceo á consi
deração da convenção, foi saber que prazo de funGções
elos mem JfOS da Camara dos Represen tantes con tribuiria
me~hormente. tendo em vista o mechanismo dos outros
ramos do poder legislativo do governo geral, para a
defesa da liberdade publica e a promoç:'io do bem geral.
DIgo-tendo em vista o mechanismo dos outros ramos

(1) 1 Elliot's Debates, 40 a 4'2.
(2) Mr. Ame~':'l . peech,1 Elliot's Debate;;, 30, 31; Ames's Works,

1; 2 Elliots' Deb~tes, 44, 41).
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do poder legislativo do governo geral-porque é claro
que o periodlj funccional do Presidente e enado e a na
tureza e extensão dos poderes, que têm de ser conferidos
ao Congresso, deverão influie essencialmente na solução
desta questão. A unanimidade absoluta não era de es
perar-se em assumpto desta natureza e, portanto, se
verl que na discussão do assumpto no soio d conven
ção a divergencia de opiniões não foi sem importancia.
Primeiramente decidio-se, em commissão, que o periodo
fosse de tres anno::>, votando sete Estados pela affirmati
va e quatro pela negativa. (1) Este periodo foi depois al
terado pelo voto da conven Ião, votando sete Estados pela
affirmativa, tres pela negativa, dividindo-se um, e a pa
lavra-dous-foi em seu logar unani nemmt3 adoptada. (2)

Na revisão seguinte, a clausula recebeu a redacção, que
ora tem !la Constituição.

§ 599. As razões que por.fim peevaleceram na conven
ção e fóra della em favor da eleição biennal, de prefe
rencia a outro periodo qnalquer, podem ser assim capi
tuladas :

Consto Fed. § 600. Em primeiro loga~, aegumento se
A1"t. 17 § 2. pode tit'ar com vantagem la extenso o do

paiz, que tenha de ser govemado. A extensão territo
rial dos Estados Unidos obrigaria os representantes a
viajar de grand(·s distancias e os preparativos exigidos
por esta circuUJstancia oífereceriam aos homens aptos
para este serviço, objecções muito mais graves se elle
fosse limitado a um anno apenas, do que extendendo-se a
dous. (3) \s eleições annuaes podiam adaptar-se muito
be~ ás legislaturas esLadoaes pela facilidade da convo-

(1) Journ'l.l of the Conventi:>n, pp. 61, 115, 116,135; 1 Elllot's De
b'l.tes (yates's Minutes), 70,71.

(2) Journal of the Convention, pp. 141, 207,216; 1 Elliot's Deba
tes, 30; 4 Elliot's Debates (Jates's Minute l. 91, 92.

(3) The Federalist, N. 53; 1 EUiot's Debates, 30, 40 a 42.
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cação dos seus membros e pela familiaridade do povo
com todos os assumjJtos gel aes da legislação 10cal,ao passo
que seriam altamente inconvenientes em relação a legis-.
latura da União. e, reunido o Congresso, o seu periorl o
funccional fos~ e de curta duração, mal teria elle tempo
para examinar e l'efiectir sO~Jre as medidas, que tivessem
de decretar; noya eleição poderia intervir, antes de ter
tido occas.ião de perlT).utar as suas opiniões e de adquirir
a somma de informação necessal'ia para agir com sabe
doria e efficacia. (1) l\Iuitos dos negocios da le.;islatura
nacional teriam de ser addiados além de uma s) sess' o,
e se no\os homens viessem todos os annos, grande par
te das informações já adqueridas sel'ía perdida ou ine
vitavelmente suOmettid:;1. a novo ex.ame, antes que se
podesse obter uma votação conveniente.

§ 601. Em segundo logar, por mais procedente que s ....ja
a maxíma de que, aonde outras circumstancia.s não in
fluirem rw caSl,o, qlfapto mai,or for o podel' tanto menor
deverá ser a sua duração e, reciprocamente. qU;.J.nto me
nor for elte, tanto mais segura será a sua prolonga
ção; (2) essa maxima, se de alguma sorte pode ser applica
da ao governo ela União, era favoravel a extensãodo seu
periodo fuccional além: do elas legislaturas dos Esta,los.
Os poderes do Congresso são poucos e li mitados e de
caracter nacional; os das legislaturas 6stadoaes são
geraes e tem poucas limitações po itivas. Si as elei
ções annuaes são boas para um Estado, as biennaes
não o são menos para os Estados-Ul1idos. Nenhuma
.objecção rasoavel, pois, SR poderia levantar neste ter
reno sob o funelamerito·de que rnail)1' seria a garantia
offerecida á liberdade publica pelas eleições 3nnuaes do
que pelas biennaes.

- (I,t r·J J li ::'. ill.í I .IIi 11(" I (') ')('11 J 'II "J T. I)
.11""(- r ;.._ t. wl.,f

(1) The Federali t, N. 53; 1 Elliot's Deblt~s, 40 a 42.
(2) T e F ~e\'aJist,' . iJ2; Montesqui.eu 'L'Es'prit des Lois, L, 2,

'I (I • "1 I I
cap. 3,
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§ 602. Consideração muito mais importante, porém,
nasce da natureza e trns dos poderes do Congl'esso. O ob
jecto de toda constituição politica é ou deve ser, pri
meil'o, attrahir para o governo o homens que dispo
serem de mais sabedoria pal'a re 01 ver e de mais vir
tudes para continual' o bem commUlll da sociedalle, e
em seguida tomar as mais efficazes cautelas pal'a con
sel'val-os virtuosos em quanto occuparem seus cargos
publiems. Não ha duvida de que a frequencia das elei
ções contribue para a consecução do segundo fim; mas
a frequencia demasiada quasi que invariavelmente frus
ta o primeiru e, na maioeia dos casos, põe em perigo o
segundo objecto. (1) Além disto, e como já se faz sen
til', tal frequencia dá origem ás reacções, aos conselhos
violentos e aos appellos apaixonados para os preconcei
tos "an tes que para a razão calma e refiec tida do povo,
e escusado seria lembrar que o enthusiasmo e a facção
são os instrumentos com que se destroem os govel'nos
populares. (2) E' assim tambem, que contribue para
desanimai' os bons candidatos, que poderiam apresen
tar-se para o serviço publico, porque fugaz seria então
a opportunidade, que se lhes depararia de poderem fir
mal' solida reputação de estadistas e patl'iotas, estando
seu!:? planos sujeitos a serem pel'turbados por de
magogos, que podem tornal-os suspeitos e até arre
dai' os mesmos auctOl'es da::; posições,antes da experiencia
leal das suas medidas e projectos.(3) Assim,acontecerá que
os homens àe merecimento fugirão da contingencia dos
continuos appellos ai) povo em defesa do seu caracter e
conducta, desde que o exito, embora triumphante, é de
tão pequena duração e a confiança pode ser tão facil
mente pel'Clicla. Esta.s considel'ações, que sempre ão
de importancia, applicam-se especialmente aos trabalhos

(I) The Fdd;),-alist, . 5'1 .. 1 Kent's Comm. 215.
(2) Ames' ,'peech, 1 Elliot's Debates, 33.
(3) Kent's Comm. 215.
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da assembléa nacional, distante dos constituintes e em
casos, em que grande copia de informações, que não é fa
cil de obter, se torna indispensavel para a justa aprecia
ção do procedimento e voto dos representantes.

§ 603. Mas a propria natureza e fins do govemo na
cional reclamam maior so nma de experiencia e conheci
mentos, do que os que podem ser exigidos dos membros
das legislaturas estadoaes; de ordinario é bastan te para
estes o conhecimento dos interesse!; e o,Jiniões locaes '
mas o ca'So é muito differente relativamente aos membros
do Congresso.Têm eIles de legislar não para um, mas para
todos os Estados; não lhes basta para a sua tarefa uma in
tenção recta e bom discemi mento ; é-lhes preciso certo
grau de conhecimento de todos os assumptos, sobre que
tenhão ele legislar, além de pel'icía quanto ao
melhor moelo ele applical-o, e esta só difficilmente se
adquire, a não ser em longa experiencia e tirocínio nos
conselhos 'nacionaes. O periodo funcciollal, portanto,
deve guardar certa proporção com a variedade de co
nhecimentos e a pratica que os deveres do cargo exi
gem. (1)

§ 604. A mais superficial comparação entre os relati
vos deveres de um n,lembro das legislaturas estadoaes
e os de um membro do Congresso, fará sobre o aSimm
pto a luz mais clara. Em um simples Estado os ha
bitas, costumes, instituições e leis são unifour.es e to
clos os cidadãos estão mais ou menos familiarizados com
elias; todas as relações dos varias negocios e océupa
ções do povo são bem com prehendidas e facilmente ve
rificadns. Os negocias geraes do Estado circumscre
vem-se n'um espaço relati vamente limitado e são diaria
mente discutidos e eXliminados por aquelles que n'elles
tem immediato interesse e que, pela frequencia de com
rpunicações entre si, podem permutar as suas opiniões. (2)

(1) The Federalist, N.53. 1 Elliot's Debates, 30, 31, 39, 40, 41, 220,
2 Elliot's Debates, 42; 1 Kent's Comm. 215.

(2) The Federalist, N. 53, 56.
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Mui differente é o caso em relação ao governo geral;
alli todas as medidas têm de ser ,Liscutidas sob () ponto
de vigta dos dil'oitos, interesses e negocios de todos os
Estados. Quando a Constituição foi adoptada, el'ão estes
em numero de treze, numel'O que hoje já está em vinte
e quatro, ·com leis, instituições, occupações, pl'oductos e
climas diffel'entes, bem como outras t'llltas differenças já
naturaos, já al'tificiaes, no mechanismo social proveni
entes destas cil'cumstancias. Algun delles são q ua i
inteiramente agl'icolas, alguns commel'ciaes, outl'OS 111a
nufactureil'os, outros ainda um mixto de tudo e dous
se não encontl'am, em que todos eS3es interesses sejri.o
regulados pl'ecisamente do mesmo modo. P.ll'a tl União
não podel'á haveI' legislação segura e sabia, que .se não
basêe no conhecimento exacto d'essas differenças e da
Slllil influencia pratica nos actos publicos. Aquillo que é
de vantagem e boa politica [Jal'a os interesses de um só
E Lado, póde sel' subvel'sivo dos intere.sses ele OULl'OS
Estados; uln regulamento comrnel'cial, prudente e justo
para os Estados commel'ciae~, póde ferir a base da pros
peridade dos Estados ageicolas ou manufactllreiros,como,
em sentido contl'.lrio, medidas beneficas á agl'iculLura
podem pel'tlJl'bar '3 aLé mesmo al'rui nal' os in teres es
mal'itimos. São, portanto, requisitos absolutamente in
dispensavôis em um membro do Congresso, vilStas lal'
gas e esularecidas, conhecimentos variados e justa
comprehensão das peculiaridades, procluctos e oCúU
pações locaes dos differentes Estados. E', pois, eviden
te que se aos membros do Congresso destinam-s-, mui
curtos periodos de funccões, as continuas fluctullç0es
dos con1)elhos publicos e as incessantes mudança,:, ele
seus membros, serão muito desfavoraveis á acquiziçãO
elos convenitmtes conhecimentos e á applicaçào d'elles
aos negocios publicos; dal'-se-á que certo gl'UpO ele ho
mens, justamente quando tiver rel1nido a necessaria
somma de conhecimentos e infonuações, será succedido
por um segundo, que terá de vo~tar atraz aos mesmos
passos do anterior, para ser a seu turno su-



-362-

bstituido por um terceiro grupo, D'este 'modo, p"ortant6,
a inexp13riencifl, em vez da sabedoda pratica, uma legis
lação precipitada, em vez da delibel'ação calma e pro
jectos imperfeitos, em vez de systemas bem combinados
caracterizarão o governo nacional. (1)

§ 605, E' da competencia do Congresso regular o
commercio com as nações extrangeiras e'entre os diffe
rentes E'tad.os. Como poderá ser convenientemente re
gulado o commercio .ex trangeiro pOI' l\leio de leis unifor
mes, S'1m (lIão digo alguma'>,ll1as) amplo conhecimento do
commel'cio, portos, usos e regulamentos dos estados ex
trangeil'os e dos negocios e pl'oductos dos Estados-Uni
dos? Corno se poderá regular convenientemente o com
mercio entre os differentes Estados, sem o conhecimento
exacto da sua relativa situação, cli.ma e producção e fa
cilidades de communicaçào ~ (2) Compete ao Congresso
lançar taxas e impostos; mas como poderão as taxas
ser devidamellte lançadas e effectivamente collectadas,
a menos que sejão accomllJodadas as cil'cumstancias 10
caes dos vaL'jos Estados ~ A faculllade ele trl butação,
mesmo nas melhores e mais puras intençõe5, póde, sem
o col".11ecimento completo dos variados interesses dos
Estados, türnar-se o mais oppressi vo e ruinoso agente
do podeI', (3) E' verdade que as difficuldades desta na
tUl'eza dão-se mais frequentemente com os pt'imeiros
actos do gt,verno, cio que posteriormente; (3) mas em
uma sociedade que progride, como a dos Estados Uni
dos, cuja população já augmentou de tf'es para treze
milhões dentro de quarenta annos, é preciso que se dê
constante mudança de m'edicla~, para responder as no
vas exigencias ela agTicultlll'a, commercio e manufactu
ras e pat'a assegurar os fins essenciaes da Constituição;
e está tão longe da verdacle sUl-lpor que o governo na
cional tornou-se, por se Gstar familiarizado com e1le,

(1) 1'1Ie Federlllist, N.53, 56,
(2) Id1m,
(3i 1'11e Fedel'alist, s,53, 56.
(3) Idem.
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mais simples e facil em seu mechanismo e funcciona
mento, que se pode a rmar, que hoje são nbcessarios co
nhecimentos muito mais exactos e mais vastos para con
servai' a sua adaptaça.o e dirigir as suas operações diarias
do que era.o precisos ou mesmo se sonháram em o seu
inicio. O seu proprio exito, como fôrma de governo, co n
tl'ibuio em não pequena escala para tornar a sua legis
lação complexa, e as importantes mudanças verificadas
no mUlldo dUl'ante a SLla existencia, trouxeram tão gran
de desen vol vimento a03 seus poderes e deveres,como mal
poderia occorrer, corno verdade pratica, aos seus illu 
trad(ls fundadores:

§ 606. Competem ao governo nacional outros poderes
q ue exigem req uisitos de mais elevada natureza; l'efe
rem-se etles ás nossas relações com os paizes extrall
geiros e a nossa diplomacia. Embora a Camara dos Re
presentantes na.o tome parte dil'ectamente nas negocia
ções extrangeiras, com tudo, a connexidade necessaria
entre os varios ramos dos negocias publicas, a sua co
operação com as outl'as di visSes do poder publico será
muitas vezes indispensavel para que tenhão eltas in
teira execução. Os tratados com as nações extrangeiras
exigirão muitas vezes a sancção de leis, não só lJor meio
da applic·tção dos dinheiros publicas para cumprimen
to das suas clausulas, mas tambem para a decretação
de regulamontos con venientes aos seu effeitos politico.

'Assim pai' exemplo, não sómente a compl'a de um tel'l'i
torio, como o da Louisiana, exigit'ia que a Camara dos Re
preBentant s vota se o necessario credito, como tambem
um tratado contendo clausulas de indemnizução, como
o tratado britannico de 1794, exigiria do mesmo modo a
votaçào de cl'ecli to para a sua efTectividade ; mas os tra
ta'los commerciaes, especialmente exigidam muitas
alterações e' aclclições nas leis existentes, afim de adaptal
os ao systema geral e conseguir, aonde fosse este o pen
samento, a justa reciprocidade. (1) E' qll8Si escundo ac
cre 'centar a necessidade do competente conhecimento do

(1) The FederaIist, n. 53. ,- ....
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direito da!!; gentes como indispensavel fi todos os ho
mens de estado, e que a ignorancia poLle não só invol..:
ver a nação em questões incommodas com outras nações,
mas tan:bell1 arrastaL-a a sacrificios humiLhantes. E' só
o Congresso que-m pode decLamr a guel'ra; que se pode
ria dizer de representantes chamados a exercer este
uLtimo appello da soberania, que ignorassem os ver
dadeiros direitos e obrigações das nações neutras e belli
geran tes ? (1)

§ 607. Além d'isto, toda a di pIo n11.cia do poder exe
cutivo e todas essas relações com p.oderes independen
tes que se referem aos negocias extrangeiros estão tão inti
mament'e ligaeLa~ ao desempenlJo regular elos deveres
legislativos, que é impossivel que ellas nào sejão constan
temente trazidas á discussão nos debates publicas. De
verão, portant , fornecer assumpto frequentemente para
c msura ou louvor, para accusação ou justificação, para
opposi ão ou apoio legislativo, para' ehementes appel
los ao favor ou resentimento popular, para as luctas
ardentes dos partidos, até mesmo para o exercicio mais
grave do poder de accusaç'"Lo pela Camara los Represen
tan tes, impeachment.

§ 608. 'Isto nos ct>nCluz naturalmente' á outra obsena
ção, isto é, que o. devido exercicio do alguns dos pode.
res confiad s á Camara dos Representantes, mesmo em
suas funcçües menos importante, exige que os mem
bro~ cl-iquella camara sejão eleitos ao menos por um
periodo de dous an110S. O poder de accusação, impeCLch
ment, mal poderia ser exercido efficazmente por uma
assembléa que não tivesse vida legislativa durante aquel
le periodo; seria quasi impossivel, elll casos ordinarios,
começar e terminar uma aCuusação, impecLchlnent, em uma
só sess"Lo annual, sendo incalcu LaveI o inconveniente e
embaraço da mudança de representantes durante o seu
processo. Se esse p~der deve jár:nais ser exercido de
modo a entregar à justiça os grandes delinque11~es,deve

(1) The Federalist, N. 53.
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haver um periodo legislativo prolongado, de modo a po
der corresponder a melhante necessidade. Um anno
não bastará. pnra se descobrir os crimes e perseguil-os
até a condemnação. (1)

§ 609. Accresce ainda, que a Camara dos Representan
tes é o unico juiz das eleições dos seL1S membros. Ora,
se apenas uma sess!'i.o legisla ti va tem de ser celebrada
por anno, e de ordinal'io não se julga conveniente ou
necessario mais de uma sessão, as eleições fraudulen
tas não poderiam ser verificadas e annuUadas em tem
po de produzir os necessarios eITeitos. O pretenso
membro teria de conservar a cadeira durante toda a
verificação da sua eleição ou teria de conservar-se sus
penso nesse espaço de tempo; em ambas as hypotheses,
o mal pu '1lico seria grande. A pratica ol'dinaria tem
sido permittir, que o membro diplomado conserve a sua
cadeira e vote, até. que seja depurado pela Camara,
depois de completa verificação, 'e, pois, consegue, não
importa por que meios, o ingresso na Camara, o mem
bro iU gitimo conta com a certeza de poder conservar a ca_
deira por longo periodo (este ó in lispensavel para qual
quer co.11pleta verifi arião ele factos dadJs a grandes elis
tancias) e d'esta arte a pratica de meios illegaes para
consecução de authenticas irregulares e de eleições frau
dulentas, será animada de modo o mais pernicioso. (2)

S 610. Uma outra consideração se offerece, que não
deixa ds ter seu peso em todas as questões desta natu
reza. Aonde as a sembl' a são mui frequentes, poucos
são os membros, como acontece em taes asscmbléas, que
elisp-em de talento superio!' e e es, por frequentes re
eleições, e tornarão permanentes e inteiramente se
nhores dos negocias publicas, ad unindo d'esta arte pre-

(1) 1 Elliots's Debates. 34, Mr. Ames's Speeeh.

(2) The Federalist. N. '53.
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ponderante e indebita influencia, da qual naturalmente
se aproveitarão em bem dos seu roprios interesses.
A grande massa da Camara se comporei. de membros
novos, que serão necessariamente inexperientes,
desconfiados e indisciplinados e ficarão sujeitos ao ta
lento e conhecimentos superiores dos legisladores vete
ranos. Se as eleições biennaes não derem melhor re
sultado que o de diminuirem a somma d'esta desigual
dade, o de p )rem a confiança ingenua de guarda contra os
laços que lhe poss;:tü S .1' armados e o de estimularem a
responsabilidade vigilante e razoavelmente ambiciosa,
ainda assim decisiva será a sua vantagem sobre as eleições
annuaes. (1)

§ 611. Taes foram as raz'jes, que determin'iram, de
parte dos auctores da Constituição a, por fim de contas,
do proprio povo, a approvação das eleições biennaes.
A experiencia veio demonstrar a procedencia e sabedo
ria da disposição. l\!las, voltando ao pe~iodo em que se
discuti o a ConstituiçRo, nRO podemos deixar de nos ad
mirar dos receios, que neste assuinpto ião perturban
do o espirito publico. Dentro e fQra do seio das con
venções dos Estados allegava-se repetidamente, que as
eleições biennaes erão, perigosas para a liberdade publi
ca e que 01 Congresso poderia perpetuar-se e exercer po
der abs luto sobre a nação. (2)

§ 61;(. Em seguida e quanto as condições
da elegibilidade, diz a Constituição o se
guinte : (3) ccNinguem poderá ser repre
sentante sem que tenha attingido a eda
de de vinte e cinco annos e tenha sido
cidadão uos Estados Unidlls durante sete
annos eque não seja, quando eleito, habi

tante do Estado em que fÔI escolhido.»

(1) The Federalist, '. ;j~. Veja-se tambem.1
Comm. App., 229; 2'" ilson's Law Lect, 151.

(2) EllioOt's Dabates; 28,37, 38,43,' 217.
(3) Art. I, ec;;c. 2, SI 3.

Tucker's Bhck.



613. E' claro que a questão. relativa as condições
de elegibilidade do 'epresen tantes, bem como as qu 3

dizem respeito aos eleitores, é suscel'tivel por sua
propria natureza, de differentes soluções confJrme os
habitos, as instituições, os intereSHes e peculiaridades
locaes das differentes nações. E' asssumpto sobre o
qual não se póde formular uma regra geral, que
conesponda as necessidades e bem estar de todos os
povos na mesma proporção de vantagens. O fim prin
cipal é ou deve ser, garantir nos representantes a
fidelidade, o discernimento, a competente illustração e
incorruptivel inclilpendencia. Os melhores meios para
consecução d'esse fim, constituem matel'ia de discus
são e de racioci nio, essencialmen te dependente do
exame intelligente das paixões e eal'acteJ:' humano,
taes quaes se manifestam nos differentes graus de ci
vilização das sociedades. Ha, pois, grande campo
pal'a divergencia de opiniões n'um assumpto tão vasto
e de elementos tão diversos. Seria motivo para sur
preza, se doutrinas essencialmente differentes e até
~mesmo oppostas, não fossem defendidas, em taes cir
cumstancias, por escriptores igualmellte habeis e emi
nentes. Mui pouca harmonia de vistas sobre questões
de administração civil e orgnnização fundamental dos
governos se ha observado até agora entre os maiores
homens, para que se possa alimentar a esperança de
que o futuro sel'á menos fertil do que o passad0 em
desac.;orclos e divergencias. Na pratica dos governos,
se h3. insistido em grande diversidade de requisitos
como necessaria para as funcções e este só aspecto
da questão demonstraria que nunca se admittio a pos
sibilidade de uma regra commum, de reconhecida
excellencia, que podesse ser applicada li todos Ot3 se-
culos e a todas as nações.

§ 614. Na Gran Bretanha, além das condições pro
hibitivas fundadas no uso ou na ,lei positiva, taes como
a exclusão das pessoas que exercem certos cargos ou
gosão certas pensões, exige-se que cada representante
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de um condado ou lcnight of a shú'e, (como é chamado
technicamente) posKua immoveis (1' ld ou copy-hold do va
lor annual de 600 lbs. esterlinas e cada representante
de cidade ou bUl'gO, do valor de' 300 lbs., excepto os
filhos mais velhos dos pares ou de pessoas que tenhão
as qualificações exigida..., para lcnights of shi1'es, e os
membros dfls duas universidades. (1)

§ 615. Entre as colonias americanas, antes da re
volução, grande era a diversidade de qualificações, e
as consti tuições dos Estados, organizadas subsequen
teo:ente, de modo nenhum diminuiram es a di versi
dade. Algumas insistem no dominio directo de immo
veis ou outra p,'opriedade de certo valor; outra exi
gem certo tempo de l'esidencia ou somente o direito
de cidadão; outras ainda reunem os varias requisitos
da propriedade, residencia, direitos de cidadão e tri
butação ou substituem alguns' ti.'estes como equi\'alen
tes de outros requisitos. (2)

§ 616. Como por tal fórma vaI iassemai! qualifica
ções doi"; Estados, é de presumi!', que o melhor alve
drio tel'ia sido adoptarem-se as reg!'as dos Estados
respecti vnmente rara o ramo mais numeroso das suas
legislatüras, e é passiveI que esta norma de conducta
nã-o tivesse encontrado serias objecções. Mas como se
pensou que as qualificações dos representantes el'ão
definidas nas constituições estadoaes com menos cui
dallo, e erão susceptiveis de maior uniformidade que
as dos eleitores, a convenção entendeo que o aSSUID
pto devia. ser por ella regulado. (3) E' digno de nota
que os requisitos positivos s<1o poueos e simples; di
zem respeito sómente a eclade, ao direito ele cidadão
e a residencia. (4)

(1) 1 Black. Comm. 1'76. Vide 4 Instit. 46 a 48.
(2) Dr. Liebel' s Encycl. Americana, art. Conts. dos E t. unido.
(3) The Federali t, N. 295.
(4) 1 Tucker's Black. Comm. App. 197.
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§ 617. Primeiro, e quanto a edade. O representan
te deve ter attingido a adade de vinte a cinco annos I e,
certamunte, a isto nen!lum'l objec'R.o ,razoavel se p' de
oppôr, (1) Se a experiencia, a pruelencia e a illustraç-o
sf'tü ele valor nos conselhos nacionaes, mal se poderia
pretender, que menor euade' offerecesse garantias certas
do qual juer eL'esses requisitos, Ninguern contesta a
conveniencia da qualificação quanto a edaela, pois que
ninguam igualmento pretenclel'á que os meno 'es sej'lo
elegi veis, ou que aquelles que ainela não attingiram a
maioridade, ele modo que possi.o, de: accorJo com a lei
commum, dispor de seus bens :'1 sua vontade, s jM ele
positariDs idoneo ela auctorieLade de dispo!' dos direitos,
das pessoas e da propriedade dos outros, Por ventura
a simples edade de vinte o um annos seria uma quali
ficação mais conveniente '? ão ha raciocinio judicioso,
que o não conteste; o caracter e os principios dos mo
ços S) difficilmente podem ser comprehendidos na epo
cha da sua maioridaue; ::ião elles então noveis no go·
verno de si propl'ios, exaltados em sua' paixõe, flr
dentes em seus desejos e, apenas sabidos dn nJincr:
dade, sentem-se fol'tcmente tentados para disprezarell1
as lições da pru lencia, que mais adiantados al111')S
aconselham; Flquillo que virão a ser é cousa ainda por
demonstrar e quatl'o annus além d'aquella epocba é
apenas um breve periodo pal'a pôr A pl'ova as suas vir
tudes, de envolver a sua inLelligencia, augll1entar os
seus recUl'SOS e dar-Ibes o c,Jllhe(;ill1<:Jnto pratico dos
negocios da vic!.a, q l1e convem aos seus proprios deve
res e neces idade3 illlmediatas. Podem os alheios intel'es
ses ser confiados com ::,eJul'ança áquelles que ainda' têm
de aprender, como devem dirigir os interesses propl'ios? A
constituição britannica, de facto, dispõe apena que os
membro da Casa dos COl1ll1111nS não sejão menoJ'es;
(2) e illustres exemplos se conhecem, que demonstram

(1) 1 Tucker's BlllCk. Comm. App. 212, 214; 2 Wi1son's Law
Lect. 139, 140.

(2) B1ack. Comm. 162,113, 175; 4 Inst. 46, -17.
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que grandes estadistas se podem fazer mesmo duran
te a minoridade. Estes casos, porém, são r:-l.ros; àe
vem selO considerados como prodigios antes que como
exemplos; antes como o d~senvol vimento extraordina
rio de especial educação e caeadel' e de especial pre
cocidade em uma monarchia, do que como o desenvol
vi:::ento são e nOl'mal da vlda li vre e fortificante ele um'l.
republica. Esta qualificação da e.lade não passou setll
luctas no snio ela convenção; passou a principio pelo
voto de sete Estados eon tl'a tres, ficando um di viciieLo, em
bOl'a fOlise afiliaI IInunimemente aceita. (1) Parece que
nas convenções dos E!-3tados não foi isso assumpto de
debate importante. (2)

§ 618. Segundo, em relação ao direito de cidadão.
E' pI'eciso que o repl'esentante tenha· sido ciciaLião cios
Estados Unidos sete annos. Difficill11ente se poderia dis
cutir a conveniencia de excluil~ os extrangeiros elo eli
rei to ele elegibilidade; porquallto não poderia havel' se
gUl'allça na ad ministração de um governo exel'cielo
por pessoa.s, cujos int8l'eSSeS e relações fossem extran
geil'as, que lhe não eleve,'sem constante obediencia, nem
respondessem permanentemente por seus actos e suas
medidas. Se a representação por intermeelio dos extran-

(1) Journal of Cmvention, ~B de Junho, p. 143; 8 de Agosto p.,
235; 4 Elliot's Debates (Yates's Minutes) 94.

(2) Lord Coke enu 'leI'a com tod'1 gra.vid'l.de o requisitos conve
nientes a um parlamentar, est'tbelecend) analogia com as pro
priedade do elephan te. Primeiro, que não tenha fél; isto é, que
svja sem malicia, rancor, p'1ixão e inveja. egundo, que seja con
stante, inflexivel e que não se desvie do caminho recto quer por
medo, esperança de recompen a ou graça,;, quer P)l' con idera,ões pes
SO'l.es. Terceiro, qU3 tenha bo'\ memoria, de orte que lembrnndo- e dos
p~rigo" pa s'l.do., po'sa e't1.r alel'ta quanto aos perigos futuro.
Quarto, que embora d~ grande força e intelligenci'l., eja commu
ni 'l.tivo e fre'!uJnte a so::i3dade, e quinto, que s ja philantropico,
d'l.ndo exemplo a t do'. 4 ln tit. 3. Qualquer que seja o jllÍZ1, que
se forme de ta original analogia, em os nos o dia.' ninguem re
putaria e sas qualidades um, m·í. enumera:ão das verd'l.dei
ras q ualid11.de- de um bom membro dos nossos modernos parlamen
tos ou congressos.
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geiros não fo' e probibida uencia e ex-
an os 6 da mai perniei e corrompi

não deixaria de faz r-se se ir no co elh
1) Por auto, tem ido poli ica fundamen a
ai' e, sená de to o o e tado liVI'es, ex 1 .
anociros das funcçôes pübticas no E ado.

q e tão p a ica a resulver eria indagai" po ac o
o ex l"anoeiros, mesmo depois de na uralizado, e
riam ser elegiyeis pal'a o cargo de represen anle-. e. no
ca o affirmativo, qual de eria ser o espaço de empo de
idadão mais convenieo te para goso do p i ileaio.

Inglaterra todos os extrangeiros, a meoo que fo e
na uralizados,erão originariamente excluido do Pa
lamento; e agora, por lei positiva, nenhum extran
geiro. mesmo os naturalizados, palIe ser membro de
qual uer das casas do Parlamento. (9) DifIeren e 0'

ma naturalmente devida as circums ancias do paiz. foi
adoptada pelas colonias americanas antes da re o u Ao
na ideia de attrahirem immigrantes e novo e Labeleci
meotos e d'esta al'te facilitai' a cultura de uas,
tas e incultas terra, Desde então a mesUla po i ica
prevaleceo em todos os Estados e tão boas va ~

têm sido por etles co~hidas, que seria impraticayel con
segui\' a exclusão dos cidadãos natUl'alizados das fun
çóes publicas. A principio foi proposto oa conyenção
como suiTlcioIJ Le para a qualificação tres annos de TO o
do 111' H da idadã ; mas foi í o alterado de tre
par'a 8 L f111 poL vot de dez stados con ra UI •

aroo!) 11UO c nH' esta ualíficação ne mesmo e
illsínuâl'ntn bj c"õos e at6 ao presente ba merecido
)'al acq íesconcía e approvação. Com certeza sa i faz
do s fins irr p rLantos: 1. os constituinte ê e p
bastan'o ,(' c nh ~ ar o caract r e lDerecim~ o do
seus l'epr~t;ctl'an es ; 2. o l'epresenta Le, a eu urno.
em a. nwsma Pl'0I'L I ídade ara co ece o ca a er.

l) TJw Veli mtlí t, _'. 6!.
(~y 1 mfi.l~k, 'OI111n. 62, li5;4 IJhtí • 14.6.
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as necessidades e as opiniões elos seus constituirl;
teso (1)

§ 619. Tel'cflil'o, quarlto ao tempo de residencia.
E' necessl'io que o repl'eSentallte, quando eleito, se

ja habitante do Estado em que fol' esyolhido. O fim
d'esta clausula el'a sem clu vida assegul'al' a dedicação
aos interesses do Esta.lo e a S'la. conveniente repre
sent'lção nos conse.hos nacionaes .. Suppoz-se que o
habitante do Estado ligar;a maioL' imp0l'ta,ncia e teria
conhecimento rna:s perfeito dos val'ios interesses dos
cOllstituintes do que UIl1 extrnnbo e, em todo caso,
lllerJceria mais com[Jletamente a sympathia e confian
ça d'elles. Deve-se nJtal' que a residencia é exigida no
Estado e não em detenninado districto do Estado,
em qlle o repl'esentante possa sel' escolhiLlo. Na 1n
glaterl'a, n'outro tempo, exigia-se que todos os mem
bros da Casa dos Communs fossem habitantes dos 10
gares peic;s quaes erão escolhid.os; mas durante mui
to tem po foi is 'o eles presado na prati(;a, até que foi re
vogado pelo estatuto de 14 Ge0rge 3, cap.58. (2) Esta
circulnstancia llão é de pouca importancia na histo
ria parlamelltar; porque mostra de modo frisante quão
pouco se pode attenLl'er e:11 materia de governo a tiim
ples t11eorias. A expel'iencia demonstrou, que os bur
g9s e as cidades er<1o muitas vezes melhormente re
presentadas por homens de eminente e reconhecido
1atl'iotismo, que aliás erão extl'anhos a ellas, do que
pelos escollJidos d'ell tre os seus proprios moradol'es
e, ainda a30ra, alguns dos mais illustres nomes da
historia ingloza, como p·l.triot IS e estadistas, forão re
rresentalltes de b..1rgos obscuros e, (Jara assii"">1 dizer,
ignobeis.

§ 620. Na con \'el1ção se procueou estabelecer a qua
lificação de um a 1110 de residencia an tes da oleição,
ma.s isso cahio, votando a fa \'01' quatro Estados, seis

(1) 2 Wilson's Law Lect. 141.
(2) B1o.ck. Comm. 175; 2. Wilson's Law Lect. 142.
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contra e dividindo-se um. (1) Até certp ponto, a po
litica da limitação originaria foi conteal'iacia pela falta
de uma disposiçolo, que declaeasse vaga a cacleiea no
caso de nêlo residencia postedol'; porq uan to mais de
urna vez ha aconteüido, que o repl'esentante, depois
de sua. eleição, mude pal'a outro Estado e deixe d'es
te modo de mantel' as relações intimas e a Ilcpenden
cia para com os seus constituintes, a qne tanta im
pOl'tancia se ligou em todas as discussões sobre o as
su 111 pto.

§ 6~1. Con\em nolal', que não se exigiu aos 1118111

b['os da Camara dos Repl'esentante requisito algum
relativo a propriedade; (2) entretanto grande parte
dos Estados insiste n'esta qualificação como requisito
para o l'all10 populal' das suas legislatul'as. (3) a E'
provavel que a sim se tenha pl'ocediclo, pela difficul
dade da l'edacção de uma disposição, illcorporando a
qnelle requisito na ConsLitllição da União, de modo
que obtivesse o assentimento geral. Com tudo, mere
cem menção unas razões por iUusteado cornmcntadoe
assignadas á essa omissão. Prillleira, que nos govee
nos rel resentativos o povo tem o indiscutivel direito
de julgal' poe si mesmo de qualificação de seus repl'e
sentantes, e se, em sua opinião, a integl'idade e habi
lidade d'estes supprem a falta da propl'ieclade, deve-se
de preferehcia aceitaL' as razões contrarias a existen
cia d'esse req uisi to. Segundo, que exigi ndo-se o re
quisito da. propl'iedacle, pode aconteceI' 'que homens a
outl'OS respeitos pel'feitamellte Cjualificados, pJssão vil'
a ser impeuidos de servil' a seu paiz. (4) Incontesta
velmente, ambas esias consiclel'ações são de peso. A

(1) Journali of Convention, 8 de Agosto. pp. 224 225.
(2) Journal of Convention, 26 de Julho, pp 204, 205; 121, 241,

2-12.
(3) Li~ber's Encycl. Americana, Constituições dos Estados Unidos;
(4) Tuckr's BlacI.. Comm. App. 212,213, Elliot's Debates, 55, 56.

(~) Isto ja nfo se dá hoje.
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pl'imeira, entretanto, é tambem applicavel a todas as es
po1cies de qualificação e baseia-se em um inadmissivel
presupposto, isto é.fque a sociedade não tem o direito de
regulaI' para o bem commUlll aquillo, que uma parLe
da cOll1munidade possa considerar de seu especial inte
resse A outra razão tem Illelbor fundamento em the_
oda, posto que, geralmente fa1lando, na. pratica só ra
ramente se vel'ifique; mas ella vem contrariar soffri
velmente outra garantia fundamental, que é reput~ldil,

essencial á liberdade publica, isto é, que o represen
tante tenha nas medidas propo:;tas lHa interesse commum
com seus constituintes. Ora, o poder de tributação, u'm dos
mais delicados e importantes da soC'iedade humana, só
raramente serà exercido de modo oppressivo por aquelles
que tiverem de pal,tilbar os onus communs. Sob este as
pecto, a posse de propriedade tem grande valor como
requisito conveniente, visto como contribuil'á pal'a
impedir quaesquer imposições indebitas ou sacrificios,
que possão não ferir a propriedade do representante tanto
quanto a dos constituintes. (1)

§ 622. Do mesmo modo, é completa a auzencia de
quaesquer requisitos fundados em opiniões religiosas.
Por mais desejavel que seja, que todos os governos se
jão dirigidos pOl~ aq,uelles que t6m firmes crenças reli
giosas e profundo sentimento da sua responsabilidade
para com o Ser infinitamente sa')io e eterl10, e por
mais forte que pOHsa ser a nossa convicção do valor
imperecivel da crença no Cluistianismo tanto para a
presente com0 para a nossa futura felicidade, a historia
do mundo demonstra o extromo perigo e difficuldade de
ligar-se o poder civel a opiniões religiosas. Metade das
calamidades que têm Ilagellado a humanidade na,:ceo
da união da Egreja com o Estado; e o povo ela \.me
rica, sobre todos os outros, demasiado quinhão teve nos
terrores e sof1'rimentos da perseguição por amor da con
sciencia, para não sentir excessiva repugnancia no es-

(1) 1 Tucker's Black. Comm. App.G12, 213.
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tabelecime ltO de distinc õe relicrio as. A. experienci
lia demonstrado a loucura e a inju tiça da excln 3e~

nas fun çàes iJublica fundadas em mo ivo de ren
ças relicriosas; eHas aggravãram todo o mal ~

e:x:istentes nas organizações politica da o iedad
alTastam em seu sequito a di cordia a oppr ão e a
alfu ão de sangue' (1) perpetuam selvacrem fero idade e
in en ibilidade para com os direito e olfrimento h 
mano . aonde quel' que tenhão . ido eH abolid . h'-o
introduzido a paz e a modera,ão e illuminado a le i~la

ção, e aonde quer que se tenLão perpetua o. t:m m
pre resumido, e em muitos casos destruido to as
garantias da liberdade publica. O direito de queimar
hereges perdurou na Inglaterra quasi at.3 ao fim do rei
nado de Carlos II; (2) e as everOll- e (m' não me foi
po ivel verificar o facto pelo exame dos anna impre-

o ) que a bancada inteira dos bispos votou contra a
sua revogação. Todos nós sabemos quão lentamJn e
na lnglaterra e na Irlanda os catholicos romanos reeupe
ráram os seus direitos; o triumpho ainda acrora foi con
seguido depois de dolorosissima lucta por mai de meio
seculo. Nos paizes; catholicos ainda boje o prot ~tan

tes s10 tratados na maior parte com fria e 1'eluctante
reserva, talvez tolerados, mas nunca estimado. -a si
tuaçã actual dos Estados nicLos, a união do E tado
seria í:l1[ l'aticavel, pela conhecida diversidade de eita
reli ~i sn, . se tivesse exigido outra cou a além da im
pi C1' I ça n ('h1'i tianismo em sua mai uenerica
f:Jl'roa de oxpr'e ão; e contra i to mesmo aluun . a
do quiz raro objectar, como incompativel com a politi-
ca fllndamental do seus fora s, con tituiç-es e lei e
f,teto, qualq 11 r q110 tenha sido o desejo de muH pe-
soas, de pr fund entimento religioso, de incorporarem
na 'onstituição alguma di po i~ão ne te entido pode
se afTirmar aroutamente que até agora a faHa d'ella aind

(1) Vejn.-se 1- Blaek. Comm. H a 4'1.
(2) Blaek. om m. 49.
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não foi sentida como um mal; e que em quanto o Chris
tianismo continuar a ser a crença dos instruidos, pru
dentes e bons entre os eleitores, a impiedade difficilmell-.
te poderiL abrigar-se na Camara dos Representantes.

§ 623. Com muita razão se ha notado, que com a ju
diciosa qualificação estabelecida pela ConstituiçãO, as
portas desta parte do govc::rno feeleral estão abertas a todo
o merito, já de naturaes ou adopti \·os, já ele moços ou
velhos, sem attenção a propriedade, a riqueza ou a pro
fissão de fé religiosa (1)

§ 624. Outra questão, com tUllo, se ventilou, em re
lação a e te a surnpto, a qual não deve pas'u des-.
percebida, isto é, se os Estados podiam aCC1'escent Ir
outros roqüisitos aos prescriptos pela COllstiLuição.
As leis de alguns elos Estados já ...xigü'am q ne o l'e
presentante fosse senhor directo de immoveis e resi
dente no districto, por onde é eleito. (;2) Se a legis
la tura de um Estado tem o direi to de decretar leis
n'este sentido, .poderá estabelecei' requisitos alem dos
pl'eceitoados pela Constituição, P01' mais inconvenieu....
tes, re trict.i vos e prejudiciaes que possão ser aos in
teresses ela União. A legislatul'a ele um E ·tado pode
exigir que ninguem, a não ser deista, catholico, pro
testante, na calvinisba ou universali:3ta, possa sei' re
presentante. A legislatura de outl'O Estado pode exi
gir, que não possa ser eleito repl'eselltanle, quem não
for plantador, proprietario, mechanico ou fabricante;
poderá excluir os comm'lrciantes, clerigos, medicos,
e advogados; outra legislatura poderá exigir a lta po
sição moneLaria, pl'opriedade immovel de grande va
lor ou movol de gl'ande rendimento; outra ainda, que
o Cdndidato seja cidadão nato e que tenha sempre mo
rado no E tado ou districto ou que seja habitante de
certa cidade, membro de certa corporação ou um filho
mais velho. Em fim, não ha limite á variedade de

lI) The Federalist, N. 51.
(2) 1 Tucker's Blncl.:. Comm. App. 213.



con içõ de eleaibilidade
ex a . ao e po em -er
de no -ó pen-ameo o l e
cer condi õe- tão ele a I- - e
or e imp :ltica\el a eleição de

;>- Parece que 6 apena lo 'co em •• e.l
1'13 I'a de in erpre ação que quando Coo

ituição toruo o cal'ao- publico- dependeo e- de
ceI' - coodiçõe, qu'z excluir ae quer ou r ~ como

-ar' -, Pela propria na ul'eza de emelh, n e di 
po-ição a affirmação d e- - coodiçõe faz uppo ~

prohibi ão de todo - as ou ras, E d e a pe i
du\ida' que parece ter predominado no e pir- o e ii
lu Irado commentador, (11 O poder de aCCle -en ar
nor condições de qualificação 6 com certeza eqni
Tale te ao de alterai-as; elle addiciona ao coo' une o
aquillo que muda a natureza do requi i oprimi - o •
Parece que a Camara do R p 't;:-anlan e, ha pr
cedido de accordo com ta in erpre ação e - e-
ado que a- leci laturas e. tadoae- não êm p er

para pl'e creTer o",\"as condi 'õe-, de couhe ida- da
on-tiluição dos E ta o nido, (2 E re anto, c le-

bre homem de e-lado americano (3) com o a ua
conhecida dedicação pelo p~del' loôal llao a eu ende'
doutl'ÍI a contraria, cc 'e toda a \"eze,» diz elle, II que
a Coo--liluiCáJ as fi ue umó poder d'~ I'e mui o~

que perlence.o ao I1e mo as umpto de - mo con i er 
a como teudo as ·u.l1icJo L,.>do_ i o re\ e ti 'ia 0;::0 r o
O'e1'(11 de uOJa ma a de p"deI'e nunca pre i a,
contral'io, a eÍl'cum. tancia de a-sumir POl e"e e
aes, parece uma exclu ão de todo o pod re
a ·sulI~ido, Ete raciocinio I aI ece-me proceden e, ma
em tão recente n udança de opinião, a cau ela _ ~i

que não sejamo- muito COI flante , I) (4) Em odo c o

1 Tn ker':- BIll k. lomm. App. 2~3.

2 .Tr~ffl·r ou'- CArr"p. :t:-9I.
:~J .IT. Jeffp,r"on.
(lJ Jéff'er ou s Corre~-p. 2:39.
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1nsinua eBa que, se o caso não for claro e ul'gente,
melhor será dei~al-o em paz. (1)

§ 6.26. Não parece tel' occol'l'ido a este notavel ho
mem de estado, que toda esta argumentação, confes
sadamente firmada na emenda da Constituicão, que
dispõe que - « toJos os podei'es não delegados nem
prohi bidos aos Estados, são reservados aos Estados
respectivame.nte ou ao POVO») - se baseia em um fun
damento que não é applicavel ao caso. Em primeiro
logar, aos ESt:ldos não podiam ser reservados outros
poderes, a não sel'em os que os Estados tiLJhão antes
de adoptada a Constituição. A emenda não pretende,
e, de facto, nem quiz, conferir novos poderes aos Es
tados, mas apenas reservar para elies os que não
tinhão sido concedidos ao govel'no da União. Ora,
pode-se pergun tal' a proposi to, aonde adquiriram os
Estados o poder de nomear representantes junto ao
governo nacional? Existia de modo algum este poder
antes de adoptada a Constituição? Se é deriyado da
Constituição, não o deve ser exactamente nos termos
pela ConstiLuição pl'escriptos e em nenhum outro ~

Sõ a Constituição não delegou poderes aos Estados
para aCCl'escentarem novas qualíficações, como podem
etles pretendei' semelhante podel' pela simples adopção
cl'aquellc instrumento, que elles antes não possuiam?

§ 627, A verdade é que os Estaclo~ não podem
exercer poder algum exclusi vamente resultante da
exi ·tencia do guvemo nacional, que a Constituição
não lhes tenha delegado. Nem mais, nem men,.os di
reito têm de prescrevel'em llovas condições de elegibi
lidade para o~ representantes, que para o Presidente;
ambos são funccionarills da União, derivando da Cons
tituição seus pOlleres e cOlldições de elegibilidade, e
nenhum é pelos Estallos creado ou d'elles dependente
ou por elies fiscalizado. Nomear um representante,
um senado!' ou president3 da União não é prerogativa
originaria do podor estacloal; estes funccionarios de-

(1) Jefferson's Corre,p. 230.
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, 11:1 ,na eX:~["'lcia ,., f1n"- ~ [)
tot· I dade e não de uma parte tiu pu,u. _ n ~ i e m
Estado possa affirmar esse direito, pre~i o ã que mo re
que a Constituição o delegou e reconheceu. _-enhum
Estado pude diz r, que re ervou aluillo que não pu 
suia.

6'>. De ma~s e independente d'i to, ha outl'a obj 
cção fundamental contl'a e a argumentação. O !im
do raciocinio é mo trar, que a legislatura do E tado tem
o direito de prescre,er novas condições. Ora, se o E ta
do em sua capacidade politica tivesse tal direiro, nem
por isso se seguiria que a legislatura o teria tambem.
I t) depende dos direitos conferidos ás legi latura pelas
nas proprias constituições. O Est'ldo. e a ua legi Jatu

ra, são entidades politicas inteiramente di tinctas' as im
seria para de ejar, que se soube e em que parte das
con~tituições estadoae se encontrJ. deleO'ada ê!S legi la
turas do Estados esta auctoridade de caracter exclu
si,amente nacional. 1\1as i o não é tudo; a emenda n io
reserva os poderes exclusi...·amente ao E tados, comu cor
pos politicos, porque a linguagem da emenda é que o
poderes não delegado etc., ão reser,ado ao E tado
ou ao povo. Portanto, para justificae o exercic' o de e
melhante poder pelo E:stad , é indisptmsayel demon trae
que elIe não fui re ervado ao po,o do E tado. O povo
do Estado, adoptando a Con tituiç io, mani"e~tou a ua
opini lo em materia de qU"t1ificação do funccionario,
e aqui é que cabe a regra evpn'fsio wúw; esl 1'.'& [!l,'ia aliel'iu ,
qne, e pode jámais ser applicada, é princ'palmente ne 
te caso. Pode-se allegar ainda, que sendo a Constitui
ção acto de todo o povo dos Estados Unitlos, redi ida e
fi Idelada de accôrdo com a ua opinião, não se pode e 
tabelecer como base de argumentação quo eUa tenha
dado aos Estados, sobre os funccionari por elIa crca
elos, auctoridade além da que está especificada no texto
daquellc instrumento. Quando semelhante auctorida
de é aflil'mada, o é como materia dependente de proya
e n'jo como de simples avocação, deT'endo ser estabe
lecida como de direito, e não exercida por usurpa-
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çÃo até ser prohibida. Ao Estado cabe o encarg.) ela pro
va e não ao governo da União; é necessario que elle es
taJeleça a affirmativa; a negativa, porém, não depen
d de affirmação, nem pode ser tomada como uma con
cessão.

§ 629. A competencia dos Estados .para prescreve
rem a condição de residencia no districto, como re
quisito addicional, não se sustenta diante da conside
raçào, aliás de toela procedencia, ele que semelhante
aeto impol'ta legi!'31ar a respeito do mesmo requisito pres
cripta (.leIa Carl tituição, quanto a l'esidencia no Esta
e1el, circumscrevendo os seus elfeitos. Isso equivaleria
exactamente a mosma cousa que se os Estados pres
crevessem, que os 'representantes tivessem quarenta an
nos de eelade e de;!, annos de cidadão; seria o exerci
<:-io elo mesmo podel', e tanto u'úste como no outro caso
as condições de elegibilidade fixadas pela Constituição
seriam completamente illudidas e in,lirectamente an
nullaelas. (a,)

§ 630. A clausula seguinte da segunda
secção do artIgo primeiro refeI'e-se a clis
tribuição elos n:;presentante entre os
EstallÇls. E' do seguinte theor : - «Os re-
presolltantes e os impostos directos se-
rão repartid.os entre os diversos Esta

do , que forem. in luiclos nesta União, segun lo as suas
respectivas populações, que serão fixadas aCC1'csüental.1
llo-se ao numero total ele pessoas livres, inclusive IIS

obl'igallls pOI' contracto durante tümpo limitado, e exclui
liOS os indios que não pagão imlJosto, tres quintos de
torlas as outras pe soas. O recenseamento actual será
fei to tres annos depois da primeira reunião do Congres
so do E ·tados Unidos, e depois do dez em dez annos, do

(a.) Hoje e'tno todo, de a~ ordo cidadJs. A mat~ri 1. toda escap't
em que os Est'td'}s nflO podem a esphel'a de seu. po-leres, O
pre3Cl'eV~1' condições ele elegi ti- CO:lgl'esso ha s mpl'~ desprezado
lidnde para o membros elo Con- a. di posi~~eB do E,tados a este
gresso, nem esttbelecJr incapa- respeito.
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moela que fôr estabelecido por lei. O numero de re
pre entantes não excederá a um pal'a cada trinta mil ha
bitantes, mas cada Estado terá pelo menos Ul11 repl'e
sentante ; e, até que se faça esse recenseamento, o Esta
do de ew Hamp hire poderá eleger tres repre entan
te , l\Iassachu etts oito, Rhode Islalld e Providence Plan
tations um, Connecticut cinco, Nova York 'eis, ew
Jersey quatro, Pennsylvania oito, Delaware um, 1ary
lalld seis, Virgínia dez, Carolilla do orLe cinco, Caro
lina do uI cinco e Georgia tres.)

§ 631. A primeira distribuiçãO assim feita, sendo
de natureza transitoria, não pede commentario. (1)
A base tomada foi provavelmente mai ou meno a
que a ConstíLuição indicára para todas as futuI'as dis
tl'ibuições, pelo menos no tocante as pes oas liVres. ('»

I' claro que a questão relativa ao modo pelo qual a
distribuição \level'Ía ser feita era d'aquellas em que
poderia, e provavelmente deveria, hayer grande diver
gencia de opinião. Tres systemas principae de dis
tribuição se oifereciam ao lJlesmo tempn: um, a re
gra já existente sob a confüderação, isto é, a igual
dade de representação e de voto entre todos os E ta
do , dando-se assim a cada Estado o direito de en \ iar
nem menos de dous e nem mais de sete representan
tes, tendo cada Estado um voto na solução das que 
tões. (3) E 'te systerna naturalmente conciliaria a boa
yon tade e esforços de tod os aCllleLLe~, que erão dedi
cados á confederação e pI'eferiam a qua1q uer governo
nacional uma silllples liga dos Estados; (4) formaya,
pois, como parece, a base do que se cllanlOu o Plano
de ew Jersey. (5) E ta regl'a, poróm, ellcontrou de-

(1) Journ. of Convention, 10 de Julho, 165 3. 16'7, 171, li2,
119, 216.

(2) Idem, 15, not.a., Vide The Federali t, . '. 55.
(:3) Conf.:deration, art. iS.
(b) Journ. ofConvention, 111,153,159.
(5) Mr. Patterson', Phn, J um. of Convention, 12'3 .. 4 Elliot'

De1Jates (Yate- s Minute') 7-1, 81. 101 a 113, 116; 2 Pitk. Hi t.
2.28, 22J, 232.
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ciL1iLln opposição e f~i logo rojeitada na con ronç[w, \'0

tando contra sete Estados, dous a favor e dividindo
se um. (1)

§ 632. O outro systema consistia na divisão da re
presentação dos Estados segundo a propriedade 1'3la
tiva de cada um, fazendo assim da pl'opl'iedade a base
da representação, Este systema recommendava-se a
algumas pessoas, porque poderia exercer benefica in
fluencia no corpo legislativo em materia de tributação,
garantindo até certo ponto a igualdade dos onus pu
blicos pelo voto d'aquelles, que tinhão de contribuir
com maior quinhão para os impostos em geral. (21
Fôra sempre theoria favol'ita entre o povo americano,
que a tributação devia marchar de mãl)s dadas com a
representação. Sob a confederação exigia-se que todas
as despezas communs fossem custeadas pelos E ta
dos na proporção do valor das terras de cada um: (8)
mas já vimos que, sob a mesma confederação, este
systema de contribuição era extl'emamente difficil e
incoffimodo e não satisfazia na pratica. (4) Effec Li va
mente, nos actos da eonvenção não parece, que ves
tigios ficáram, de que este plano tivesse exercido in
fluencia exclusi va nos membl'os d'aquella corporação;
envolvera-se com O,utras considerações, sem tomar
preponderancia decisiva. Em primeiro logar, era facil
prescrever algum correctivo contra qualquer indebita
tributação directa, cujas unicas especies poderiam COI1
sbtir no pequeno perigo ele lançamentos desiguaes e
oppressivos; isto, porém, estava prevenido razoa.vel-

(1) Journ. of Convention, 11 de Junho, 111. Vide tambem o
me mo 153, 15b; 4 Elliot's Debn,te. (Yates's Minutes) 68.

{:d} 4 Elliot's Debates (Yates's Minutes)- 6 ,69; JOUl'll. of Conven
tio.n, 11 de Junho., 111: 5 de Julho, 158, 11 de Julho, 169.

(3) Confederation. art. 8.
(4) Journ. of Congres , 17 de Fevereiro !'iS3, Vo1. 8, pp. 129 a

133; 27 de 'etembro de 17S~, Vo1. lO, p. 328; 18 de Abril 17 3,
Vol, S, p. 188' 1 ElIiot' Debates, 56; 2 Elliot s Debater<;, 113;

.1 Tuck. Black. Comm. App. 235, 236, 243 a 246; The Federalist,
N. 30 e N. 21.
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mente pela declaração de que os representantes e o
imposto directo seriam distribuidos na mesma pro
porção.

§ 633. Alem d'isto, embóra a Constituição não tenha
CJnvertido directamente a propriedade em base da re
presentação, não se pode dizer, com tudo, que a te
nha excluido inteiramente, como dentro em pouco ve
remos. Accresce que em um governo livre não se
pócle admittil', que só a propl'Íedade possa com segu
J'ança constituir a unica base da repre8entação. Pode
ser verdade, e provavelmente o é, que no curso ordi
nario das cousas, não' esteja no inteL'esse, nem seja
politica d'aquelles que possuem propriedade, oppri
mil' aquelles que a não têm; mas em toda sociedade
politiea bem organizada, ar; pessoas, tanto quanto a
propriedade, elevem exercer o seu justo qlfinhão de
influencia. As liberdades do povo 5ão demasiada
mente caras e sagradas, para serem confiadas àquel
les, que possão deixar de ter, em todos os tempo', a
mesma sympathia e interes5e, que o povo, na defesa
de seus direitos, privileóios e liberdades publi as.
Os corl'ecti vos e con trapesos, se não são indispen a
veis, são pelo menos UlUa grande força conservadora
nos actos de todos os governos li, res. Talvez, no do
minio ele pura theoria abstracta, se não possa com
razào A.ffirmar que as pessoas ou a propriedade, a po
pulaçãO ou a J'Íqueza possa com seglll'ança merecer
conua11ça como o ultimo depositario dos poderes de
legados do governo; (1) mas dividindo-se a influencia
entre todos, consegue-se e naturalmente se perpetua a
vigi lanci,a, a cautela e os pwprios conectivos.

S G34. Consistia o ler eiro e ultimo sy tema na dis
tL'ibllição dos representantes pelos Estados na pro
pOl'<:ão da população de cada um. Este systema re
c lllmelldava-se pela sua granLle simplicidade e uni
formidade de execução, peja geral aceitação de parte
elo povo e pai' ser menos sujeito do que qualqu8l' dos

(1) The Federll.list, N. 5i.
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outros imaginados, á fraude e aos subterfugios. (1)
Além cl'isto, embóra não se possa affirmar que a I'i
queza e a pl'O priedade es tej am nos diITeren tes Estados
exactamente na proporção das suas populações, não
se di~tanciam tanto quanto a primeira vista se poderia
imaginar. Ha entre ellas, senão nalul'al, pelo menos
mui commum approxirnação, e talvez que a distri
buição dos impostos, feita ele accordo com a popula
ção, seja uma regl'a de contl'ibuiçães subordinadas á
riqueza relativa, tã.o equitativa quanto qllaesquer outras
que praticamente se podessem obter. (2)

§ 635. O plano, podanto, sob todos os aspectos, de
fazer d'l população a base ela repl'esentação da União,
pal'ece ter encontrado mais geral aceitação do que
qualquer o'utro no seio da conyenção; visto como se
relaciona' a gerai e naturalmente com os llireitos e as
liberdades do povo irlteiro. (3)

§ 636. Uma difficuldade, porém, e da mais gl ave
natupeza, aq ui surgio. Outras pessoas, além das pes
soas li \ re , havia eú1 differen tes Estados, bem como
algumas que erão obrigadils por contractos durante
certo prazo de annos, embóra fossem estas em nume
ro tão pequeno, que difficilmente poderia altel'ar de
modo iro portante o resultado da regra geral. Havia
tambem em differentes Estados e prova\'elmente, 11'1:1

quella epocha, na maior pal'te cl'elles, indios que não
erão tratados como cidadãos, mas que nem por iS30
faziam parte de commUI idades independentes ou de
tri bus no exercicio de soberanos poderes de governo
dentro dos limites dos Estados. El'a necessario, por
tanto, prover para estes casos, embóra 'elles não offe
recessem difficuldacles praticas. Parece que nellhuma
objecção se fez quanto a inclusão, na proporção para
a representação, elas pessoas obrigadas a serviços por

(1) The Federo.list, N. 54.
(2) The Federalist, N. 54; Re~olve of Congress, 18 de Abril de

1'7'3, (8 Jou:r:ns. of Congress, 188, 194, 198); 1 United 8tates Laws
(Biol'en nnd Duane's edit.) 29, 32, 35.

(3) The Federalist, N. 54.
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ímlli • que nZ"o p
tJrowe' e llJ. e foi

Illr6 ll>rav o 6.
da popllDla,ção como b ~e ti
Uad(J)~ 1ten~' e que o
Es1tillll ue doo fiam a
dade e não como p o' (2) q I) e z"o .o pr. !li ~ e
ven:n.lllid ~ dividido e ran ferido~ como outra prupll"õe
dade qlllalquer' que não tinhão direi o chi nem prD:
,-iia"o politi o~' que não tinhã.o voot de prop' ma
deviiam obediencia ab olut , a eu cnhor . qu.e. po
anUo. não havia m;}i~ raZãtl para incluil no ll"ecen

seamento das_ pe o -. do que a q!::alqua anim I in 
cional. (3) e deviam e fC}pr eotado como propr'
dada a reura devia el' amplia a de modo a cmup
hender toda a outra pl'üprie a e. 8 -ia m r ode
de i"ualdade permiUir aos E_tado do uI a repl- e
taçã.o dos e craT'O ,o que equivaleria a coo ia a 8U~

senhores de um predominio fundado apena na, prop-i
dade . desta sorte, cinco mil pe~ ua li \'TC e' ante em
E tado que tivesse eSCI'avos, tel'iam o me mo pode e
coHlf.~r representante que, nos E tado que o não po 
suis em, só tl'inta mil go~ariam, (4)

§ 637, Sustelltava-se do ouh'o lado, que o e rn
VJS erão c nsi lel'ado tauto uml1 como a outra coo
isto é, C 111 pe s as e 1501110 pl'opriedade' lJal'ticipav:IID
das qualíd[ldos d ambas. ando ob"iaatio ao tr' b lbo
não paLa, si pl'OPL'io fWlS para s~l.1s senho'e . po eo o
ser "EHllíd de nm pal'a ontl'o se.1ho,' e estando u
jeito a todo tampo a sel' cOllstranO'itio em ua liber
dade o castiga.do phy ic~mel1te pela vontade de ouir fi

o escl'a.v pat'0Ce degrüdado da cat~goria humana

1 2 Pítk. 11 Últ. :233 a 240'5,
(21 'l'he 11 d,mdíflt, '. 5l; 1 Elliot's Deba e', 5'" :l60, . t.2 21'

4 Ellíot's Uef;,'lten (Martin'" Addre--J' 24.
(al 4- It,llil)t s Dehltte~ (Yates • :llinu e ) 1:9. U,
(4) 4 HUlot'y DelJates (Martin s Addre" ) 2!; Idem inn-

te~) (j,),
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classificado com os il'l'acion:l.es compl'ehendiclos na de
nominação ele pl'0pl'iedade; sendo, pol'é.n, pl'oLegido
na sua vida e COl'pJ contl'a a violencia dos outl'OS,
mesmo do dono do seu tl'ubalho e ela sua libel'dade ;
sendo elle peopl'ío passi vel de pena pelas viol mcias
commettieLas contl'a Lel'ceiros, o escravo é evidente
mente considerado pela lei como membro da socied.a
de e não como paete da cI'eação iel'acional, como pes
soa moral, e uão como simples objecto de proprieda
do. (1) A Con:stitllíçã.o federal, pOl'tanto, devia consi
deraI-os no caeactel' m ixto de pes oas e de pl'opriedade
que el'a, de facto, o seu vel'daLieil'o caractel'. E' vel'-.
dade que os eSCl'avos não estavam incluieLos, nos Es
tados que os possuíam, nos calculas pal>a a base da
representação; nem votavam, nem augmentavam os
votos dos seus senhoI'es; mas é verdade tambem q ne
a pl'opria Consti tuição não pl'Ocede de accordo com
uma base apenas le votantes qualificados, quer cm re
laç"io aos repl>esentantes,' qnel' aos seus eleitol'es. Se,
portanto, aquelles qlle não el'ão votantes tinhão de ser
excluidos do rerenseamento, igual de 'igualda ie se dal'ia
na distribnição p~los Estados; pOl'que os repl'esentan
tes têm de seI' escolhidos por aquelle-s, que forem qua
lificados votantes l'al'a o ramo mais numero o das le
gislatul'as '-1stadoaes, e as qualificações nos divel'sos
Estados são essencialmente diffel'ente, ele modo que
dous se não encon tram em que sejão exactamente iguaes.
A propl'ia ConstituiçãO, portanto, estabelece o principio
q ue deixa a cada Estado a. liberdade Lla poli tica, que
melhor entender com referencia a seus habitantes'; poe
qne, pois, este mesmo principio nào podOl'á SOl' ap
plicalLo aos eS01'avos tanto 'quanto as outr'ls pCJsoas,
que são excluidAs do direito de votaL' nos Estados ~ (2)

3 G3 '. Esta. argumentação em parte é pouco satisfacto
ria e principalmente na parte final. \. distincção en.-

(1) TlIe Federali. t, N. 5-1; 1 Eiliot Debate, 212, ~13.

(2) Tlte Fe le;'n.li ·t, ~. 5b; 1 Tuck. Blnck. Comm. App. 19),191;
1 Elli.:>t'· Dc:"ate5,2.1:1, 21-1.
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tre uma pessoa livre que não é vot lllte, mas que de
modo nenhum é propriedade, e um escravo q'le não é
vota. te, mas é propriedade sob todos os pontos de
vista praticos, é, e dever..L sempre constituir, lIllla base
segura para a discriminação de uma e outra cousa em to
dos os governos.

§ 639. A0crescentava-se mais que não era inteira
mente justa a ideia de que a representaç,ilo só deve
interessar as pessoas e não a propriedade. O governo
não é instituido menos f-lara a l-lrotecção da proprieda
de, elo que para a das pessoas; logo tanto uma como a
outra deve ser considerada por aquelles que estão en
carreJados elo governo, como tendo o mesmo direito á
representaç,ão; e; como materiH ele facto, este aspecto da
questão constit'lÍa a base de alguns dos ramos représJn
tati ,'os em di versos governos estadoaes. (1)

§ 610. Olltra razão se allegava; porque os votos per
mittidos na legislatuL'a federal ao povo de cada Estado
deviam conservar certa proporção com a cOlllparati a
rique[;a dos Estados ~ Era que os Estados não tinl1ão in
fluencia uns sO:]1'e os outros, prov,miente da circumstan
cia ele fortuna s ,perior, com) a tinhão, devid:l a mesma
causa, os individuos do mesmo Estaelo sobre os seus con
cidadãos nece:.sitados. O Estado mais )'ico da União dif
ficilmente poderia nutrir a esperança de influir na es
colha de um s) representallte se quer de outro Estado;
nem os representantJs dos maiores e mais ricos Esta
dos elisrlunham na lbgislatura nacional de outras van
gens, além elas que resultavam da superio.ridade elo nu
mero. (2)

§ 641. E' evidente que estas ultimas raz}es não po
diam com justiça se aplllicar ao assumpto; não só pro
vavam ele mais e se fundavilm n'uma habil tentativa de
ill.Ls o da verdadeirJ. objecç,fio, mas tinhão o vicio iLl
herente de, se proccd':ssem, se appli 'arem com a mesma
força a represen tacão de qU=1.lq uer propriedade em todos

(1) Tl1e Feder'llist, N. 5t; 1 Elliot's De'Jates, 213.
(2) The Fedel'a1ist, . 5L
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os Estados; e se, sob este aspecto, não mereciam at
tenção, importavarn Jla mais grosseira e indefclnsavel des
igualdade 8tll favor de uma simples especie de pro
prieclcLde (escl'avos), existellte em poucos Estados só
mente. Podiil-Sl~ sustentai' do mesmo modo que
o anoz, o algodão, o tabaco ou as batatas deviam ter
sido exclusi vamente levalias em COlltQ. na distl'ibuição
da represental,:ão.

§ 642. A ver,lado é q:le o partido tomado pela Cons
tituição foi Ullla questão de compromisso e concessão,
confessadamente desigual em sens effeitos, mas neces
sario sacrificio feito a esse espirito de conciliação, que
era indispensavel pal'a a união de Estados, que tinhão
grande diversidade de interesses, de condições physicas e
instituições politicas. (1) Concordl)U-so 8111 que os es
cl'avos fossem representados sob a denominação de «ou
tras pessoas», não corno pessoas li vres, mas sómente
na proporção de tres quintos. A clausula foi tirada da
resolnção do Congresso continental de 18 de abril de
1783, recommendando aos Estadus qne emendassem os
artigos de confedeeaçã-o de modo que a de.·pezas na
cionaes fussem cus~eadas pai' um thesouro commum
«que fosse supprido pelos differentes Estados na pro
pOl'ção da totalidade 'dos brancos ou outros habitantes
li vres de todas as edade:;, sex;o e condições, inulusi
ve os que erão obrigados a serviços por um prazo ele
annos e tres quintos ele outl'as quaesr[uer pessoas não
comprehenelidas nesta disposição exceptuados, em cada
E tado, os indios que não pagavam impostos.» (2) (eb)
Com o fim ele concilial'em com esta dispJsiç'i.o, os Estados
que não possuíam escravos, LllÚluiu-'e outl'a clau
sula, determiuando que os impostos directos fossem

(1) 1 Elliot's Dei:Jate~, 21?, :?13; 2 Pitk. Hi -to 2::13 a 24 ; 1 Kent'
Comm. 216,217; The Fdderll,li;;t, Ns. 37, 5~ .. 3 DoU. 171, 177, 178.

(2) Jou m.. of Congre s, 17('j:~, VoI. 8, p. 183; 1 EUiot's Debates, 56.

(a) Est~ di po'içfio estí de alguma sort-l m:>dificad'l. pela decima
quarta emenda, que será posteriormente examinada.
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di8tei':>uidos na mesma PI'OPOI'ção, que os l'epl'e 'entan
te3; de sorte que theol'Ícamellte a repre errtação e a tI'í
butação podessem marchal' pal'i pCLSSU. (1) E 'ta. di~po i
ção, comtuclo, é mai::; especiosa do que re:ll; porque,
emquanto no lança:;:;entü Jos impostos directo ella o
distt'ibue na pl'oporção de tl'es quintos do escl'a os,
de outro lado isellta os outros dous quintos Ja 'erem
de modo· algum tl'ibutados C0ll10 propt'ieLlacle. (2) En
tretant,), se os impOfitos clil'ectos fossem di viJido ,como
em principio deviam ~:ee, de accôl'do cum o 'alai' real
da propriedade existente no Estado, a totalidade dos
escravos se tomaria tributavel como propl'iedade. Muito
maIS notavel desigualdade, porém, verificou-se na pra
tica; o pt'incipio da representação é COflstante e uni
fl1rme; o lançamento de impostos dieec~os é occa io
nal e raro, Durante um larso ele qual'enta annos só
tres contl'ibuiçães directas (3) foeão lançadas, e e tas
sob a pt'essão de (jircumstancias exteaor'[inarias e im
periosas. s elespezas ordinal'ias do governo têm sido
sempre tirildas de outl'US fon tes; os direitos obre a
importaçães extrangeiras tem suppL'ido e geralmente sup
prirão todas as despezas communs, e se por acca::.o
estes não produzirem rCl1Ja bastante, recorre-se em
primeiro lagar ás cisas como systema mais segUl'o e
cOllveniente de tributa.ção, Os impostos directos cons
tituem o uLtimo recurso e (como se poderia ter previs
to) não seriam empregados, senão quando os outros ti
vessem falhaclo. '

§ 643, Consideeada em seu verdadei 1'0 aspecto como
um compromisso eeal paea o bem commum em caso
de interesses em conflicto, a disposição é merecedora
do maiOI' louvor por sua moderação, pela utilidade pra
tica que visa e pela sua tendoncia para convencei'

(1) TheFederalíst, N. 5,1; Journ. ofConventíon, 12de julho, 1'11,
172,17.1, 175,176, 179, 180, 210, 235, 372; 1 Elliot's Debates 56 a ,60,
213.

(2) 1 Tucker's Black. Comm. 19 , 191; 1 Ellíot's Debate-, 58, 5:l.
(3) Em n08, 1813, I 1:5. A. lutíma foi em parte rejeitada em 1 lê,
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o povo, de que a União, feita por todos, deve ser a
todos querida tanto pelos pl'ivilegios que confere, como
(Jelos beneficios que garante. Teve ella influencia capital
na reconciliação elos Estados do Sul com outras disposi
ções da Constituição,e especialmente com o poder de fazer
regulamentos commerciaes pOl' simples maioria, attribui
ção que se suppunhn favorecer particularmente os Esta
dos do Norte. (1) Foi pOI' vezes censurada como um mal;
mas aquelles que desejam o bem do seu paiz, se ace['ca
rão d'ella como de uma politica fundamental, que ex
tingue algumas das mais funestas causas de toda di visão
politica-as que se prendem as situações geographicas
e as instituições locaes. Entretanto, não foi sem ob
jecção que pas,sou na convenção; na sua primeira apre
sentação foi apoiada pelo voto de nove Estados contra
dous. No correr da eliscussão,levantou alguma oppusição,
(2) e e1'n algumas das convenções dos Est:tdos fQi forte
mente combatida. (3) O desejo ele todo patriota é que
agora requieswt in pace.

§ 644. A outl'a parte da clausnla refel'e-se as epochas,
em que o recenseamento dos habitantes elos E ,tados Uni
dos deve ser levantado, a fim de permittir as nova,,; dis
tribuições dos repl'eS~lltante3 de aceoe lo com o cresci
mento relativo ela população dos Estados. Varias pl'OpO
sições forão para este fim endereçadas por diffel'enLes
vezes á convençào. (4) Propoz-se que o recenseamento
fosse levantado uma vez de quinze em quinze e de vin
te em vinte annos; mas o voto que prevaleceo POL'

fim, foi em favol' uo termo de dez annos. (5) Difficil
mente se poclel'ia dar demasiach importancia á esta
disposiçãO do censo decennal. E' o Llnico meio effi-

(1) 1 Elliot's D.lbute. 21~, 213.
(2) Journ. of Conveut:ou, 11 de Junho, UI, 112,. Vide tambem

11 de Julho, 108 a 170, 235,236; 4 Elliot's Debllt~s (Yates Minute ),
6'J.

(3) 1 El1iot's Debate~, 58 a 60,204,212,213, 2!1.
(4) Joul'n. of Couvention, 163,164, 167 a 169, 172, 174, 180.
(5) Idem, 12 de Ju1bo, !ti8, 170,173, 180.
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caz pelo qual o poder relativo de cada Estado pode ser
eX;'Jchmente rapresenta 10. e o sfstem:l. estabelecido a
pl'incipio não tivesse sido alterado, mui gl'ande des
i runldade dentl'O em bt'eve se firmal'ia nos Estados,
devida ao accrescimo mui de~i.;ual de suas populações.
Dentro em pouco a l'epl'esentação apl'es~ntaria um
sy:3tema muito analogo ao da Casa do~ C,)mmUllS da
Inglatena, aonde burgos velhos e decadeutes envi
am repl'eselltl!ltes não sómente em inteir'a desIJro
porção com a sua imIJort Incla, mas em alguns (jasos,
quasi não contando um habitante se quer, egualam
os representantes dos condados mais populosos, (1)

§ 645. O mais perfunctoriQ exame da distribuição
feita de accordo com os tL'es pl'ill1eiros I'ecenseamentos
demonstl'al'á esta conclw;ão de modo mui notavel em
rel:1ção aos E ·tados UniLlos. A repl'esel}tação ,to Dela
wal'e continua a ser o quó era por oC(jasião do pei
meil'o recenseamento; as do New Hampshil'e, Rhode
I'5land, Connecticut, New Jer::;ey e l\Iaryland tiverall:
augmento comparativamente peq neno, em quanto que a
do Massachu setts, inclusive o Maine, Cl'e ceo de oito
para vinte; a de Nova York, de seis para trinta e qua
tro e a da Pennsylvania de oito pal'a vinte e seis,
N'este interim, novos Estados surgiram, e o Ohio que
em 1 03 tinha dil'eilo a um apenas, conta agora qua
torze representantes. O censo de 1831 deo resultados
ainda mais notaveis. Em 1790 a população total dos
Estados Unidos era de cel'ca de tres milhões, novecen
tos e vinte e nove mil habitantes e, em 1830, foi de
doze milhões, oitocanto e cincoenta e seis mil. Em
1883, o Ohio tinha pelo menos um milhão e Nova York
dous milhões de habitante E tes factos demonstram
a sabedoria da disposição, que pr eceituou o censo de
cellnal; e realmellte, pois que de outra sorte aconte
ceria que O 'stell1a, embór~ bom no começo teria ac
tualmt:nte occ:usiouaLlo grallt.les abusos e provavelmen
te creado l'inl1idad s e di contentamell(os por si ós

(1) 1 Bhv-k. Comm. 1:):1, 17:3, ',*; Rawle on Con~tit. CIp. ,L p. 1-4.
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sufficientes, para darem logar a dissolução da União.
Naturalmente devemos esta disposição aquelles que na
convenção erão favoraveis ao governo nacional de pre
ferencia a uma simples conftldel'ação dos Estados.

§ 646. A outra pal'te da clausula refere-se ao nu
mero dos membros da Camal'a dos Representantes;
dispõe que o numero de repl'esentantes não excederá
de (mm pal'a cada mil habitantes.» Foi este um dos assum
ptos de grande interesse e 1'J.ffirma-se que quasi nenhum
outro artigo ela Constituição parece ter merecido mais
attenção pela naturaza e apparente força da argumen
tação, com que fÔl'a original'iamente atacado. (1) O
numero a ,principio fixado pela Constituição e até que
se levantasse o rdcenSeal1!ento, foi de sessenta e cinco
representantes.

§ 647. Diversas objecções se levantáram contra a
disposição. Primeiro, que um tão pequeno numel'o de
representantes seria um depositario pouco garantido
dos interesses publit.:03; segundo, que elles não dis
pOl'iam do con \'eniente conhecimento das circull"Jstan
cias lo~aes dos seus numerosos con ,tituintes; terceiro,
que seriam tirados da classe dos cidadãos, que me
nos sympathisa'n com os sentimentos do povo e que
provavelmente visal'i!lm de preferencia a elevação per
manente do menor numero com prejuizo do nurnel'O
maio!'; qual'to, que, defidente como no primeiro caso
seria, o numero cada ve?: mais desproporcionado se
tornaria pelo ~ugmento da população e Ol;l obstaculLs
que imp8didam o corl'espondente augmento elos re-

•presentantes. (2)
§ 648, O Le:l~po e a experiencia vieram demonstrar

a fallacia de algumas e eln grande pqrte diminuir',
se não destruir ele todo, a fór~~a de todas estas objecções.
Os receios que com tanto desvelo se acariciavam n'a-

(1) The Fe!era.list, N. 55; 3 AmeI' Museum 427, 53i, 5b'i'; Ellio
t's Debate:; (Yates nnd L'lnsing's Letter to Gov. Clinton) 129. 130.

(2) The Fed8ralist. . 58; 1 Elliot's Debates 56; 206, 214, 214,
2]5, 2]8. a 2'25; 226 á 232.
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q le11e tempJ, os (Ilal'mas que com tant:1. vehemenci o

se espalh"lvam, os perigos para a libedade que tão
extranhamente se exaggel'avam e a prepondet'ancia de
um poder exclusi vista e al'Ístocl'ato, que com t.anta
confi 111ça se predizia, desvanevel':Hn-se como o fumo
e<'plllhado pelo vento. A verdade veio de.fazer os
pbantasmas cl'eados pela imaginação infiammada. pei-:)
prec.onceito ou pela controvel'sia, e á di tancia de
qnal'eota annos olhamos para traz cO'u espanto, a con
templar a laboriosa at'gumeotação ell1pregadc1. na aqui
etação da.s duvidas e no apasíO'llllm lOtO dos cíUllles popn
laL'e . Convem, comtlldo, mesmo é1gora rememorar essa
argumentação o p wq ue ena nos ensina, o qU13 ali o s é
bem importante lição, quão pouca confiança pode ser
depositada em puras theorias em materia de O'overno,
e quão di ficil é der,mder as dJuLrinas praticas mai
sans contra a especiosa dialetic~1 da argucia e do eSl~ i
rito de hostilid'lcle,

§ 6 D. Referia.-se a primeira obje ção a') pe 1ueno nu
mero de membros da Camara dos Representantes. (1) 'e
disse, que não era seguro depositar os poderes legi 
lativos da União nas mãos de tão pequeno corpo de ho
mens; isso seria apenas uma sombra de representação. (9)

oh a confederação, o Congl'es o podia compor-se
de noventa e um rnónbros, em quanto que, no come
ço, aCamara compor-se-ia de apena~ ses-õenta e cinco.

Ao havia certela de que ella fos e jamais augmenla
da, visto como isso dependia da p °opria legislatllra
na sua futura proporção de clestribuiçãO, fican
do inteiramente á sua vontade, não só augmentar,

(1) E' digno de nota que o escriptor americmo, que tenho
por diversa vezes citado, fO:'mule um'l. objecção oppo-ta. Diz
elle; ({ aCamara d s Repre entantes nacionaes :;erá muito grande
da primeira vez, e d'ahi em diant~ pode tornar-o edema iadamen
te grande, para deliberar e decidir das melhores medidas."
Thoughfs upon the PoliticaI ituation of the nited tates of
America (Worcester 17'88.)

(2) A.mer. Museum, 247, 534, 547, 5.51, 554.
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m:13 diminuir o numero ac'ua!. (1) N'e ·tas circumstan
eia,>, nã.o havia, de facto, seg'll'a Iça constitucional, pois
tido dep.mdia simpl.smenLe da integridade e patriotismo
d'aquelles que erão chamado,> para a legislatu:a. (2)

§ 650. Re:iponden lo a es'as cOllsiderações, se dis.:;e
que o numeeo presente seria com certeza sufficienLe
até que se levantasse o recensJamento; que embõra sob
a cJnfederação se podes:iem eleger noventa e um
lllembros, de facto nluito menor numero se reunia. (3)

Por oceasião <10 prillleil'o recenseamento, suplJon
dO-!5e que fO-'se adoptada a base mais baixa de trinta.
Illil, o numel'O de representante!'; seria elevado a cem;
110 fim de vinte e cinco annos, consel'vada a mesma
base, snbil'Ía a duzento', e em ci ncoenta annos, a
quatl'ocento, numero que ningllem duvidaria, que s~

ria bastante vasto para teanquillizal' todos os receios
dos fnais fervol'osOS admiradores das gt'andes repre
sentações. (4) Quanto ao tocante a possive! diminuição do
numero dos representantes, o caso el'a de simrles imagi
nação. Como cada Estad0 tem direit) pelo menos a um
repl'esentant~, provavelmente a base nunca seria reduzi
ela alem da população do menor Estado. A população
do Delaware, que augmentava mais lentamente do que
a de outro qualquf.)r Estildo, furnecia. em taes cir
cumstancias, a regra; e se os outros Esta:dos augmen
tassem 13m larga eacala, é gl'atuito suppor, que ja
mais adoptas,em um::t b'lSO, que désse ao!'! Estados
menores podei' e influencia relativas. maior do que
a si PI·opl'ios. (5)

§ 651. Mas a questão em si mesma, isto é, qual o
numer\! proprio e conveniente pam a composição de
uma legislatura representativa, é tão pouco suscepti-

(li 1 Elliot's Debates, 56, 51, 2tl1 I\, 203; 2 Elliot's Debate" 51, 5!,
99.

(2) Idem, 205; 2 Elliot's Debates, 53, 51, 132, 206, 223, 221.
(3) Idem, 5'7, <!49.
(4) The Fed3ralist, . 55; 1 EUiot's D3bate" 214, 215, 227.
(5) 1 Elliot's Debates, 24~, 4~9.
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vel de tiolução precisa, quanto neohullla outra o é em tOllo
o dominio da politica. Não se conheüe outro ponto eln
que as difl'crentes nações mais di:;col'(len~; e a politica
dos E tados americanos, em quanto f.ol'ão colonias e
depois .q 'Ie se tOl'l1áralll indepenclelltes, tem sido a este
respeito extl'aoedinaeiamente desharmonica. Indepen
dente das diffel'enças re"ultantes da população' e do
tamanho dos Estados, veeifica-se gnll1de varieda.de entee
aquelles mesmos, cuja população e tamanho mais se
approximam. No Massachusetts, a Camara dos Repl'e
sentantes compõe-se de um numero, que orça entre
tl'ezentos a quatrocentos; na Pennsylvania, não ex
cede de uma quinta parte d'aquelle numero, como do
mesmo modo se dá em Nova York. Na Pennsyl vania
a Pl'Opol'çãl) dos representantes com os sem. constituin
tes l1ão ê maior de um l'epl'esentante para cada qua
trl) ou cinco mil eleitores; em Rhoele Island e no
Massachusetts, a proporção ê pelo menos de um pa
ra cada mil eleitores; ,e, de conformidade com à velha
constituição da Georgia., a propol'ção pode descer a um
representante para cada dez eleitores. (1)

§ 652. E nem ha fundamento para se affirmar, que
a base entre os representantes e o povo; em principio
deve ser igual, embora e~te seja ou não numeroso.
Se os representa.ntes' ela Virgínia fossem eleitos de ac
corda com a base de Rhode Island, então elevar-se
ião a quinhentos. a, em vinte ou trinta annos, a mil.
Por outro lado, a base da Penns,;lvania applicada ao
Delaware reduziria a assem I léa representativa a sete
membros. Nada é mais fallaz, elo que firmarem-se
calculas politicas em princ pio arithmetico, P rle-se
confiar certa extensão de poder mais c ,nvenientemen
te a ,'essell a 011 setenta homens elo que a seis ou sete,
mas el'ahi não se segue, q ne seisJentos ou setecento
sej:io proporcionalmenLe me hores depositarias: e se a

uppo içãO fôr applicaela a seis ou sete mil, todo ora·

(1) Th. Fedel"l.li t, N, 5=-. Vi-le tambem as con, titniçõ e. tadoa. ;;
d'queJl~ tJmpo. 1 Elliot's Debate, 214, 219, 220, ~25. 2' , 252, .233.
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CiOCInlO deve ser inve .. tido. A verdade é que, em
todo caso, certo numero parece necessario para garan
tia de livre investigação e discussãO; para impecilho
as combinações demasiadàmente faceis de medidas in
cOllvonientes e para prevenção contra uma legisla
ç tO precipitada e it'l'el1ectida. De outl'O lado, deve-se
conservar o numero dentro de limite' moderados, afim
de se .evitar a confusão, a in~emperança e os inconve
nientes das multidões. (1) E' celebl'e a phrase do car
dial De Retz, que todas as assembléas publicas maio
res de cem membros erão puras multidões; (2) mas
com (jerLeza é elia tão incorrecta quanto sel'ia a outra,
que affirmasse que todas aquellas, que se compuzessem
de dez memJros, seriam sabias.

§ 653. A questão, pois, é e será pJ.ra sempre, entre
todas as naç0es, uma questão mixta de boa politica e
lJI'udencia em face do seu tamanho, população, insti
tuições, condiçf'lO local e physica e de todas as ou
tras circumstancias, que entendem com os seus
peculiares interesses e conveniencia. Como numero
de oCC'lsiãO, sessenta e cinoo bastavam para todas
as exigencias dos Estados Uniuos, sendo mais Pl'U
dente e seguro deixa!', que to las as futul'as ques-ti'\es
de f1llg Ilento, fossem re olvidas pelas condições e exi
get:cias fuLul'as da União. QU.3 fundamento havia para
Suppot'-se, q uu e 'se numero, escolhido biellnalmente
e responsavel ram com os seus constituintes, trahiria
voluntariamente a sua confiança e deixaria de obecl"'e
ceI' a vootade publica~ O m'~smo estado do paiz op
ponha-se á semelhante supposiçãO; os representantes
seriam vigiados pelo ciume e pelo poder das legisla
t1J.I'i:1S estacloaes; (3) tel'iam todas as razões para cum
prirem com o seu dever, e suppor que a posse do poder

(l) 'l'he Federali .t, N. 55; 1 El1iot's Debates, 219, 220, 226, 227,
2U, 2±~. 2-15, 2~6. <?53; 2 Wils n's Law Lect. 150 .. 1 Kent"s Comm. 217.

(2) Wilson Law Lect. 150.
(3) The Fed.lralist, 1. 55; 1 Elliot"s D~bates. 238, 239.



POI' tão curto tempo os cegaria de modo a perderem
a con ciencia dos seus proprios interes es ou o con
vidaria a de truírem as li berdalles publica , era cou
sa tão i:nprovavel como outra o não al'ia mais nos li
mites da imo. inação. (1) Em todo caso, se procede em
mal, a sua não re-eleição sel'ia ine itavel, e o eu
suecas ores deveriam e tal' á cima de toda u pdit·
de má conducta e corrupcção. Raciocinar de modo
contl'ario, equivaleria a proclamar a corrupção uni er
sal do genero humano e a impossibilidade absol uta
do governo I'epublicano. O congresso que nos auiou
atravaz da revolução el'a um corpo menos numeL'O o
do que seriam os seus successores, (2) ão foi eleito
e em geral nem era responsavel para com o povo; (3)
e embóra annuaLmente sujeitos a demissão, os repre
sentantes forão em geral conservados por tres annos.
Tomavam suas deLibel'ações e~ll segl'edo; d~rigiam o
nossos negocios extel'iores; ti veram em sua mãos
durante toda a guerra a sorte do seu paiz e, entrotanto,
nunca trahiram os nossos direitos ou interesses; nem
mesmo a call1mnia jamais tentou insinuar cousa alguma
contra a sua pureza ou o seu patriotismo. (4)

§ 654, Se ha alLegado muitas vezes, que ser nume
rosa é uma necessíJade ela representação, para poder
con eguir a confiança do povo. (5) Em geral, isto não
é verdade; con egue-se a confiança publica por meio de
uma I I1.drniní tração e outl'a cousa não ha, que a
p 11 I l'Vttl', (G) T ln appLicação se ca'o a observação
feüll. P I' um "j',lIlcL hom 111 e n certa occasião- 11011.

numrWft1Ii/1It'/', l/?wtrn'(~I~lUd', DeLaware tem tanta confian
ça na Sllft L'OjJ)' €lllLação de vinte e um membros,

(I) 'J'11l~ I' ri nL1iRt, r,Sj 1 Elliot's Debates,2.'52 a. :.1.'5t
(~) j 11111 :n. ; Ideln 200, ~23, 2~9,

(:3) Em g mI BI'lio eicolhidos pelas brri lAtun dos E tado ; m 
em do U-l J';Rt 1I1o;J, Rhode Jsland e o Connecticu, erão e olhido ~

p!!l !1nvll. 'J'he 11 ,del'alist, . 4.0.
(1) The jI'.:rlerll.líst. ',5;; 1 Ellíot Debate~, 2M.
(;;) 1 F.ilioL'l'l Debll.te3, 21)6,2L7.
(O) IdeIO, 227, 228.
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quanto Nova York na que tem de sessenta u ,00,IICO, ou o
Massachusetts na sua de mais de tL' :zeutos. (l)

§ 655. Nada é menos politico e mais injusto do que
substituir o argumento pela desconfia1lça indetermina
da e sem limites, contraa qual niio valem argumen
tos; os amigos sinceros da liberdade, que se entregam
ás exti'avagancias d'esta paixão, acarretam os m 1 ores
males para a sua propria causa. Assim corno ha no genel'o
humaf).o certo grau de depravação que exige certa dose
de circumspecção e disconfiança, assim tambem en
contram-se na natureza do homem outras qualidades que
justifieam certo grau de est ma e confiança. O governo
republicano presuppi)e e exige e~sas qualidades em
maior e~cala do qlle qualquer outra forma de goveL'no
eassim distrnir inteiramente a Ilossa cO!lfiança n'eUa.:;, é
minar toda a base, em que as nossas li'Jerdades devem
as -entar. (2)

§ 656. A outra objec:ão consistia em que aCamara
dos Representantes era demasiadamente resumida para
dispor do devido conhecimento dos interesses dos seus
constltuiutes. Dizia-se que a grande extensão dos Es
tados Unidos, a variedade dos seus interesses, occu-

\

pações e instituições exig'ria um corpo de represelltan- o
tes numeroso, afim de poder dispor do conhecimento ne
cessario e conveniente á uma sabia legislação. (3)

§. 657. Em l'eSpoRta a esta objecção, adLnittia-se que
os repl'esentantes deviam conhecer os interesses e cir
cumsLancias dos seus C.llsLituintes: este pl'incipio, po
rém, não pode ir alem dos intel'esses e circumstancias
a que se relacionam a auctoridade e os direitos dos re
pl'eSelltalltes; a f~lta de conhecimento lIlillucioso dos
objectos, que não entrão na esphera da legislação,
é compoltiveJ COIll os atLril>utos nece~sm'ios ao desenlpe-

(1) 1 Elliot' Debates, 22'7, ~!8, 'Ul, 2'>2, :lo 251, - 2 Elliot'o Dehab~,

10i. 1H'.
\~) Th Fedel'l\lü;t,)lo 55; 1 Elliot's Dehate~ 23 ,239.
(3) 1 Elliof Debates. 2l9, 2~1). 22 , 232. 233, 2U.
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nho da missão legislativa. (1) Si, com effeito, a argu
mentação supp3e esse minucioso conhecimento com
applicação a todos os a.:;sumptos de legislação, elta
se distroe a si omesma; porqu) a cousa ~eria àbsolu
tamente impl'aticavel. Nenhum representante, quer nos
conselhos es: adoaes, qller nacionaes, jamais podia pre
tender ou pretende saber todas as artes, sciencias, ne
gocios e assumptos de que a legislação pode tratar.
Um dos grandes deveres dos representates é investi
gar e conseguir a necessaria informaçãn, que o habilite
a obrar sabia e correutamnte e 11 determinados casos,
e isso se obtem trazendo para a investigação de taes casos
talento, engenho, experiencia e e!-lpil'ito de exame. Nin
guem admittiria que a=Iuelles, que têm de fazer leis,
não devessem estal' familial'izádos com a sua natureza,'
interpretação e effeitos praticos; mas que se diria, se,
de accordo com esta theoria, se sustenta'3se seriamente
que só os advo""ados praticos podiam ser eleitos le
gisladores 't A verdade ê, que devemos contentar-nos
com habilitações geraes, por quanto é cousa visionaroa
suppor, quõ algum homem possa representar de modo
completo toda a pericia, interesses, negocios e occupa
ções de todos os seus constituintes, quer estefi sejão nu-

omerosos ou em pequeno nUll1el'o. O mais que se po
de fazer, ê adquirir o conhecimento dos traços geraes
e procurar, de accordo com as necessidades da oc
casião, informação mais completa dos a 'sumptos ej
peciaes que dependem 'le legislação.

§ 658. Não é de maneira alguma verdade que para
o conhecimento dos interesses do povo seja necessaria
uma grande representação, como nem theoL'ica nem pra
ticamente ê vel'dade, que o conhecimento d'esses inte
resses augmente na pl'opol'çãO do augmento dos repre
sentantes. (2) O~ intere:sses do E tado de Nova York são
provavelmente tão bem entendiJ.os pelos seus sessenta

(1) The Fedemlist, N. 55.. 1 Elliot's Debates, 228, 229 .. 1 Kent's
Corom.217.

(2) The Federalist, . 56.
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e cinco representantes quanto os do Massachusetts pelos
seus tresentos ou quatl'ocentos. De facto, aonde os re
presentantes são poucos, gel'almente se pl'Ocural'ão mais
apul'ados requisitos do que aonde são muitos, como
tambem maio!' sel'á a ambição de se!'vir, aonde a pe
quenez do numel'O pl'Oporcione. cubiçavel Llistincção,
do que aonde esta é por muitos partilhada e a im
pOl'tan.cia pessoal essencialmente deminuida.'

§ 659. Alem d'isto, no exame d'este assumpto eleve
mos lembrar-nos, de que os poderes do governo geral
são limitados e so comprehendem os objectos que são
de caracter nacional. Assim pois, o conhecimento dos
interesses locaes especiaes tem menol' valol' e impor
tancia do que \las legi laturas dos Estados, aonde os
pode!'es são geraes. (1) Os conhecimento exigidos de
um representante nacional, são, portanto, de natureza
necessariamente mais ampla e cOl11prehensiva do
que os de que pl'ecisa o representante estadoal; a
info!'mação minuciosa e o conhecimento completo
dos intel'esses locaes, as opiniões pessoaes e os senti
mentos privados, são muito mais importrJl1tes para es
te do que para aquelle. (2) E até mais, a propria dedi
cação as opiniões, ,sentimentos e inte!'esses 10caes,
que naturalmente pro pendem para uma politica estrei
ta e egois ta, pode seI' com ral:ão considerada em
um membro do Congresso como antes uma incapaci
dade e motivo de censura; (3) parecem, porém, indispen
saveis ao elevado cumprimento de seu~ deyeres, uma
politica intelligente e elevada, o conhecimento dos direi
tOS, deveres e interesses nacionaes, a familiaridade com
os governos extrangeiros e com a historia da diplomacia
e vasta comprehensão das operações do commercio. (4)
Sem duvida que é de gl'ande valor o conhecimento dos
interesses, productos e instituições especiaes dos diffe-

1 Elliot's Debates, 229.
(2) 1 Elliot's Debates, 228, 229, 253. 2 Lloíd'$ Debates (1789) 189;

The Dederalist, N. 56.
(3) 1 Elliot's Debates, 238.
(4) 1 Elliot's D~bates, 228, 229, 253; The Fecleralist, N. 56.
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rentes Estados da União; mas esta qualidade deve er
apreciada antes em relação ao que ella poje contribuÍ!'
para o desémpenho das elevadas funcções já alluJidas,
do que com relação a sJ mpathia que possa revelae
pelos irrtercsses e sentimentos locaes, determinado clis
tricto. (1) Accresce, que essas circumstancias locae ,
que são de utilidade principalmente para um membru
elo Congresso, são exactamente aquellas, cujo conheci
mento pode ser por elie mais facilmente apanhado
por intennedio dc1 documentada dos existentes nas re
partições do goveelJo nacional ou que estão ao alcance
de todo homem inteLligente em qualc[uer parte dos E:;
tados, que elie possa representar; (2) entretanto, o cu
nhecirnellto do commeecio, das manufactueas, das lei'

regras da teibutação podel'a see com mais certe~a

obtido pelo exame de muitas do que ele uma só fonte
ele Ínfoemação. Os representantes dos Estados gerl1l
mente tearão comsigo consiüel'avel somma de conheci
mento das suas leis e dos interesses locaes dos seus
distridos; muitas vezes terão servido previamente como
membros elas legislaturas estauoaes e de alguma sort
se tornado familiares com toelas as ideias e necessida
des elo Estado inteiro. (3)

§ 660. As funcções de um represvntante no Con
gresso tambem exigem requi 'itos e instrucção mui
eLifferentes d'l que é neces'aria nas legislatura
estacloaes. O conhecimento dos intuitos locaes é facil
mente cOllseguido em um s') Estado, pois cliLl'erença
não ha entre as suas leis, e o '. seu interes es mui
pouco diversificam uns dos outros; a legislação do Con
gl'e~so, por jm, abrange todo::; o' Estados e como a leis
e as circumstancias locaes üe cada um variam o conhe
cimento que s faz preciso para uma boa legislação
é muito mais difficil e variado, solicitando a attenção'

(1) The Federali t, N. 56; 1 Elliot's Debate, 22 ,211,2-12, 2ill, 25:~,

(2) Idem, N. 55; Idem, 228, 229, 2403.
(3) Idem, . 56.
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antes para o exteriol' do que para o interiQr. (1) Poucos
m )lllbros ela legislatul'a cômpal'ativamente frlllando,se en
cOllt,arão, que des;onheça'll os interesses 10Jaes do
seu districto ou E<;tado; mas o tempo, a solicitude, e
1'i! ra união de sagacidade e patriotismo será indiS1le'Jsavel
para evitar gl'aves erra" na,; medida" nacO onae::>.

§ 661 Fornece sobrJ este r1ssumpto o ,nais instruc
tivo co :nmental"Ío a experiencia da Gran Bretanha.
Uma nona p:lr,e dos quinhentos e cin~oenta e oito
mem')l'üS ela Casa do" Commun-; é eleita por trezen
tas e sessenta e qUltro pessoas e a metade por cinco
mil setecenta3 e Yinte e tre", (~) e est metade com
certeza pouco ou nenhum direito tem de ser consi
deraela como guarda dos in t resses elo povo, pois que
de feito, é notoriamente e~eita por outros interesses. (3)
Tendo em vista toda a população do reino, a outra
metade não dará mais que um representante por cer
ca de vinte e nove mil elos seus habitant.Js. (4) a Po
de-se accre 'centar que nada. é mais commum do que
eleger para repre..;entantes ele cidades e districtos gran
des e populosos, homens que não residem n'elles e em
quem se nlio pode presumir intimo conhecimento dos
seus interesses e sentimentos locaes; a escolha, com
tudo ê feita por mbLivos de ordem elevada, como se
jãO talentos, serviços publicas e ~agacielade politica.
E q uaesq ler que"/ sajão os defeitos do systema repre
sentativo el Inglaterra, mui pou as das lacuu3s da sua

(I) The Federalist, N. 55; Idem N. 35.
(2) Vide a nota de MI'. Christiftn (34) a 1 Black. Comm. 17-10, aonde

eUe menciona o numero de membros de que se hfl composto o. Caso.
dos Comm uns em differente, periodos, e de onde parece que e;: e
numero ha quasi duplicado desde o cOllle<}o do reinado d3 Henrique
VIII. Vide tambem 4 ln t. 1.

(3) The Fed rltlist, N. 56 ; Paley's Moral Philosophy, L., 6, cap. 7.
(-lo) The Federalic;t, Ns. 56, 57.

(aJ Gr'1.nde parte do que n'este do:; Communs e hoje francamente
capitulo ~e diz com relaç-o a ln- uma a:;semblea representativo. do
glaterra. deixou de ter applicl<}ão povo.
depois dos Re(ol"ln Acts. A Casa
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legislação têm sido "'attribuidas a 19norancia da Casa
dos Communs dos verdadeiros interesses ou circumstan
cias elo povo. (1)

§ 662. CUl'ioso é o facto que se observa na historia
ela Constituição, que alguns homens ele estado, dotados
de elevada distincção poli tica, allegassem, como obe
jecyão fundamental contl'a o estabelecimento de uma
legislatura nacional, que se « ella fosse composta
de tão numeroso pessoal, que chegasse a represental'
os interesses ele todos os habitantes dos Estados Uni
dos no sentido proprio e verdadeiro da repl'esentação,
a despeza com a sua manutenção seria intoleravelrnen
te pesaell'l; e que se somente poucos fossem investidos
nos poderes de legislação, os intel'esses de uma gran
de maioria dos habitantes dos Estados Unidos deverialll
necessariamente ficar desconhecidos ou, se conhecidus,
seriam descul'ados, mesmo lia inicio dos actos do no\'o
govel'l1o.» (2) Para. elles, parece que governo livre
é incompati vel com grande extensão de territol'io e
população. Que, pois, seria da GI'an Bretanha ou da
l~ rança, sob a presen te constituição dos seus poderes
Iegisla ti vos ~

§ 663. A outra objecção consistia, em que os re
presentantes seriam escolhidos na classe dos cidadão
menos sympathicos á massa popular e que provavel
mente visariam o sacrificio ambicioso do maior nu
mero para engrandecimento de poucos. (3) Se elissll
que o Auctor da Natureza havia dispensado a certos
homens maiol' capacidade do que a outros; o nasci
mellto, a educação, a intelligencia e a fortuna crea
varrr entre os homens distincções tão evidentes e do

(1) The Federalist, N. 56. Vide tambeJn Dr. Fr,anklin's Remal'ks;
2 Pitk. Hist. 242; 1 Wilson's Law Lect. 431, 432; Pa1ey's Moral
Philo opby, L.6, cap. 7; 1 Kent's Comm. 219.

(2) Carta dos 81'S. Yates e Lansing ao Gov. Clinton, 1788, 3 AmeI'.
Musel1m, 156, 158.

(3 The Fedel'alist, N. 57; 1 Elliot's Debates, 228.221, Vide tamb~m

The Federali t, N. 35.
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tRnta influencia quanto as estrellas, as ligas e- as fitas,
Em todas as sociedades, o homens d'esta especie im
porão supel'ior grau ele respeito; e se o governo for
con tituido de modo a admittir apenas ~oucos ao exe['
cicio dos seus podel'es, de accordo com o curso natu
ral das cousas, este ficarà em suas mãos. Os homens
da classe media, que ti verem os requisitos para re
pl'esentantes, não fal'ão tanto empenho em ser escolhi
dos, como os da primeil'a, e se forem effectivamente
escolhidos, não disporão dos meios de igual influ
encia. (1)

§ 664. A isto respondeo-sc-:, que a objecção era em
si mesma de natureza excepcional; porque em quan
to e!'a elia levantada Gontra uma pretensa olygarchia,
em these fel'Ía no coração o proprio governo republi
cano; porque ella suppunha o povo incapaz de fazer
uma escolha conveniente' de seus representantes ou
que era indiffet'ente à eLla ou inteiramente corrompido
no exercicio do direi to de suffl'agio. Não se podia
sustentar, que a primeira classe da sociedade, os ho
mens de talento, experiencia e fortuna, devessem ser
constitLlcionalrnente e:s:cl uiclos elos cargos; semelhante
tentati ya seria não s' inj usta, como 11m [Jerfeito sui
cidio, visto como a'limentaria tal influencia e facção
dentro do paiz, que, à simples supposição, poria cons
tantemente em movimellto todos os meios de destrui
ção do govel'l1o e das liber l~cles do povo. (2) QLle,
pois, restaria fa'zer ~ So o povo tem a liberdade ele
fazer a escolha, naturalmente a fará na classe, qual
quel' que ella seja, que etn sua opiniãO melhor possa
promover os seus intere~ses e mante!' as suas liber
dades. (3) Nem 6 o pob!'e mais isento ele ambição ou
amor do poeler elo que o ri o. Qllem t\~m de ser os elei
tores dos representantes ~ ão são os ricos mais do que
os pobres, o instruidos mai do que os ignorantes, os

(1) 1 Elliot's Debates, 221, 222.
(2) 1 Elliot Debates, 222, 223.
(3) TlLe Federalist, _ .35, 36, 31.
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herdeiro~ de familias distinctas mais do que dos filhos
da obscuridade e da mà fortuna. (1) Os eleitores serão
a massa do povo dos Estados Unidos, zeloso dos seu&
direitos e acostumado ao exer0icio do seu poder. Em
quem deve recahir a sua escolha ~ Em todo cidadão
cujo merito possa recommendal-o a estima e a confi
ança elos seus concidadãos. A Constituiçã não reco
nhece requisitos de qualificaçãl) fundados na riqueza ou
nascimento, na religião ou profissão civel, e, portanto,
o povo tem a liberdade de escolher em qualquer classe
da sociedade, que lhe aprou '-er. (2)

§ 665. As pessoas qUd ti veeem de sel' escolhidas para
repl'esentantes, deverão possuir todos os possiveis in
centivos de fidelidade, desvélo e dedicação pelos inte
resses do povo; deve-se pl'esumir q le seeão escolhidas
tanto por sua reconheci lar, virtudes e qualidades es
timftveis quanto por seu talento; de"em ter o dese
jo de conservae e exaltar a sua reputação e a ambição
de merecel' a continuação do fa"or publico, que as ele
'ou, Não !la homem, que não s -.ia sensi vel as distincções
h:morificDs, ao favoe, a estima e a confiança, que, à paele
qu' esquM considerações de intcee"'.3o, é de alguma sode
penhor de ageadecida e coedial i'eteibuíção. ( ) lIas o inte
resse que natunllmente liga o representante aos sous cons
tituintes, seeá fortalecido por motivos de ordem egoista; a
sua eleição é biennal e denteo em pouco voltará elie para o
circulo commum dos cidadãos, a menos que seja re-eleito.
Por ventUl'a deseja elle o caeo'o~ Então esse mesmo desejo
será uma garantia dn sua fidelidade. en.te elte o valor elas
distincções publica~? Então o seu orgulho e a sua vaidade
o LornaeEío dedicado tanto a um governo, 'lue lhe propor
ciona occasião de participar' da suas honeas o clistincçõeg
como ao povo, unico que as palIe conferir. (4) Do mais, elle
não pode fa.zee lei que não l)ése sobee elie peoprio e sellS

(1) The Fedel'alist, [ . 57, 35, 3e.
(2) Idem, No. 57,35,36.
(3) Idem, 57.
(-b) Idem, ~. 57,
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amigos do mesmo modo que sobre os outros, nem dar 10
gar a tyrannias que elle proprio não tenha de soffrer,quan_
elo voltar ao nivel commum. Quanto a usurpação ou a per_
petuação da sua auctorielade independente da vontade
popular, o argumento será gratuito e improcedente,
em quanto não chegar a ep,)cha em que o povo esteja
disposto a vender as' suas liberdades e a tornar-se o
escravo voluntario de qualquer despota. (1) Quando
essa epocha chegaI', será inutil faltar de direitos e de
guardas dos mesmos direitos; aonde todos são cor
rompidos, é escusado fallar em virtude. Quis Cttstod'iU
custodes? Quem velarà sobre o povo, quando este prefe
rir trahir a si proprio?

§ 666. De feito, a objecção é em si mesma com
pletamente destituida de fundamento; applica-se tanto
as legislaturas estadoaes corno á da União; attribue
ao talento e à riqueza e á ambição uma influencia que
pode ser exercida a todo tempo e em toda parte; diz, e
em linguagem que não permitte duvida, que o governo
republicano é apenas uma sombra, incapaz de manter
a vida, a liberdade ou a propriedade; (2) sllppãe ainda
que o povo está sempre' de ólhos fechados para os
seus verdadeiros interesses e prompto para trahil-os e
que não pode confiaI' com segurança nem em si mes
mo, nem nos outros. Se semelhante Iloutrina fosse
sustentavel, todas as constituições d'America teriam
por base grandGs erros.

§ 667. A unica differença apl'eciavel sob este aspe
cto en tre o caso da represel.1 tação no COllgresso e o
da l'epl'esentação nos Estado, é que n'um, o rept'e-
entaute pode seI' eleito por quinhentos ou sei3cen

tos cidadãos e no outro, paI' outl'OS tantos mil. (3)
IRto rnesmo RÓ se dá em certos Estados especiaes;
porque os representantes no Massachusetts (os quaes
são todos escolhidos pelas üidades) podem ser eleitus

(1) The Federalist, N. 57, 35,46.
(2) Idem, . 51, 35, 36.
(3) Idem, N. 57.
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por seis mil cidadãos ali até mesmo por numel'O maior,
conforme a popuLação ela cidade. Mas, con(jede ndo á
objecção toda a sua fOI'ça, poderia esta CiL'CulllsLancia
offerecer fundamento soLido? Não são os senado! es
escolhidos em differentes Estados POL' numero igual ~

Se ha verificado qu J elLes sejão mais c' rrorr.pidos do
que os repL'esentantes? Ha ?'azão que defenda a objnc
çi'io? Pode--;e dizeI' que cinco ou sei~; mil cidadãos sejão
IDflis facilmente corrompidos do que quinhentos ou eis
cent03 ~ (1) Que a totalillade ela nossa população esteja
mais sujeita a influencia da intriga do que llma parte
della'? Pode-se deduzir esta consequencia da objecção,
uma vez admittida? Se se pode, então devemos privar
o povo da escolha dos seus servidores publicas, em
todos os casos, em que o numero não fôr necessario. (2)
Que se deve, pois, fazer n'aquelles Estados, em que os
governadores, por suas constituições, têm de ser eleitos
pelo p )VO '? Os factos justificam a objecção? repL'e
sentação na Casa dos Communs, na Inglaterra, (como
já se disse) mui pouco excede a população de um para
cada trinta mil habitantes. (3) Será verdade que a
Casa dos Communs se tenha elevado sobL'e a ruina do
povo? Será verdade que os representantes dos bur
gus tenhão sido mais fieis, mais sabias ou mais hones
tos ou patriotas <lo que os das cidades e dos conda
dos? Voltemo-nos para o nosso propl'io paiz, Os clis
tr"ictos do New Hampshire, aonde os senadores são es
colhidos directamente pelo povo, são quasi tão grandes
quanto sel'à necessario para os seus representantes em
CongL'esso; os do Massachusetts vêm de distL'ictos de
maior popnlação o os de Nova York de districtos ainda
maiores. Em Nova York e em Albany os membros da
assembléa são eleitos quasi por tantos votantos quantos
seL'ão necessarios para um membro do Congresso, cal
culados em sessenta e cinco representantes sómente.

(l) The Federalist, '. 57.
(2) Idem N. 57.
(3) Idem 1\s. 56, 57.
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Em alguns dos condados da Pennsylvania, os repl'e
sentantes estadoaes são eleitos pOI' distl'icLOS quasi tão
grandes como os exigidos pal'a os repl'esentantes fe
deraes. Na cidade de Philaclelphia (composta de ses
senta mil habitantes) todos os elaitores têm o dil'eito
de votar em cada um dos l'epl'esentantes da legislatu
ra estadoal e actualmente elegem um só membro do
conselho executivo. (1) Estes factos demonstram a fal
sidade da objecção; pol'que ninguem pl'etenderá que os
dil'eitos e as libel'dades cl'estes EstaJos não sejão tão
bem comprehendidas e su tentadas por seus senado
res e representante, quanto o são as liberdades e dirci
reitos dos outros Est'ldos pelos seus respectivos l'epl'e
sentantes e senadores. Ha um caso ainda mais noLavel.
o do Conllecticut, pois alli um ramo da legislatura é
constituido dE; tal forma, que cada um dos seus mem
bros é eleito pelo Estado inteil'o. (2)

§ 66. A ultima objecção el'a, que não hayia gal'an
tia cle que o numel'O cks l'ongressistas augmentasse de
tempos em tempos, como o fosse exigindo o progresso da
população. (3)

§ 669. E' clal'o que esta objecção se funda exclusiva
mente na supposição de que o povo tornay-se-á demasia
damentel:OreOmpido ou indirrel'entes acel'ca da escolha de
repl'esentantes idoneos, ou que os repref;entautes,
uma vez e colhidos, doSCIHal'ão inteiramente dos
vel'dadeiros iuLel'esses dos seus constituintes ou os
tl'ahil'ão dclibel'3.damente. Ambas a'3 suppo içõecl (se
as observaçõtls allteriol'es são bl'm fUIJ dadas) são
igualmente inadmissiveis. COI/ILudo, ollteas oonsidera
ç-os ha dignas da Inaior ponderação. Em pl'imeiro
logal', nota-se que a Constituit,;ão fedel'al, comparan
do-a com as constituições estadoa3s, nada fica a de3e
.ial l'elativalllente a svglll'anC;a tomada pal'a o augmcn
to gradual do numel'o lIos represenLante~. Em mui-

•(1) The Fedel'a.list, N. 57.
(2) Idem, r . 57.
(3) 1d~m, T. 58; 1 Elliots Debates, 20l, 22-1.
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tas cl'estas constituições a materia foi deixada á von
tade da logislatura, e a expel'ienci 1 ha d'esta arto t1e
monsteallo, que não so o podel' está bem collocado,
mas tambem que o augmento gradual dos represen
tal! tes (nos logaees em que se podia dar) ha acom
panhado () dos constituintes. (1) Em segundo logar, como
de dez em dez an nos se devJrá reno\'ar o recensea
mento, para o fim determinado de periodicamente rt)
compor a l'epresentação de accordo co'm as exigencias
nacio~aes, não ·é licito admittir-se que o Congresso des
cure dos St:ll1S deveres a este respeito mais do que a
l'espeito de Outl'O qualquer dos poderes, que lhe forão
con fiados.' Pode-se abusae de tojos os poderes, todos os
deveres podem sel' de mà fé abandonados; mas como
o l'oVO tem o poder dll cOl'rigie o ma.l pelo menos
biennalmelJta, é impossivel que por muit.o telllpo possa
sub istir qua.lquer abuso l/U abandono publico de le
veres, a me.lOS que o povo seja oonni vente na viulação
e a anime. (2) Alem d'isso, dá-se uma particularidade
com a Constituição federal, que deve favorecer o
angmento constitucional llos representantes; um
ramJ da legislatuea na('ional é elóito pelo povo,
o oufro pelos Estados' no primeil'o, ~pol·tanto. os grandes
Estados terão preponderancia, no segundu os Estados
menores levarão vantagem, D'esta circumsl.ancia pode-se
francamente concluir, que os Estados maiol'es, e espe
cia.lmente os que têm população progl'essi va, sel'ão ad
vogados estl'enuos do augmento do numero e pr~ponde

rancia cl'essa parte da legislatura, na qnal a sua influ
encia predofIJina.

§ 670, Se podel'ia dizer que de parte do Senado poder'ia
ser exercida cel'ta innueucia contral'iJ. ao augmento ;
mas, examinada ele perto, ver-se-á que esta objecç.ão
perde a maior parte da sua ill1portancia. Em primei-.
1'1) lagar, a Camara dos Representante sendo um
ramo coordenado, emanado directamente do povo e

(1) Tbe Fedel'alist, '. 5 .
(2) 1 Elliot, 's Debate-" 239.
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traduzindo o pensamento expresso e conhecido da
maioria do povo, não terá pequena vantagem, nas
questões d'esta nat'.1reza, sobre os meios de in
fluencia e resi ,tencia. Em segnndo lagar, a questão
não lel'á de ser decidida a;Jenas pelo voto de grandes
e pe.{uenos Estallos em o'Pposição uns aos outros,
m:lS pelos Estado" intermediarias e que 8e approxi
mam dos dous extremos 'por gradual movimento. (1)

N Ituralmente .esLes . se collocarão de um ou outro
lado C0l1fOr111e as cit-cumstancias,e não se podem suppor
identificados permanentomente com qüalquer d'elles·
Alem disto, nos novos Estados e n'aqulles cuja po
pulação cresce, quel' sejão grandes ou peq ne:lOS, a ten
dell0ia constante será pala favorecer o augmento dos
repra~elltantes; e, de feito, os Estados grandes podem
forçar as cousas para este lado, tOl'l1ando as novas dis
tribuições e 01; augmentos dependentes uns dos outros. (2)

Em terceiro lagar, a Camara dos Representantes
será a exclusiva depositaria ,lo podei' de dar os meios
para manutenção do governo ou, em outras palavras,
conservará em suas mãos a bolsa da nação; esta circums
tancia lhe garantirá pal'a sempre poderosa infiuencia
nos actos do governo e a habilitará a reparar efficazmen
te todos os abusos serias. (3) A Camara dos Representan
tes terá sempre tanto cuidado em defender os intensses
elo pr,vo, como o Senado poderá ter em manter os dos Es
tados. (4)

§ 671. Eis em resumo as o'Jjecções lev3.ntadas contra
esta parte da Consti tuição e as respoBtas, que lhes foram
eladas. O tempo, como já se disse, já as resol vao com
sua irt'esistivel demoniteação; mas é impossivel calar
o teibuto da nossa admir lção áquelLes ilLustres homens
de estado, cuja esclarecida razão e profunda sabeeloria
habilitát'am o povo a l11at'clla1' no caminho da verdadeira

(1) The Fedal'alist, N. 58: 2 Lloyd's Debates. 1789, p. 192.
(~) ldem, ~N. 58.
(:-l) Idem,N. 59; 1 Elliot's Debates, 226, 227.
(-1) Idem, N. 58.
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seguI ança. O que não passava então de prophecia e ar
gumento, converteo-se agol'a em facto;a cada succes
si vo recenseamento o numero de representantes ha
sido gl'aLlualmente augmentado. (1) Em 1792, a propor
ção adoptada foi de 33:000, o que deo um total de cento
e seis representantes; em 1802, adoptou-se a mesma
proporção que deo um total de cento e qJarenta e
um memhros; em 1811, a proporção foi de 35:000, que
deo o total de cento e oitenta e um membl'os; em
1822, a proporção foi de 40:000, dando o total de duzentos
e dez membros; em 1832, foi de 47:700 a PI'OPOI'ção, que
deo o total de duzentos e qual'enta representantes. (2)

§ 672. No entretanto, a Camar'a dos Representantes
ha tacitamente conquistado vasta influencia e poder
sobre·a opinião publica por seu immediato contacto
e sympathia com o povo. Nenhuma queixa foi ou já
agol'a poderia com razão ser levantada, de que ella
não comprehendia ou não representava os intel'esses
do povo; de que não trazia pal'a os conselhos publi
cos o necessario conhecimento e dedicação pelos inte
resses e sentimentos locaes dos seus constituintes. A
força de semelhante objecção foi e é tão pouco sentida,
que val'ios Estados espontaneamente pref0riram eleger
os seus representante!'l por listas geraes em vez de
distríctQs, st3l1'do os eleitores do Presi/lente e Vice-Pre
sidente escolhidos mais frequentemente por aqu '11e do
que por outro qualquer modo, Os repL'e:scntantes não
são e nunca forão escolhidos exclusivamente entre as
classes elevadas ou privilegiadas da sociedade; actllal
mente, como em todos os teulpos, a C<Jmara ha sido
composta de homens de quasi todas as classes da so
ciedade-plantadores, pL'opriotal'ios, manufactor~s, me
chanicos, ad"ogados, medicos e sacerdotes; l'icos e po
bres ; homens de genio, cultos e incultos; os moços e

(1) Act of 1792, cap. 23; Act ,oí 1802, Clp. 1; Act of 1811, ca.pe
9; Act of 182', cap. 10; 1 Tuck. B1ack. Comm. App. 190' Raw1
on Constitution, 45. '

(2) Acto de 22 de :Maio de 1832, cap. 91.
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os velho~, os eloquentes e os taciturnos; os velhos esta
distas e' os' aspirantes, apenas terLOÍl~ados os seus es
tudos academicos. D'esta ol'te, o merito de toda espe
cie ba podido ~!ffhmal' os seus dil'l3itos e occasional
mente obtel' jllstas reeoillpen as; e se alguma censura
se podesse com razão fazer, seria que a escolha, em
alguns casos, ha sidu encaminhada pOl' certo espirita
de intolerancia, que ha esqnecido tudo, menos o pro
prio crédo, ou POl' espirita de pal'tido, que de tndo se
ha lembrado, excepto do pl'oprio deveI'. E-'ses males,
com tudo, são insepara veis da concli(~ão da humana natu
re;t,a, e asna appal'ição na-la mais pt'OV'I, que o mundo
llloral, como o mUlldo physico, é de vez em qnanrl.o
varrido por um furação ou inundado por uma tempes
tade.

§ 673, Falta tomar em consideraçã) só !lente mais
dous requisitos do pl'incipio geral de representação, os
qnaes farão insertos na clausula. Um é, que cada Estado
te,rá pelo menos um representante; o outro é o já citado,
que o numero de representantes não excederá de um por
cada 30:000 habitantes. AquelLe el'a indispensavel, afim de
garantir a cada Estado ajusta representação em ambos os
ramos da legislatura; ref'resentação q ne, como os pode
res de cada ramo não tinhão exactamente a mesma
extensão, e sobretudo porque a in.iciati va das leis de
impostos era exclusi vamente conferida á Camara elos
Representantes, era inclispensavel para mantet' a Ignal
elude dos pequenlls Estados e reconcilial-os com a renun
cia ela sua soberania. Esta condição fMa omittida no
primeiro projecto da CO'lstituição, embóra fosse pro
posta em uma das resolllçõos pt'ecedentes; (1) mas
uma vez submettida á discu~s[lo solemne na convenção,
foi adoptada. sem opposição.. (2) O out:'o era materia
de maiol' contro\'enia' a limitação Pi imitiva pt'oposta
era ele 40:000; (3) e uão foi senão no ultimo dia da.

(1) Journal of Con,ention, 175,153,20:>,215.
(2) Idem, ' de ago to, p. ~3 .
(3) Idem, No. 15'7, 217, ~52.
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sessão da convenção,. que o IlUmero foi red~zi do a
30:000, (1) O fim que se teve (\m vista com a fixação de
um limite, foi evitaL' a flltul'a evelltualidade de llma
Camara de Repl'esentalltes mui numet'osa e de mui dif
ficiL fUllccionamento, Os adeptos do gO\'et'ilO naciona.L
não nutl'iam l'ece'o de que essa COI pOl'ação jamais se
tornasse demasiadamente paq uena pal'a pOlLer prestaL'
sel'viço real, eff0ctivo e pl'otector; o pel'igo es'ava em
que, devido aos impuLsos naturaes da vontade pnpnlal'
e ao desejo e collouação da pat'te de call11idatos alll
biuiosos, o IluIlleeo fusse dentl'O em pJUCO elevallo a
tamanho clesal'l'az ado, de SOl'te qU3 pJdes e dar io ral'
e ao me31110 tempo combinal' as facções, obstl'uil' as de
liberações e intL'odLlzir e perpetuar os conselhos tur
bulentos e pl'ecipitados. (2)

§ 674. Cedamos o iogal' sobl'e este assumpto á lingua
gem expressiva e intemel'ata. elo The Fede1'Ulist «Em to
das as assembléas LegisLativas, quanto maior fôr o nu
mero que as composel', tanto menol' será o dos ho
mens, que de facto podel'ão dirigir os seus tl'abalhos. (3)
Em pl'imeirú logar, sabe-se que quanto mais numerosa
for uma assembléa, não impol'ta lle que caracteres se
componha, maior será a ascon(lencia da paixão sobre
a l'azão; em segundo lOJar, quanto maior for o .nu
muo, maior sel'á a pl'oporção dos membros de limita
elos conhecimentos e de pouca competencia, Ql'a, é pl'e
cisarnente f-lobl'e cal'acteres d'e ta natureza, que a elo
quencia e habilidade do pequeno numel'O costuma ac
tual' com toda a sua força. Nas antigas republicas,
aonde a massa inteira do povo rerll1ia-se pesf-loalmente,
em geral um simples orador ou habiL estadista govel'
nava com tão absoluta auctoridade, como se a suas uni-

(1) JOUl'U of Co !I.veu ti n, 17 de. et}lDbro de 18 7, p, 3 9.
(2) 1 Lloyd', Debates em 17 9, 427, 434; 2 Lloyd's Debates, lJ,

]8'5, 1 6, 1 a, 19:1,
(3 Enc)ntl'n.-se o roe,lTIO ]leu aro 'uto e expre so com m'tior enel'gía

aind't no pamphlet) intit!l1ado-Thoughts up o the PoliticaI ,'ítua
tioo of .'..roerica (Worcester, 178 1,5.1"
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cas mãos fosse o sceptro confiado. De accordo com o
mesmo principio, quanto mais numel'osas se tornarem
as assembléas representativas, tanto mais participarão
dos inconvenientes incidentl:s as reuniões collecti
vas do povo; a ignorancia sel'á o joguete da astucia
e a paixão :1 escrava do sophisma e ela declamação. O
povo maior erro não commette do que SUPPOl', que,
m Jltiplicando os seus representantes aléll. de üeJ:tos limi
tes, re~orça as barreil'as contea o governo elos peque
nos nUlllel'os; a expel'iencia, pelo eontl'ario, lhe de
monstl'ará Sell1pl'e que, depois de ter conseguido nu
mero suffiviente que garanta o conhecimento das ne
cessidades locaes e a geral sympathia, todo accres
cimo dos seus representantes apeaas servil'á para con
trariar as suas proprias vist3.s e intuitos. A feição do go
verno pode tOI'nar-se mais democl'atica, mas a alma que
o anima será mais oligarchica; o mechanismo será en
grandecido, porém mais ra"ras e muitas vezes mais se
cretas se tornarão as molas, que lhe dirigem os movi
mentos». (1)

§ 675. Como adequada conclusão á esta parte elo as
sumpto, podemos accrescentar que o Congresso, em
sua primeil'a sessão, de 1789, de conformidade com o
desejo manifestado por val'Ías convenções dos Estados em
prol de emendas constitucionaes declaratorias e res
trictivas, propoz doze artigos addicionaes. Versava o
primeiro sobre o mesmis~imo assumpto ora sujeito, e
era concebido nos seguintes termos: c( Depois da pri-:
meira distribuição, preceituada pelo. primeiro artigo da

(1) The Federalist, N.5O. Em um debate no Congresso, em 1'789, a
proposito da reforma da Constituição em mat~ria de representação,
disse Mr. Ames: «Augmentando a repre,entação, diminuim03 as pro
babilidades de escQlher os homens de maior sabedoria e aptidiío, visto
como os pequenos districtos podem ser dirigidos pela intriga, em
quanto que nos grandes districtos só a verdadeira dignidade de caracter
poderá garantir a eleição.» 2 Lloyd's Dobates, 183. Infelizmente a ex
periencia dos Estados Unidos não justificou a crença de que os
grandes districtos empre escolheriam os homens de maior sabedo
ria, aptidão e de real dignidade.
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ConstiLuição, havel'á um representante por cada trinta
mil habitantes até que o numero atLinja a cem; depois el'is
to, a pro(Jol'ção será reglllada ~elo Congl'essode modo que
n5.o haja menos ele cem r )pl'esentantes,nem monos ele um
por cada qUal'enta mil peS"loas, até que o numero de
repl'esentante~ attinj I a duzentos; depois do que, a Pl'O
porção sel'á regulada pelo Congresso de maneira que
não haja monos Lle duzentos I epresentantes., nem mai!';
de um por cada cincoenta mil.» (1) Esta emenda nunca
foi ratificada por um numero de Estados sllfficiente para
que fosse i'lcorporada á Constituição. (2) Pt'ov'l.velmente
jnlgou-se o assumpto bem garantido do modo porqne já
fora attendido, e que ao Congresso se devia deixar toda
liberdade para procedei' prudentemente, augmentando
ou diminuindo o numero de representantes de accordo
com as futuras exigencias du. nação.

§ 676. Duas questões pl'aticas ainda restão, e de não
pequena importancia, connexas com a clausula ora exa
minada; refere-se uma ao que ;:ie deve entender por
impostos directos nos termos da nlaus.Llla: a outra, ao
modo pelo qual deve sel' feita a distribuição dos repre
sentantes, A primeira será naturalmente tomada em
cOllsidel'acão ao examinarmos os poderes elo Congl'esso e
as limiLtções constitucionaes elos mesmos poderes, pelo
que pode prosentemenLe ser' posta de lado. A outra
foi objecto de geando discussão ao tempo em que a
primeira distribuição foi presente ao Congl'esso depois
do pl'imeiro recenseamento, e foi recentemente revivida
commaiol' e novo interess.3 e habilida.le;mel'ece,portanto,
mui detido exame.

§ 677. Os tel'mos da Constituição dispõem que «os repre
sentantes e os impostos dil'ectos serão repartidos entre
os diversos Estados etc., segundo as suas respectivas po
pulações ) ; o que, a pl'imeil'a vista, não pal'ece in-

(1 Journal of Convention, etc. Supp. 466 a 481
(2) Os dlbates do Congresso sobre esta emmda se encontram em

2 Lloyd's Debates, 182 a 194; Idem, 250.

,
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cerrar a menor difficuldade. Um momento ele reflexão,
entretanto, bastará para dissipar a illusão e rnosLrar
nos que ha difficuldade intrinseca, inhereute a PI'O

pria natureza do assumpto. ,No tocante aos impostos
directos, a marcha natural seria cornputar a somma
a ser le\ ahtada, digamos tres milhões de dollars, e dis
tribuil-a en'tre os Estados de accordo com o numero
dos seus 1'8spectivos habitantes; mas mesmo sob este
aspecto, sempre se encontrará uma fracção muito pe
quena incapaz de exacta distribuição, visto como a
ropulação de cada Estado nunca coincidirá exactamen
1~ com um divisor commum ou dará uma pal'te aliquo
ta se ;:". s lbl'as para cada Estado. Mas corno a somma to-

, tal pode ser transportada por uma longa serie de fracçõp,s
monetarias descen lentes, pode seI' a final reduzida á
infima fracção monetaría conhecida ou que se poss:t
imaginar.

§ 678. A difficuldade, porém, é muito differente em
relação aos representantes. Aqui não pode haver subdi
visão da unidade; cada Estado tem direito a um repre
sentante completo e não se pode fazer distl'ibuição de
fracção da representação. Ai nda sssim, percebe-se
immediatamente, que seria diffitlilmente possi vel e

I

é com certeza inteiramente improvavel, que a popula.
ção relativa de cada Estado comporte tão exacta propor
ção com a t·)talidacLe, que possa haveI' um divisor
commum para todos, sem que em alguns d'elles deixe
uma Íl'acção. Esta hypothese nunca se verificou e, se
gundo a humana possibilidade, pal'ece que jamais se
verificará. Todos os divisol'es communs até agora appli
cados, têm deixado maior ou menor .fracção em todos
os Estados; (1.) e aquillo que se deu no passado conti
nuar'a a dal'-se no fuLuro. Supponha-se que toda a po
pulação é de tres, sp,is, nove ou doze rnilhões, ou Outl'O
numero qualquer; se se acompanha as di posições da
Constituição e tenta-se distl'ibuir os representantes de
conforlllidade com o numero da populaçãO de calla Es-

(1) Vide 5 lIIarshali s Lifa of Wa hington, cap. 5, p. 319.
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tado, ver-se-á que é isso ab;.,olutamente impossi veI. Em
bol'J. verdadeira, a theol'ia torna-so praticamente tal a
em sua appliljação. Cada Estado pode fixar Ullla pro
porção relativa de represantantes até ceeto numero
de habitantes, sendo a totalidade divisivel por Ull1

divisor cOll1l11um; llJas a f['acção da população pei'ten
cente a cada um d'elles alem d'aquelle ponto, fica
prejudicada. De sorte que a distribuição é, na melhor
bypotllese, uma approximação da regra e:itab.ulecida
pela Consti tuição e não a observação rigoro!'ia d'essa
regl'a. A fl'acção de um Estado pode ser dez veses
maior do que a de outro e d'esta arte variar em
cada Estado em deternlÍnaveis proporções mathemaLi
cas, Que, pois, se deverá fazer ~ A Constituição deve
rá ser inteiramente desr6 peitada n'esta parte ou de
verá ser observada em seu verdadeil'o espirito pela
maior appt'oximaçãQ, ainda que differil1Llo inevitavel
men te da letra ~ e se pode de ignar a um E'o'.tado um
representante addicional i.llam da sua proporção rela
tiva com a população total, podel'-se-á do mesmo modo
designal-o a todos aquelles que se achem na mesmas
conJições. Se em dado caso, Ullla fracção adulitte repre
sentação, que ha que possa prohibir a applícação da
regra a todas as fracções ~ Parece que a unica limi tação
con~titllcional, é que nenhum Estado tenha mais de
um representante pOl~ cada trinta mil habitantes; su
bordinada a este pl'inci pio, parece que a verdadeira
regra de distribuição será aquella que maior a[Jproxi
mação trouxer aos tenHOS da Constituição e essa re
gl'a deverá ser Lie natureza tal que actue sempre
de modo igual em relação a tOJO os Estados, fican
do sujei ta o menos possi vel a sophismas, controversi
as e abusos.

§ 679. Porle-se, pOl'ém, perguntar: quaes são os
prirneiros pas:;us, que &e devem elar, a fim de chegar-se
á uma distl'lbuição constitucional ~ Evidentemente to
mar-se a Ltalidade da pOlJulação em todos os Estados
(ua cunfol'midade da regra constituéional) e determi-
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nar-se então a proporção relativa da população de cada
Esta·lo com a população gel'al. Pcllo que d1z respeito
aJS impostos directos, é isto o que necessal'Íamente se
dá; (1) e não ha razão pnra se dizer, que o contrario
possa ou deva seI' ob:3ervado relativamente aos repre
sentahtes; purque isso seL'ia infringir as proprias dis
posições da Constituição, quo preceit'larn a mesma regra
de distl'ibuição para ambos os casos. N'um, a distribuição
pode ficar aquem da unidade; no outl'O, não; isto, porém,
não altera a natul'eza da regra, mas apenas influe na
extensão da sua applicação,

§ 680. Em 1790 foi apresentado na Camara dos Re
presentantes 11m prujectl), que dava um representallte
para cada trinta mil habitantes e deixava as fracções
sem representação, dando lagar d'esta arte á uma des
igualdade que levantou muitas queixas. Passou na
CamarJ. e foi emendado no Senado, que permittio um
repl'esentante addicionaL aos E"tados, que tivessem as
ma=ores fl'acções; a Camal'a por fim approvou a emen
da, depois de animada discussão. A história cl'estes acon
tecimentos é narrada surr.ma'·iamente pelo biographo
de Washington nos segu;ntes termos: ((Interpretando,»
diz elle, «a Cansti tuição de moelo a auctorizar o PI'O

cesso peLo qual o llumero total dos representantes

(1) «Pela Constituição,» diz o Sr. Chie( Justice Marshall, publican
do a decisão do tribunal, «os impostos directos, em sua applica
çãO aos Estados, devem ser di'tribuidos de accordo com a popu
lacão. Não se fez da representação o fundamento da tributação. Se,
na distribuiçãO de um representante por cada trinta mil almas, se
verificass~ contar um R hdo 59:000 e um outro 60:000, o primeiro teria
direito a um representante s6mente e o ultimo a dous. Seus impostos,
com tudo, não estariam na proporção de um para dous, mas na de
cincoenta e nove para sessenta.)' Lougborough v Blake, 5 Wheaton's
R. 317, 320. lsto é perfeitamente correcto; porque a Constituição l.Jro
hibe mai de um reprtlsentante por cada 30:000. Mas se um Estado
contem 100:000 alma,> e 200:003 um outro, não ha Jogica que podes'e
sem o(fen a do ens') commum ou d'L justi~a, designar em faC3 de
qualquer distribuiçãO con. titucional, tres repre. e!.ltantes a um e ate
ao oLltro, com') não p')d JrÍll., em r ~ação ao imposto dire:lto, designar
a p:'oporção de tr.:s para um, e d3 sete para o outro.
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fosse fixado sobre a totalielac.la da população dos E ta
dos Unidos, e depois distribuido entee os diveeslls E'3
tado~ de accol'do com o n lI111el'O dos seus rcspecti vos
habitalltJ3, o Senado a,pplicou o nllmel'O tl'illta mil,
como divisol', á população total, e tomando o quocien
te, qne eea cento e vinte, como o numero de repre
sentantes dado pela peopoeção, que fora adoptaJa pela
Camara, aonde o pl"ojecto tinha siclo iniciado, dividio
aquelle nUmel',) dentro ela mesma pl"oporção e-l1tre (IS

differentes Estados, até que a cada um tivess.e
designado tantos representantes ql.1antos a proporção
com poetava, Os representantes excedelltes fOt'ão depois

·distribuidos entee os Estados, flue tillhão as maiore.1
fracções, Sem reconhecer o p.rillcipio, segundo o qual
esta distribuição foi feita, a emenda do Senado apenJ.s
designou aos Estados respectivamente o numero de
l'epresentantes, que o processo que acabo de mencio
IUI', indicava, (1) O resultado de tudo isto foi uma
distribuição mais equitativa dos represen&antes pela
população, e mais perfeita conformidade, do que havia
no projecto primitivo, com o sentimf3nto dominante
que, tanto no seio do Congresso como fól'a d'eLle,
parecia exigir que o ramo popular da legislatul'a se
composesse de tantos membros quantos permittissem
as leis fundamentaes do governo, Se a regra de in
terpretação d'aqueLle instrumento era correda, a emen
da removia objecções, que eeão com certeza proceden
tes e não podiam ser fa~ilmente atacadas pelos advo
gados de um COl'pO representati vo numeroso;. mas a
regl"a era nova e den'ocava opiniões, que em geral
tinhão sido formadas e se suppunham correntes e as
sentadas, Em um dos ramos da legislatura já tinha

(I) As palavras do projecto erilo estas: «Que do di:J. 3 de Março de 1793
em diante. a Camara dos Representantes se comporá de cento e vinte
e sete membr03, eleites nos ditrerentes Estados de conformidade
com a seguinte distribuição, a saber: no Estado do New Hampshire.
cinco; no Estado do Massachusetts, d·ezeseis,ll etc, assim enumerando
um por um todos os Estados.
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ella sido rejeitada, e no ontro, a maioria em seu favor
foi de um voto apenas.» (1)

§ 681. Entretanto, ° debate nAS duas Cai"ilaraS fôra
pUL'amente politico, e pUl'amente gevgraphica a divi ão
dos votos, vot'wdo contL'a os Estados do Sul e a favol'
os du Norte. (2) O PL'esídente elevol veo a pt'oposiçào a
Camara com duas objecções: «(1. Que a Constituição
prescrevia, que os representantes fossem distribuidos
pelos divel'sos Estados de accoL'do com o numel'O de
seus respectivos habitant s, e que não havia propor
ção ou divisoL' que, applicado ao numeeo respecti vo dos
ha bi tan tas dos Estados, désse onu mero e distL'i bnição
de repl'esontantes co lsignaela i1a pl'oposição de lei.
2. A C nstituição tambem LleteL'trlinava, que o numero de
repl'esentantes não excedesse de um pOL' t1'inta mil,
restricção que pelo ~exto e pOL' clal'a e judiciosa inter
pretação, tinha de seL' applicaela aos varios e respocti
vos numeros de habitantes dos Estados, e a proposi
ção de lei assignava a IJito dos Estados mais de um ·['e
presentante por tL'inta mil habitantes.» (3) A lei, por
tanto, cabio, não tendo podido reunil' em seu favoL' dous
teL'ços ·da Cam::tra. Sabe-se que o gabinete do PL'esiden
te esteve profundam'ente dividido nesta questão, (4)

§ 682. A segunda razão apL'esentada pelo Presidente
contl a a lei é bem fundada e inteiramente concludente.
A outra, paL'a dizeI' d'ella ° menos possivel, é tão ques
tionavel quanto outra qualquer, que se podesse imaginar
n'um caso de real difficuldade de inteL'pl'etação. Sup
põe elia, como ponto ele partida ou fundamento, que se.
tem de tomar e applicaL' a cHda EstadJ uma proporção
ou divisor commum J sejão ql.laes forem as fracções ou
desigualdades. resultantes. Ol'a, i ~30 afasta-se evidente
mmte elos termos da Constituição; alli não se diz que
sómelbante proporção seja tomada; a linguagem em
pregFld::t pI' s L'eve, que os representantes sejão distri-

í1) 51I!tl'sh'tll"s Lif of Wa híngton, cap. i5, pp. 321,322.
(2) J Jeffel'son s Corresponclence, -166.
(3) 5 ~Iarshall s Life of Wa híngton, cap. 5, p. 321, nota.
(-1) Idem, p. 323; 4 Jefferson's Corresp. 466~
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buidos entre os varios Estados de accol'do com o numero
de seus res.pecti vos habitantes, isto é, conforme a pt'o
pOl'ção da populaçã.o total de cada Estado com a totali
d~de da de todos os Estados. Distribuit' de conformi
dade cam uma propol'çãt) a quem do numero total de
habitantes de um Estado, não é fazer distribuição dH
accordo com o nllmero da respecti va população do
E, tado. Pode-se aelmi ttir a allegação, de que seja im
pl'aticavel acompanhar littel'almente a significação dos
tel'mos; mas dahi não se segue, qUrJ elle devão ser in
teÍL'amente desl'espeitados on substituidos pOl' lingua
gum essenl~ialll1ente differente em seu alcance e effei
tos. Se somos forçados a afastat'-nos, devemos fazeI-o
o menos possivel. Devemos procedet' de accol'do com
a doul,rina do cY'JJ?'es; ou appl'oximar-nos o mais 1J08

si vel da regl'a lIa Consti tllição.
Se temos o direi to da adoptar uma regra, que

varie dos termos da Consti tuição, argumentando ab·
incolwenienti, é evidente que os outros podem de di
reito raciocinar em sentido contl'ario, fundados em op
posta inconveniencia e injustiça.

§ 683. Esta questão, que um sabio commentad,Jr
suppoz a final resolvida (1) foi, como já se observou,
recentemente revivida e discutida com grande habili
da.de, Em vez de proseguir com a minha propria ar
gumentação sobre este assumpto, será muito mais a
tisfactol'io para o leitor dar, em uma nota, os arO' 11

mentos pl'oduzillos de caeLa lado, assim como o en
contramos nos pl'incipa s documentos e narraçõas, qne

hoje fazem pade da historia com tempo
ranea. (2)
§ 68-1. A clFlusula seguinte da segunda
secção elo artigo prin:eiro diz-«Quanclo
se elcl'om vaga~ na repl'esenLação de
qualquer Estado, a auctorielade executi"a

(I) Rawle on Constitution, 43; 5 2I1a1' hall's Life of Washington,
32-1,

(2) .A. opinião ele MI'. Jeffe1' on, exteI'naela. no cLpportionment bilL
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do mesmo publica!'à DI'dens, mandando procede!' à
eleição para preenchimento das vagas.)

(a lei de distribuiçãO) de 1792, apresenta tod,tS as razõe- princi
paes contra a doutrina da distribuiçiíO dos representantes de outro
modo, a não ser por meio de uma proporção. que despréze as fracções.
E' do seguinte theor:-

«A Constituição declarou que - o representantes e os imposto~

directos serão repartidos entre os di ver"os Estad 'Js, segundo as
suas re:;pectiva! populações; - que - o numero de representantes
não exceclerá de um para c/da trinta mil habitantes, mas cada
Estado terá pelo menos um representante; e até que se fa.ça este
recenseamento, o Estado do New Ha.1ll pshire poderá eleger tres re
presentantes, Massach usetts-etc.

«A proposiçãO de lei para distribuição dos representantes entre
os diversos Estados, sem explicar principio algum, qu.e dem'Jns·
tre a sua conformidade com a COllstituiçiio ou regule as faturas
distribuições, diz q ue o New Hampshire tel'i tres representantes,
o Massacl>usetts deze<;eis, etc.

«Temos, portanto, de verificar por meio de experiencins (iual foi
o principio da lei; pa.ra fazer i so, precisamos esta.belecer qual a
população federal ou representavel de cada Estado e os represen
tantes, que lhe forão designados peln. lei. Eis a demonstração:

Vermont .
New Hampshire .
Massach usetts .. '" .
Rhode Island .
C'onnecticut .
Nova York .
New Jersey .
Pennsylvania. ..
Delawn.re .
Maryland.: .
Virginia .
Kentucky .
Carolina do Norte .
Carolina do ;'ul. .
Georgia .

85:532 3 Acontece que est<\ repre-
141 :823 5 . entação, seja experimen-
4'75:321 ]6 tada entre Estados gran-

68:444 2 des e pequenos ou entre
235:941 8 o Norte e o Sul, dá no

I 352:915 11 presente caso resultado
179:556 6 sofrrivelmente razoave1,
432:8~0 14 e portanto não podia, sob
55:538 2 este atipecto, ser impu-

278:513 9 gnada. se fosse conse-
630:55· 21 guida pelo processo pre-
68:705 2 scripto pela Constituiçiio,

353:521 11 m 'tS é in tdmissivel desde
206::.:!36 7 que é obtida por proces-

70:8:103 2 so differen te d'aq uelle.
-:3~:6""'3""()""":3:-::-C12::--1-=-128=

«o primeiro membro da supracihda clausula da Constituição é
expresso,-que os representantes serão repartidos entre os diver
sos Estados segundo as suas respectivas popt~lações; isto é, que elle:;
serão distribuidos de conformidade com um divisor commum, pois
q ue proporção e 1'elação são termos equivalen tes, e a definição de pro
porções el1t're populações, é que estas t mhão uma relação cOln-mum a to
das ou, em outras palavras, um d'iv'isol' COlltnl,1M~. Ora, a experien-
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§ 685. A con veniencia da adopção d'esta clausula
parece não ter dado lagar a discussão, quer no seio da
cia demonstrará que não ha proporção ou divisor COlltllwm que, ap
plicado ás populações de c'tda Estado, lhes de o numero de re
presentantes design'l.do pela lei; é assim que, experimentando as
dilferentes divisores 29,30,31, 32 e 33, dariam os seguintes resulta
dos:

-----------------,--------------,
29 30 31 32 33 :: I I

Vermont --; ----;; -2- --;- --; A3 1D'aqUi vê-se que -a
~ew Hampshire.. 4 4 4 4 4 5 lei altara o pre-
~la~sft.chusetts.,.,. 16 15 15 14 H 16 ceita cJnstitucio-
Rbode Island..... 2 2 2 2 2 2 nal; porque de
Connecticut...... 8 '7 '7 '7 '7 8 conformidade com
Nova York 12 11 11 11 10 11 elIa, os repre eu-
N w Jer ey....... 6 5 5 fi 5 6 tante'> não são di -
Pennsylvania..... H l-! 13 13 13 14 tribuiclo. entre os
Dela ware. " . . . . . . 1 1 1 1 1 2 differell te E ta-
M·1I'yland......... 9 9 8 8 8 9 do" s<:gundo as
Virginia.......... 21 21 20 19 19 :!1 . uas re pJctivas
Eent~cky......... 2 2 2 2 2 2 populações.
CarolIna do Norte

l
12 11 11 Jl 10 12

Carolina do uI... '7 6 6 6 6 '7
Georgia....... .... 2 ~ :2 2 2 2

118 112 109 107 i05 120
._-------'----''-----'-----'---'----------

«Dir-se-á que, embora sempre se possa, tratando de impostos, en
contrar um divisor, que os distribua entre os Estados exactamen
te de con formidade com ae; 5uas populações. sem deixar fracção
al!!,uma, comtudo tratando-se de representantes não se pode achar
es a proporção ou divisor commum que, applic'ldo ás differentes
populações, as divida exactamente sem um quebrado ou fracção.
Responderei, então, que os nnpostos devem s_r dividid03 exactamen
te e os representantes tanto quanto a proporção mais approxitnada permit
tir, devendo as fracções ser desprezadas; porque a Constituição
quer absolutamente que haja uma proporção ou divisor COmmu,lIL, não
tendo previsto o caso de fracções resultantes da op eração. De feito
ella não podia deixar de prever, que taes fl'acções se verificat'iam
e foi seu pensamento ujeitar-s a ellas; sabia qu_ ora seriam a
favor de uma parte da União e ora a favor de outra, de modo a,
no fim de conta, contrabalançarem as desigualdades occasionae .
Nas em 10Jar desta lmica proporção commum ou divisor unifol'
me, como a Con tituição pre~creveo, a lei applicou aos differen
tes Estados, pelo meno', dons divisores, a saber. o Ile 30:026 aos sete
que e. gllem: Rhode T land, N va York, Pennsylvania. Maryland,
Virginia, Kentucky e Ge rgia; e o de 27:770 a03 outros oito: Ver-
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convenção, quer fôra d'ella. (3) Era evidente que em
alguma parte devia residir este poder e ser exercido
mont, e\y Hampshire, Massachusetts, Cõnnecticut, New Jersey,
Delaware, Carolina do Norte e Carolina do Sul, como se segue:

I I I.~

"ctl
l

..c; 'O

Rhode Island ..... 68:4-14 <O 2 Vermont ......... 8"):5'12 o 3~ l"-
Nova York ....... 352:915 o 11 i\ew Bamp hire .. 141: ~ c:- 5o t'-=Pennsylvannia ... 4:-:l2: O CQ H Massachusetts .... 4'i5::l27 C'l 16
Maryland ........ 278:513 ;:; 91~onnecticut ...... 23í:9·n ..... 8o
VirO'inia .......... G30:55 P<12l ·ewJers~y ....... l'iI:55G P< 6
Kentucky ........ 68:750 o:l 2 Delaware......... :j5:í38 c:l 2
Georgia .......... 70:8-13 ~ 2 Carolina do Norte :353:521 ~ 13

~ Carolina do Sul. .. :206:<l36 "d 7.~

~I I ;:-

i5

«E se do'tLS divisores podem ser applicados. então tambem se poderii.o
empregar qlbinze e a distribuição torna-se arbitraria, em vez de
ser proporcionada ás populações.

«Outro membro da citata clausula da Constituição diz, que-o nu
mero de representantes não excederá de um para cada trinta mil
habitantes, mqs cada Estada t~rá pelo menos um representante,
Esta ultima phrase prova, que era seu pensamento, que tldas a
fracções ou 1twneros ctbaixo do divisor COl1wmm, ficassem sem represen
tação, disp ndi) especialmente que, na hypothese de ser toda a po
população de um Estado inferior ao di visor co mmum, lhe fosse dado
um representante. E este o unic casa, em que ella concede repre
sentação a um numero menor do que o divisor commum; e dispon
do especialmente p'tra este c ISO, demonstra estar suuantendiclo que,
na falta de Ç.isposiçãO especial, este masno numaro inferior seria
comprehendido no principio geral.

«Á primeira phrase do trecho supra, que -o nume,'o de rapresen
tantes não excederá de um pua clà't :;O:OJO habitantes- é viola
da por essa. lei, que dea a oit Estados numero uperior a um
por cada 30:000, a saber. um por cada 21:770.

«Allega-se em resposta a isto, que a phrase pode significar trinta
mil em cCtda ~stCtdo ou trinta mil em tola; a União, e que n'este
cn.so apenas s 1've pll.l'll. determina.r a som ma total da representação
que, DO presente estado da popula~ão, é de cento e vinte represen
tantes. Supponha-se que a phrase tem ambas as signiticações, qual
d'eIlas lhe emprestará o senso commum? Qual 11le foi attribuida
pela opinião geral do no'so paiz? Qual d'dlas lhe foi dada pelo
',mado e Representantes. durante a vigencia da primeira lei, e

mesmo até adianttdo per iodo da s~gunda, quando um engenho:oo

(3) Journal of Convention, 217, 237, 252,



96:648

-425-

p6lo EShdo ou pelo governo nacional ou por algum do'
seus l'a no~. 0$ pal'tidal'íos dos poJel'e$ e'ta loaes na.Lu-

cidadi'o desco')rio a doutrina da. fraccõe, - doutrina tão difficil
e t o obscura. que foi rejeitad·t á pri'meira vista .pelas m~smas
pess )a8, que posteri )rm ~nte se tornáram seus mais zelosos a'l vo
gud')s? A phru'se esti. no maio de muitas outras, que se r Jferem,
c'tda qual, aos Estad JS e:u ~ua capa idade separad·1. Não a C1m
prehenderá o simples senso C1mmum, do mesm1 modo que ao
rilsto do texto, c )mo ref~rindo-se tumbem a03 Estados em suas ca
pacidades separadas?

«Mas se a tlxpressão - um por 30:000 - si t 'm por fim indicar a
somma total dos representantes e de modo nenhum influir na sua
di. triLuição entre os Estados, então uma vez achad1 o numero
een to e vinte, devemos recorreI' para os fins da di. tribuição, á 1'e
gJ'a premitiva que li. faz de conformidade cOln as ?'especUvas pop!Lla
ções do§ Estados; e devemos tomar como proporção da distribuição
o divisor cOlnmUl1t mais approximado, ist) é, aq ll~lle di visor que,
applieado a tojos os Estados, lhes dê os numeros que, sommados,
mais se approximarem de 120. Al'bar-se-á que o divisor c mmum
mais approximado é 28:858 e distribuirá 119 dos 120 representantes,
deixando C1mo quebrado apenas um; a har-se-á tflmbem, que dará
96:648 numeros fracciona~s aos oito Eshd:>s mais septentrionaes. e
105:5'2 aos mais meridionaes. E' o que d;m 1n. tra o seguinte quadro:

Divisor
de I Fracções

28:858
-- --- ,---1-----

Vermont... 8.'5:532 2 2'7:816
New Hampshire,..... 141:823 4 26:391
i\la~, achusetts......... 475:327 16 13::)99
Rhode lsland......... 68:4.JA 2 10:728
Conneetieut ... '....... 2::J5:9H 8 5:077
Nova York........... 3:'>2:915 12 6:619
New Jersey.... .. ... .. 179:5')6 6 6:408IPennsy1vania... " .. .. 432:830 15 10

Delaware............. 55:538 1 26:680
Maryland............. 27 :513 9 18:791
VirO'inia.............. 630:5:)8 21 24:5'10
Kentucky............. 68:705 2 10:f89
Carolina do Norte.... 353:521 12 7:225
Carolina do Sul... . ... 206:236 7 4:230
Georgia............... 70:843 2 13:127

105:582I3:636:12~ "-::1:-::-19::---i--202:230! -~-:-::0-~:-=-23=0'----

« Quahuer que tmha sido o pensamento. o eifeito de rejeitar
o divisor mais proximo ( que deixa o quebrado apenas de um
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ra lmente ficaria'TI satisfeitos, deixando-o com o poder
executivo do Estado e os do govel'l1o nacional accederiam

representante) e adoptar o mais distante (que deixa oito repre
sentantes) será. sim')lesm3nte tirar um repre~6ntante a ova York
e outro a Pennsylvania e daI-os ao Vermont e New Hampshire.
Dir se-fi, porém, - Isto importa dar m'tis de um p1r 30:00::>. - E'
verdade; mas não se disse inda agora, que a expressão um por
3~:000 é empregada sóm3nte, para fixar o numero total, e que não
temos de tomaI-a em consideração, quando tratamos de di tribuil-o
pelos Estados; que para este fim devemos recolTer a regra primi
tiva, que o ~istribue de ace:)I'do com, as populações de cada Esta
do? Alem d'isto, o não distribue a pnpria lei entre sete Est'ldos
na proporção de 27:770, que é muito mais do que um por 30:000?

« Aonde quer que uma expressão é su eeptivel de duas significa
ções, dvvemos certamente adoptar aquella, que menores inc:mveni
entes nos occasiona. Vejamos quaes os que resultam de amba~ as in
terpretações.

« Da interpretação que d,í. a cada E tado um representante por
c-da 30:00::> h'l.bit'tntJs do Estado, resulta o unico inconveniente de
p:Ylerem ficar gr:mdes fracções sem repl'esentação; mas como isso
não p'\ssa de méro acaso, que póde verificar-se com relação aos Es
tados, o mesmo acaso virá equilibrar a differença no correr do
teo:po.

« Da outra interpretação resulta exctamente o mesmo inconve
nie:lte. Mil hypothe -es se p 1dem figlll'ar para provaI-o. Tomem 15

uma; supponhamos que oito dos Estados tivessem 45:000 habitan
tes cada um, e os outrns sete 44:;)99, e o numCI'O de represen
tantes a razão de um por 30::)00 da totalid'l.de, fosse' de
22. Ora, depois de dar um repres~ntan te a cada ESt:1Clo, distri
buamos entre as SJte maiore" fracções o" sete representantes exce
dcntes; e embóra a di:fferença da população represente só mente.
umn unidade. a repr sent'l.ção duplicará. Aqui um só habitlnte
de mais seria contudo como :-10:000. A hypothese não é sómente
presumivel, m'1.s· se apprJximará d'\ verdnrle, todas as vezes que
:tconteçn s rem a fracç'5e solfrivelmente iguaes em todos os Es
t'Ldos. Acontece por um acaso que os num ros do nosoo recenseamen
to dão tod1s as fracções muito grandes ou muito pequenas, de
modo a darem logar ao mais extraordinario caso de desigu1ldade
que é po h'el oecorrer e que podv não rep ttir-se mais. A probabilida
de é que as fraJçõ3s irão em g lral descJndo gradualmente de' 39:999
para 1. Portanto, ambas a- interpret'tções estão sujeit'ts ao in
conveniente ele grandes fracções sem represent<tção, e, emqu'1.nto
a mais clara não e tá sujeita senão a este, a da lei incorre em
muitos e gravosos ineoníeuiente'.
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a essa combinação, se outras disposições constitucionae-s
houvesse que garantissem suffieientel11ente a sua devida

---l-- Fra.cções

-
L' 45:000 2 1:):000
2.° 4:":000 2 15:000
3.° 45:000 2 15:')00
4.p 45:000 2 15:000
- ° 45:000 2 15:000D.
6.° 45:000 2 15:000
7.° 45:000 2 15:000
8.° 4 ':0" 2 15:000
9.° 49:999 1 14:999

10.° 49:999 1 1-1:9.19
II.° 49:QBB 1 1~:tl99

12.° 49:999 1 1,1:999
13.° 49:999 1 14:999
1 1.° 49:999 1 14:999
15.° 49:999 1 14:999

1
1'74:993

---

« l°. Se com a fracç~o grande de um Estado se esc1lhe um re
presentante para uma das fracções pequ3nas de outro Estado. ti
ra-se d'esta a eleição, que constitu repl'asentação real, sendo sub
,tituida pela virtual representa~ão das fracç5es, que. não tinhão
direito. de sufragio. A. tendencia da doutrina da representação
,ir'tual já foi, em pa'5sada e solemne occasião, perfeitamente dis
cutida e apreciaia pelo argumento e pela resi tencia, para neces-
itar agora de maior desenvolvimento.
« 2°. A. lei não diz se deJ os repre. entantes excedentes as (racçõp,s

maio1'es, embora de ffl.cto assim o tenha feito. Parece que fugio de
e~tabelecer semelhan te regra, receio'5a de que em outra occasião
ella não pode>lse servir. Talvez que na primeira opportunidade SJ

repute mais conveniente distribuil-os entre os Estados mefl,ores; de
outra vaz, entre os Estados maiores; d, outra. ainda, conforme o a1
vedrio que alguma engenhosa phant'tsi'l. possa invenhr e a. comhina
ções do dia defendel' ou a final até arbitrariam 'nte por franca transa
ção e cabala. Em fim, est'l. intf\rpret:LçãO introduz no Congresso
a c')ncorrencia e o leilão para o exc)dente dos seus membl'1s,
acarreta p rda de tempo, irritaçõe'56 as vezes poderá, quando a~
paixõils estiverem excitad'ls, dar logar a d~ ac)ord') entre a'> duas
camaras, em prejuizo perm'lnente do assumpto, como' 61'a acontece
com a assembléa da Pennsylvania; em quanto que a outra inter
pretação reduz a distribuição a uma operação arithmetica,
a respeito da qual ninguem póde divergir.
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execução. A disposição, como está, tem a seu fa VOl' a fo1'-'
te rJcommendação da con venien~ia publiua e da faeil

(( 3". Deixa em toia a sua fjrça a violaçfio do preceito, que e~

tatu \ que a reJresentação sará repartUa. proplrcionalmente entre
os Estados de conflrmid'lde CJm as suas populaiões, i:,to é, por
algum. divisor commum.

« Consid~rada esta lei jiL co:no 'una violaçfio da Con~titl~ição, já como
dando interp'retação inconven'iente a snas palavras, será cas) do Pre,iden
te interpor o seu veto? Eu penso qlU é.

« 1.0 A falta de exercicio do direito de veto já principia a dar logar
a crença de que Presidente algum jamais ousará exerceI-o, e conse
quentemente ha nliment'ldo nas legi"laturas estadones o desejo da le
van tal' b'1l"reiras contra o CmgressJ, destruindJ a auctoridaie da
Consti tui~ão.

« 2,0 Nunca p'lduá tal direito ser ex 'rci lo de m ldo mais agrada
vel an pul:lico do que na def3sa da Constituição.

« 3.° enhuma violação dn Constituiçãl é tão fU'ldamentalmente
perigosa, como as fl'alld3S comm ~ttidas a respeit) dos seus represen
tantes. da sua distribuiçãO e de outras ci rcumstancias que lhes interes
sam e affectam a sua qualitic'tção legn.l para legislar para a União.

« 4.° A.s maiori'ls que sustentáram est't lei (a saber, de um voto no,
Se'lado e de dous na Camara dos Representantes) mostrão quilo divi
did's alli estiveram as opiniões.

« 5,0 Atotalidadedeambasascamarasadmitteque n. outra.inter
pretação é applicavel á Constituição, em quantl as min rias de ambas
ellas contestam, que a da,lei lhe possa ser applicada.

« 6.° A applicn.ção d~ um divisor qualqu~r é cousa qu l o povo per
cebe e. portant 1, poderá appro\'ar, e nquantJ que as operações
complexas d'esta lei nunca serão por elle comprehendidas, e em
bora elle acquiesça, não pode approvar aquillo que não comprehende.»

O parecer de MI'. "Vebst~r sobre o mesmo assumptl, no Sennd em
Abril de 1832. apresenta os argumentos principaes do lado contrario.

« E~tn, Clmo todas as I is o')rJ o mesmo as~umpto, deve ser coo i
dernda como de intere, nnt1 e lelie'lda uatureza. Ella refere-se a
di tribuição do poder politico entre os E~tados da União; deter
mina o numero de votos que, por dez annos successivos, terá cada
Estado no ramo popular da legislatura. N't opinião da commis
s:\o, não lia que tão ou p lllC1S seri'o aquellas que, como esta, de
vão ser re,olvidas de acc)l'(b Clm principi:>s ju;tos.. claros e sa
ti fatorio,; e apl'o\'eitando- e da vantagem da disCllS:'ão que a
lei já offre:> no . 'enado. elh lhe prastoll nova e cuidada attmção;
o l'esultadl foi, qlHl. em ,ua opinião, a lei deve ser emendada,
VenuJ as difficuldadJs qu~ de todos os lados cel'cão elte as-
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adElptaç.ão ás peculial'es cil'cumstancias locaes de cada Es-
tado; outl'a qualqllel' disposição geral da
ria logar a alg·.Jlnas dlsigualdades.
§ 686. A clansuia seguinte dispõe que
« A Ca",al'a dos Repl'esentantes escolherão
o seu pl'esidente e mais I'unccionarios e só
ella. poderá exel'cer odireito de accusação,
impeachment.

§ 687. Cada um destes privi legios é de grande valor e
importancia pratica. Na Gl'an Bl'etauha a Casa clll~ Com-

sumpto, está cenvencida de que a lei foi redigida e passou
na outra camara com o mais sinc )1'0 des~jo de vencer essas diffi
culdades e promulgar uma lei, que a todos os Estados fizesse a
possivel justiça; mas a cJmmissão é obrigada a dizer, que não
lhe parece ter. ido tal intuito con"eguido. A acção de igual
da proposição de lei sobre aIO'uns Esttdos, ca. o ella venha a
ser adoptada, p~ree~ evidenlissima á CJmmissão, que não pode deixar
de manifestar duvida, de que a sua efi'ectiva distribuição do poder
representativo entre os diversos Estados possa ser considerada
como esta.ndo de accordo com o espirito da Constitllição.

« A proposição dispõe que, de 3 de Março de 1833 em diante, aCamara
dos Representantes se comporá d)8 membros, eleitos na proporção de
um representante por cada quarenta e sete mil e setecentos habitantes
de cada Estado, que forem computad'ls de conformidade com a regra
prescript'l. pela ConstituiJiO. A addilião deste divisor, não produz
efi'eito algum na constituição da Camaea; não augmenta, nem diminue
o num3ro de representantes designaJo a qualquer E tado; seu unico
efi'eito é uma reducção da somm'l. apparante da. fracções, como com
mumment3 se chamam. ou representantes exced mt~s, dep')is dn ap
plicação do divisor. A todos o respeitos, o resultado é precisamente
o mesmo, como se o divisor fosse 47:000.

« Como parece geralmente assentado q,ue existem de igualdades nes
ta l.~i e que da sua execução provirão cOl1sequenc'as nocivas que con
vem evitar, se meios convenientes de evit11-as S8 podes em de~cohrir,

sem acarretar outras conseq uencias igualmente n03ivns, a commissão
não julga nbres ado fa;ler a enumeração exacta de taes c nseq uencias.
Contentar-se-à com n apre entação de apenas alguma entre as que lhe
parecem mais difficds de conciliar com a justiça e o e~pirito da Con 
tituicio.

« A'presentand'l es as exe:npbs, a com missão tem ele referir-se nece.
sarjam mte a CJrto. E. tado ; m·l,. é qua. i exctlsacl dizei', que a elles

e refJre apena como ex mpbs e com o m1.is compl ~to respeito não. ó
pal'<t com elles proprio, mas tambcm para: (;001 todo'> aquelles que
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muns elege o S3U presidente; mas esta eleição tem de ser
appl'ovada pelo rei. (1) Actualme'nte esta approvação é

aqui os representam.
« Embn'a a proposição de lei não com3ce fixando o numero total da

projectada Camara dos R~present:lntes, ainda assim o processJ por
ella adoptado dá o num aro de d.uzentos e quarenta membros.
D'esses duzentos e quaranta membros, quarenta são designad1'> ao Es
tado de Nova York, isto é, precisamente uma sexta parte da somma
tohl. Esta distribuição parece exigir que Nova York tivesse uma
sexta parL de tJda a populagão dos Estados Unidos e estivesse obriga
da a pagar uma sexta parte de todos os saus impostos directos, Entr -'
tanto, nenhum destas casos se da. Toda a POPUl'lÇão dos Estados Uni
dos, que tem o direito d) SJ fazer represent~r, é de 11.929:005 almas; a
de ova York é d31.918:623, que é q'iasi 70:000 menos do que a sexta par
te da somma total. Do imp)sto directo de duzentos e quarenta mil dol
lars, Nova York pagaria apenas H38:590. Mas S3 em logar de comparar o
numero assignado á Nova York com o numero total da camara, o com
pararmos com outros Estados, a desigualdade tornar-se-á ainda mai
notavel e evidente.

« Ao EstadJ dI) Vermont designa a proposição cinco representantes;
dá, portanto, á Nova York oito veze" tantos representantes quantos ao
Vermont .. mas a populaÇãO de Nova York é em mais de trezantas mil
almas menor do que oito vezes a do Vormont; tem este sóm3nte cinco
repre!>entantes por 280:657 pessoas. Se a mesma proporção fosse appli
cada á Nova York, reduziria o numero dos seus representantes de qua
renta a trinta e qnatro, dando assim uma differ~n.am'l.ior do que a re
presentação do Vermont e,I'n'ais do que sufficiente para sobrepuja~ todo
o seu poder na Camara dos Representantes.

« Disproporção quasi igualmente notavel se verifica, se comparar
mos Nova York ao Alabam'l.. A população do Alabam'l. é de 262:208
almas; por esta população são·lhe cinco representantes distribuidos..

« A regra de proporção, qU31he deo apenas cinco rpreesentantes
para a sua população, para a de Nova York daria apenas trinta
e seis; comtudo ova York recebe quarentq. Nova York, portanto,
comparada com o Alabama, tem um exces~o de representação
igual a quatro quintas partes da representação total do Ahbama,e este
mesmo -excess) lhe dará, de certo, tanta preponderancia na Camara
como a delegação int ira elo Ala balDa, com a excepção de um só
voto. Pode-se. portanto, dizer que os representan tes são distri
buidos por estes E tados segwtdo as suas ?'espectiva populações ~

« O divisor tomado pela proposição de lei, como se verá, deixa gl'lln
des fracções, assim chamadas, ou repre entantes exc dentes, e:n mui
tos dos pequenos Estados, com manifesto prejuizo de uma parte

(1) Black. Comm. 1Cll.
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lU:lteria de pum formalidade; pal'ece, pOl'ém, que antiga
mente o rei manifestava com antecedencia a sua vonta-

do seu just) quinhão de poder representativo. Tal é o effeito do
divis)1' a este respeito, que Nova York. com uma população de
cerca de trinta a trinta. e inc) mil almas menor do que a da
Nova 'Inglaterra, ainda tem dous representantes mllis do que to los
os Estados da Nova Inglaterra; e sete Estados ha na União, cujos
representantes attingem o numero de 123, representando a evidente
maioria de toda aCamara, (mjas fracções totaes não excedem de
cincoentt e tres mil; em quantn o Vermont e ew Jersey, tendo
ao t:>do sóm~nte onze reprasentantes, têm uma frac )i.o c:mj uncta de
setenta e cinco mil.

c( A Pennsylvania terá pela propo'ição de lei justamente tantos re
presentantes quantos o Vermont, New Hampshire, 1assachusctts e
New Jersey; mas a sua população é de cento e trinta mil almas inferi
or a d aquell s Est'tdos, e a razão d'e.sta vantagem, q ue lhe provem
das disposiçõas d '1. proposi~ão, está em que a sua fracção, ou o
S3U exced~nte, é s6mente de doze mil, em quanto o dos outros é
de cento e quarenta e quatro.

cc O assumpto, porém, é susceptivel da mais exacta e mathema
tica demonstração. A Camara deverá compor-se de duzentos e
quarenta membros. Ora, a exacta proporção de poder, tirada da
mas a total representada pelo numero duzento e quarenta, a que
Nova York teria direito s gundo a sua população, é de 3 , 59;
isto é, elln teri'1. direit) a trinta e oito representantes, ficando
com um e'<cedente ou fracção; e, m~smo q Ile se lb e désse um
repre entante por e sa fracção, ainda as im só teria trinta e nove;
mas n proposí'çf10 de lei lhe dá q uaren ta.

cc E' esta uma parte, uma parte apenas, dos effeitos da pro
posição em a su't presente forma, effeitos que a commi lio não p6de
se resolver a approval'. Com quanto não se po. sa negar que, seja
qual for a regra de proporção, c }rto grau de de igualdade relativa
l:empre se dará, a commi ão nãá porle convell er-. e de que o ,'e
nado sa1C ionará a de igll'1.1dad e a inj llstiça na exten. ão, em
que ex i. tem n'esta proposição de lei, se poderam scr e....itadas. ras, re
c~pitulando ns opiniões emitticlas nas discussões do. en do, a com
mi, sã.o pncurou cuidnd1S'1.me:J.te veri ficar, s outrJ numero não
existia, que podesse ser tomado para divisor e cuja applicaçiio
detel'mina se mai. ju ti.a e igualdade. n e te entido, não foi a com
mi sã bem suc~ did'1.; é ....el·dade que outros numeros ha, cuja
arl.opção alliviaria muito dos E tados, que actualmente são preju
di nados; ma, e te ramedio seria con:-eguido s6mente pela transfe-
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ele, parI) evitar à contingencía de uma !'ecusa, vontade
com a qual a camilra se conflJrmaYa. (1) A pl'opría lingila~

rencia do mal para outros E tados, creando de outr0 lado no
vas causas de queixas. Gernllllente se indica o numero quarenta
e quatro mil como o substitutivo mais aceitavel de quarenta e s~te

mil e s tecentos; ma, caso fo:;se esta numero adoptado, gran
dd desigualdade rehtiva resultaria para diversos Estados e, en
tre estes, para alguns dos novos e florescentes Estauos, cuja
disproporç~o relativa, grande como já é, seria constantemente aug
mentada. A commissão, p~is, é de opiniãu que a proposição de lei
seja altdrada quanto ao modo de distribuição; entend~ que deve s~r

abandonado o proce'so que comet}a p~lo estll.belecimento de um
divisor, e que a proposiçãO deve ser redigida de accordo com o
principio da emenda, que foi o principal obj acto da discussão no
Senado. A plausibilidadd do principio d'e t3. emenda e a geral
equidade dos seus elfeitos, compltrados com os que decorrem do
outro proc3sso, pltrece clara e inc mtzstaveI. A questão principal
é saber, se o principio em si mesm:> é constitucional; Il. commis_
são fez o exame d'esta questão, pedind1 respeitosamente aquelles
que duvidarem da sua exactidão constitucional, que éonsiderem a
questão de importancia bastante para justificar um segundo exa
me.

« As palavras da Constituição dizem - 'os rapresentantes e os
impostos directos saráo repartid0s entre os diverso" Estados, que
forem incluidos n'esta União, segund 1 as SU'lS respectivas populações,
que serão fixadas accrescen tand1-se ao numel'o total das pessoas
livres, inclusivd as obrigad lS pJr c1ntract:> dUl'll.nte tempo limi
hdo e excluid)s os indios, que não pagão imposto, tres quinto::
d. todas as outras pessoas. °recenseamento actual será feito tres
annos depois da primeirareunião do Congresso d·)s Estados Unidos
e depois de dez em dez Ilnnos, do modo que for estabelecido por lei.° numero de representantes não e:j::ceclerá de um para cada trinta
mil habitante, mas eaua Estado terá pelo menos um representante.'

« Parece que pouca. difficuldade !la em comprehend r estas dispo
. ições. 0" termos empregados com certeza se não destinam á uma
accepção especial ou tdchnica, mas n s~rem comprehendidos con
forme o seu :s ntido cornmum e popular. Dividir proporcionalmente,
é distribuir de accordo com rflzollvel medida, separflr em partes
justas, designar em devida e conveniente proporçã). Estas clausu-

(1) Com. Dig. Pa1'liument, E. 5; 4 In .. tit. 8, Lex ParI. cap. l~, p. 74.
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gem empl'egada polos presidentes em tempos idos, a fim
de obterem a approvação ela côroa, não sel'Ía hoje tolerada,

las da Consti tuição referem-se não só a uma parte do poder, mas
tambJm a parte dos encargos publicos, q'ue pe llO sobre os dijferen·
tes Estados, e a mesma linguagem applica-se a ambas as Musas,
Os representantes tê'n de sei' distribuidos entra os Estados egundo
as suas respectivas pllpulaçõe., e os impostas .têm de ser distri
buid s de acc'lrdo com a mesma regea, O fim que se teve em vis·ta.
foi que a representação e a tl'ibutação marchassem pari pa,;w ; que
cada Estado fJ:se repl'esent'Ldo na masm'\. prop'H'ção, a qU3 e~tá su
jeito, peb imp1sta directa, a.os encal'gJs public)s; m'\.,> entrJ a dis
tribuição dos represmtantes e a dos imp1stos ha n3ces ariamente
uma. diiferença essencial. A representação base'\.da na p pulação.
ha de ter um limite; e não sendo por sua natureza cousa sucepti
vel de illimitada subdivisão, não póde ser precisamente igual. lUl'e
ctivamente. o imposto não póde ser svmpre ou muitas vezes dividido
com perfúta exactidão; c 1m em outros assumptos dJ cifras.
haverei. partes fraccionae das menores mOvdas e das menores deno
minações do dinheiro corrente; entretanto, pelas subdivisões com
muns da moeda e d mominação do dinheiro, a distribuiçil.o do. im
po tos é susceptivel de uma exactidão tal, que torna a desigual
d'tde mini ma e inapreciavel. A repr sentação, p rém. I:\ão p de ser
assim dividida; nada menos de um repre!'lentante póde haver, nem
p la nossa Constituição mais de um por cada trinta mil pesso'ls; é
portanto, obvio que a distribui.ão do poder representativo nunca
pode ser exacta e perfeita; ha de existir sempre cel'to gl'ltu de
desigualdade. Aquelles que organisáram e adoptáram a Consti
tuiÇãO, deviam de certo estar inteiramente á par d'este necessa··
rio eifeito da disposição. No S.mado, têm os Estados direito a um
numero fixo de senadores e. portanto, relativamente a sua re·
presentação n'esse corpo, não ha desigualdade occasional ou con
sequente; mas, sendo elles )'epresentadoj;' na Camara segundo as
suas re pectivas populações, é inevitavel, que, ao designar-se em
cada Estado o seu numero de representantes, nunca se possa, ou
pelo menos não se possa exprimir frequentemente, por numeros
inteiros, a exacta proporção de cada um dent 1'0 de determinado
numero; em outras pal:wras, nem s mpre se poder~ achar, que
a um Estado caiba exactamente uma decima ou vigesima ou trigesi
ma parte de toda aCamara; e, portanto, nenhum numero de re
presentantes corresponderá exactamente a') direito do Estado ou
a exacta parte da representação, que lhe pertence de accordo com
a sua população.
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pois que era indicativa pelo menos ele Índebita subscr
viencia. (1) Igual poder de approvação tÍnbão os gover':

« Assim p is, a Cmstituiçao não deve s r entendida como im
p:mdo absoluta igl,lald1.de "relativa, - pll'qU isso seria exigir um
impJssivel, - mas com") exigindo do Congresso, que faça a distri
buição dos repre entantes entr os diversos Estados segundo as
su'ts respectivas p)pulaçõ3s o mais appl'oxima'lall~ente passivei. Aquil
lo. que não pode ser feit") perfeitamenb, deve sal' feito do modo
que mais se approxime da perfeição. e, pela natureza das COUS1 ,
não e p)de obter a exatidão, dcvemos conseguir a maior apprJ
xiIU çã ,qu nJS fJr pl·:tticam nte passiveI.

« O CJngress) não é dispensad) ua tod'ts as regras, pela razão
sóment d que a regra da j ustiç1. perfJi ta não pode sal' applica
eh; n'esta hypothese, a aj)p1'oxim~\ção t')rna-se a regnL,o toma o lu
gal' da que s ria pref.:lrivel, mas n!!.o é applicavel, e c nverte-se
pOl' si meSlll't em uma obriga;ão taxativa. A maior approximação
d verdade exacta ou do stric:o direito, quando se n!i.o pode al
Cançl1.1· essa exacta vel'dadv ou direito, prevalece em outros
cas)s, não cJmo' materia d opinido, mas com') regra fixa e in
telligi vel, dict'tda pela justiça e cJnf rm ao senso comm um do
g nel') humano; regra que n<io tam m nos força compulsoria nos
c 1S0 , em que é applic'tVel, e da qual n i,o temos o direito de nos afas
tar mai do que de qualquer outra regra ou obrigação.

« A commiss!i.o cJlllprehende!l. Constitui~ão como a comprehen
deria se ella dissesse, em ou tras tan tas palavras, que os repre
sentantes seriam distl'ibuidos entre os Estados, segundo as uas
re,pectivas populações, tão approximadamente quanto possivel, Se não
é e-ta a sua verdadeira significaião, então, n este tão delicado e
importante a sumpto, e tabeleceo ella uma regra que erá sempre im
pratica,-el ou não deo regra alguma; porque, se a regra é que
o~ representllntes de,em . er di tribuido exactamente de conformi
d'tde com as populações, elJa é impratica\"el em todos os casos;
e 150, por e ta razão, a re"ra niio pJde ser e -a, entio não ha regra
de C],ualidade alguma, a men03 que ella seja a da distribui.ão o
?Ilai appl'ix~madamente possivel.

« Com effcito, esta interpretação adoptada pela commissão, que
ella o saiba; ,Linda não foi negada; e ella prosegue na discu ão
da que-tão perante o enado, dando como a entu.do que, é e ta a
verdadeira e iucon testavel in telligencia da Constituição.

(1) 2 Hnle's PI. Cr. 150; 4 Black. Comm. 259,' 2 Wilson'>; Law
Lect, 165, 166,
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nadares elo l'ei em muitas -Ias colonia antes d:1 revolução.
Odireito de escolha do pl'esidente, sem appello ou appl'o-

ce O outro ponto que merece atten .iío, é que a Constituição não
prescreve processo especial algum, pelo qual essa distribuiç:;o deva
ser feita. Indicou claramente o fim que S3 deve c nse~uir, a
saber, a maior approxim'l.ção da igualdade ralativa da represen
taçro entre os Estados; e o verd!!.deiro processo para is o é tudo
aq uillo que conseguir esse fim e nad!!. mi::;. Re'l.lmen te. se sem
processo algum, por ven tum custoso ou faci!. o Congresso pude se
saber a exacta proporção do poder representativo, que de direito
pertencia a cada E'3tado, cumpriria perfeitamente o seu dever dando
lhe a sua quota parte sem referencia a processo q u.úque'. • eria b.·
tante que se obtivesse o -fim visado. E dev mo ponderar mais.
que, s ja ou não esse fim obtido melhormente por este OLl aquelle
processo, o facto é qU3 eU torna-se, quando q,ualquer dos pro~es

sos tiver sido observado. não materia de opinião, mas uma q u3stã
de certeza mathematica. Fixada a populaçiío total dos Estado Unidos,
a de cada Estado, e o numero proposto para a Camara dos Representan
tes, então entre duas leis distribuindo os representantes pelo. div 1'

sos E tados, se poderia dizer com certeza abs luta, qual delhs
designava a qualq uer deUes"ll a todo os Es tados o numero mai-;
approximado da SU'1 exact:J. proporção; em outras palavra, qual
das duas leis, se algum'!. o fizesse, distribuia os repre'entant3s se
O'und as respectivas populaçüe dos Estad1S a mais appraxílllacla
mente passivel. 'e, portanto, se adopta determinado processo de dis
tribuiçãO e se levantam objeqões c ntra a injustiça ou a desigual
dade dos seus resultados, certamente que não é resposta para se
melhante objecção, dizer que a de::;igualdade result·. necessariamente
da natureza do processo. Para que semelhante resposta fos. e pro
cedente, seria preciso demonstrar antes, que a Con. tituição pres
crevia esse processo e o tornava nec3ss'l.l'io, ou que não havia outro
modo de proceder, que occa ionasse menor desigualdad e inj ustiça.
Se determinado processo da log r fi. desigu'1.ldades, que poderiam de
outra forma ser evitadas, tal proc3s. o é C1m certeza ern,lo; não
é proprio para o caso, e devc Ser rejeitado.

ce 'em comprebende a commissão como pode ser materia de con
veniencia ou validade constitucional ou sob qualquer aspecto, uma
questão con titucional, saber se por ventura o proce so que tem de
ser applicado é simple ou complexo, se é um ou muitos proce 
. os, desde que, afinal, tem-se sempre de verificar se o rvsu1tado
foi aquelle que se teve em vi. ta, ist é, a maior approximação pas
siveI de rigorosa justiça e igualdade relativa. Com etreito, sob
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vação de qualqnel' dos ramos dCl governo, é um pl'ogre~s')

sobre o sysLema bl'itannico; garante á Camal'a uma esco-

bl asp~cto, tambem é a commissão de parecer, que o verdadeiro
c;tminho constitucional é o meio mais simples e .mais claro. Pen
sa ella que, na exe::ução d'est-t parte da Constituição, a primeira
cousa a fazer-se naturalmente é decidir qual o num~rJ total de
que e deve compor a Camfl.ra; do mesmo modo, q uRndo, segundJ
a m~sma clausula da ConstituiçRo. se tem de distribuir um im
posto en tre os Estados, é a totalidade do imposto que em primeiro
bg r del'e ser determinada.

« Uma vaz a"sim detel'min'1.do e fix'l.do o numero tot'l.l da 'Ca
mal'a prC)po" ~a, fic t elle sendo o poder npresentati vo completJ de
todo o povo dt Uni;;o; é então materia muito 5imples v~rificar

a que parte rl'este pod~r representativo tem direito cadll. Estado
por sua população, Se. por exemplo, aCamara t lm de compor- e
de duzentos e quarenta membros, então o numero duzentos e qua,
renta exprime o poder representativo de todos os Estados, e um
simples calculo dem0nstra prompt<l.mente quanto d'esse poder per
tence a cada um. E' verdade que essa quota parte nem sempre
e nem fl'eq uentemente será. expressa 1'::>1' numeros in teiro-, mas
o poder,Í, ser precis'1.mente por uma expres ão d~cimal, Se
a quota parte de um E tado nunca ou só raramente corresponder a
um decimo exacto ou um decimo quinto ou a um vigesimo, ainda
assim será susceptivel de precisa expressão decimal, como por exemplo,
um decimo e dous centesi,mos, um duodecimo e quatro centesimos, uma
de~ima quinta parte e seis centesim::>s e a, sim pai' diante; e sendo
assim expras~a decimalmente a exacta quota parte do Estado, o
numero integral, que mais se approximar d'aquella exacta quota
parte, sempre será indicndo com exactidão mathematica. Por ex,
emplo, em uma Cam:lra composta de duzentos e quarenta membros
a exacta prop::>rção mathematica, a que Nova York tem direito. é
38,59; é certo, portanto, q u~ trinta e nove é o numero inteiro
mais a.pproximado Ja sua. exacta pr porção no poder representa
tivo da União. Porque, pois, nflO se lhe ha de dar trinta e nove?
e porque s lhe ha de dar qual'enta? E te bstado não tem direito a trin
ta e nove int iramente; o numero representa um pouco mais
que o seu direito; mas dando-se-Ihe trinta e nove pela nece", i
da'le de se lh~ distribuir numeros inteiro., e porque est é o nu
mero in teiro m1 is npproxima lo, q unnd::> elle tiver recebirlo o tri
ge imo nono numero, não se terá obedJcido inteiramente a Cons
tituição? O s~u numero cl representantes a>..sim distl'Íbuido não
é o mais approximadv p)S il'el? E não ed a Constituição des-



-437 -

lha m::lis indepen,lenLe e illil1litada, de acc01'do com () rne
rito indi vidual e a sua pl'opl'ia consciencia do devei' ; evi-

respeitada, quando a proposição vae alem e lhe dá um qUfl.dra
gesimo representante? Po!' que I'azão se lhe dá es. e quadrfl.ge i-

. m) repl'esentante? Não é p9r C'lusa da sua população ab oluta;
P)J'que esta não lhe dá direito a trinta e nove; não é pOI' amor
d.:J dividir os se"us rzpresentantes proporcionalmente a sua popula
ção o mais npproxima'lamente possivel; porque trinta e nove re
presenta uma distribuição mais n.pproximada dos representantes pela
população do que quarent'l., Ia"', dizem os defensores da prop
siÇão de lei, o numero é distribuillo, porque o processo adoptado o deo.
A isto, porém, responde-se que semelhante pro~esso não é pl'escrip
to p?la Constituição.

({ O ca:lO de Nova York pode ser comparud'l ou contrnstado com o do
Mi 'souri. A proporção exacta do Missoul'i em uma representação gemi
de duzentos e quarent'l, é dous e seis decimos; isto é, approxima-se mais
de tres do que de dous representante~; entretanto ficou cil'c'lmscripta
a dous. Mas p:Jrque não se ha de reconhecer o direito do Mis ouri ao
numero de representantes que mais si approxima da sua exacta pro
porção? Será executada a Constituição; quanto a eUe, em quanto es e
numero lhe for negado e em quanto ao mesmo tempo a outro Es
tado não só for e-se numero dado, como até da~o tambem um numero
addicional? Seni resposta, com a qual o povo do Miss'luri d va ficar
satisfeito, dizer-lhe que esta manifesta injustiça é o resultado nec .
sario do proces};o adol tado pela prop siÇão de lei? ão poderão eom
razão responder que, descle que existe o numero inteil'o mais appro
ximado da sua exacta quota pal'te a esse num 1'0 têm eUes direito,
e que o processo qu~ os priva dJl1e, deve ser nacessal'Íameote um pro
ce so errado? Igual comparação se pode f.lzer entre Nova YOl'k
e o Vermont. A proporção exacta a que o Vermont tam direito, em umn.
repre ntação d duzento e qual' nta. é 5,616; portant , o seu nume
ro inteiro mais approximad? saria s is. Ora, duas cousas são incon
testavelm nte verda eiras: primeira, que timr a Nova York o qua
dmgesim representnnte lhe appr ximaria a repl'esentnção da sua ex
acta proporção mais do que deixando-se-lhe um quadragesimo repre-
entante. 'egunda, que dar ao Vermont o representante assim tirado

a ova York, lhe appl'oxim'l.l'üt a representacão do S3l1 exaC'to
direito mais do que o fez a prop?siçãO de 1 i. E ambas e"t'1.s asserçôe
são igualmente applicav is n. tran ferencÍ1. que se fizes. v do vige. imo
repre3entante distribuido pala pr p'lsição de I i á Pennsylvania,
pnm Delaware, e do decimo terceiro de tribuido ao Kentucky,
p 1':1. o ~Ii ouri; em outra paln.vra , o Vc:lrmont tem, p'H' ua popula
ção, mais direito a seis representantes do que ova York u quarenta;
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t-a os incon \lenientes e as collisões, que pOLI em surgil' ela
interposição elo veto em epochas ele alta excitação parLida-

o Delaware, por sua população, tem lllais direito a dous do que a Penn
sylvania a vinte e oito, e o 1fi-souri, pOl' sua população, tem mais
direito a tres do que o Kentucky a tl'eze representn.ntes, . em
alterar o num 1'0 proposto para a Camara, a simples mud ança d'es
tes tres representantes entre os seis respectivos Estndos, approxi
maria a representação de todos elles da sua devida proporção,
conforme as suas respectivas populações, mais do que o faz a propo
sição de lei em a sua forma actual. Diante desta verdade indiscuti
vel, como se pode dizer que a proposiçãO divide os membros ,do Con
gl esso entre esses Estados segundo as SLlas respectivas populaçãe', o
11wis appl'oximatlamente possivel ?

« O principio em qu a emenda proposta se funda, é um corl'ec
tivo efficaz para estas e todas as outras tambem grandes desigual
dades. Pode ser applicado em todo tempo e a t dos os casos e os
seus etreitos sempre serão uma maior approximação da justiça per
feita. E' tão simples quanto imparcial; com regra de distri
buição, pouco ditrere das palavra. da C'mstituição e os seus resul
tados são mathematicamente c rtos. A Constituição, como a com
mi::;são a entende, diz qu os representantes sejão distribuidos en
tre os Estados, segundo. as suas resp ctivas populaçõe, o mais
approximadamente possivel; a regra adoptadll: pela commissão diz
que, dentro do numero total d!!. Camara, a cada Estado saja de-
ignado o numero de representantes, que mais se Ilpproximar do

seu exacto direito segundo as suas populações.
« Aonde está a antinom:a entre a Constituição e a regra? Os ar

gumentos apresentados contra a regra parecem aflirmar, que é
necessario estab lecer algum processo, adoptando um certo nume
ro como divisor ou como o numero da população, que cada mem
bro do Congresso deverá representar; maf; a commissão não vê
motivo para outro qualquer processo alem da verificação do quem
t!Wl, dentro da totalidade do poder representativo, a que cada Es
tado possa ter direito.

« Allega-se. porém, que embora um Estado receba um numero
de Tepresentantes um pouco menor do que a sua exacta proporção de
representantes, em todo caso nenhum poderá constitucionaL
mente receber mais. Como se prova semelhante these? Como
se poderá demonstrar, que a Constituição é executada menos fiel
mente, concedendo-se a um Estaclo um pequeno excesso, do que
sujeitando-o á uma grande de5ciencia? O que a Constituição
exige é a maior approximação possivel da j ustiç'l. rigorosa; a re-
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ria; estanca uma fonte de constantes rivalidades e des
gostos, fecha uma porta aberta ao exercicio, de um Lado,

gra é uma aproximação e nós, portanto, devemos approximar-nos
por onde quer que mais perto chegarmos.

(C Ha, porém, resposta ainda mai concludente c1ntra esta o.lIe
gação. O numero total de represfmtantas, de que a Gamara t m
de rompor-s, é de necessidade, limitado; este numero, seja
qual fór. é o que tem de ser distribuido, e mais nada pode
S)1' distribuido; é a somma inteira flue tem de ser dividida. e,
pois, ao fazer-se a distribuição, alguns Estados rec bem menos do
ql1e a sua justa quota parte. segue-se necessariamente que outros
Estados virão a receber mais do que a sua justa quota parte. , e
ha na União um Estado com menos do ql18 o seu dir"ito. outro
ha com mais do que esse direito, de sorte Ilue o auO'ument1, S ja Ilual
for a sua força, applica-. e á proposição (1 lei em sua presente
forma com a mesma procedencia, com que poderá jam'l.is ser ap
plicl.do a outra qualquer lei.

cc Mas a objecção mais co:nmumm nte allegada contra o prin
cipio da emenda proposta, é que elIa provê para a representa
ção da fracções Examiuemos e estud mos esta obj ecção.. vej a
mos em primeiro lugar, o que são em realidade e., as fracçõas ou
num ros fraccionaes ou numero~ restantes que, como se diz, seria
rapr~sentaJos, se a emenda passar.

« Fracç~o é o q'uebrado de algum numero inteiro; é, portanto,
uma ideia relativa ou d rivada; suppõe a previa existencia de
algum numero fixo, do qual é 'apenas uma parte ou restante.• e
nã) houver necessidada de fixar ou estabelecer semelhante numero
previo, então a frac.ào d'ella re ultante n'io éde si mesma mate
ria de nec sidade, roas uma rluesho ele e colha ou accidente. Ora,
o argumento que considera o plano propo to na emenda como uma
repre' ntação de fracç 5es, e portant1 inconstitucional, sustenta como
fun'lamento qu , conforme a Gonstituiçiio, todos os membros da Ga
mar'a dos Representnntes representam ou d v m reprasentar. o
msmo ou quasi o mesmo numero de constituintes; que este deye
S31' um numer'o int iro; e tudo que for menor é. portanto, uma
fracçio ou exced~, e nií.o porle ter direito a um representAnte. A
Gon, tituiç'io elo. E tado Unirlos, porém, nada di. t prescreve; e a
G nstituição não cogita de numero inteiro ou commum de constitu
intes para cada meml~r ela Caro ara dos Hepresentaotes; não
ele, ce de mo lo alO'um a e sas ubdivisões da população ele um
Estado; prove para a distribuiçío dos representantes entre os diver
sos E 'tado', segundo as sua re pectivas populações e n isto fica.
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de indebita influencia e, do outro, de opposlçao hostil;
isenta, o podp,r executivo, de todos os embal'aços prove-

A Constrtuição não estatue para a representação de distl'ictos. de
Estados ou. para a representação de qualquer parte dl povo de um
Estacl". senão para a representação do todo; nada diz de divis')res
ou de numeros constituillt s; deixa todas essa cousas á legislação
estacloal. O direito que cada Estado tem á. sua propria parte ;le
poder representativo é, restrictamente fallando. um direito e3ta
dortl; pertence aI) Estado, como Estado, e tem de ser usad) e ex
ercido como ellejulgar conveniente. apenas suj ito á. qualific'1.çãO
constitucional dos eleitores. Com effeito. o~ Estados e tabelec~m

e sempre estabeleceram differentes disposições pua o exercicio d'as
te poder; em alguns d'elles, apenas um reprvs3ntante é eleito para
certo e determinado districto ; em o troo são elaitos d ')us ou tres
para o mesmo districto; e ainda em outl·OS. como o :'-lew Hampshire.
Rhode rsland, Connecticut, New Jersey e a Ge I'gia toda a repre
sentação do Estado é cmjuncta e indivisa. N'astes ultimos Esta
dos, cada mem'wo da Camara dos Representmtes tem por constituinte;
t.odo o povo do Estado e, portanto. to lo o p::>V) d'aquelles Estados é
representado n'aquelle ramo do C::>ngr S3'). Se a propo. ição de lei
sujeita a exame do 'ena lo, for approvada em a sua presente fIrma,
seja qual for a injustiça que aos Estados faça, nào será COl'l'e3t ,
comtudo, dizer com relação a elles, que qualqum' parte da sua po
pulação não será r~presentada, A objecção pr03edente seria, peh
menos com referencia a alguns d'e ses Estados, que elles não erão
justa, adequada e competEjntemente representados; que não tinhão
tanbs represent'1.nt}s e tantos votos na Camara a quantos tinhão
direito; esta é que seria a objecção; não se daria a represen
tação de fracções; mas o Eshdo, como Estad '), c::>mo um todo,
seria privado de uma parte dos seus devido>! direitos.

« Por outro lado, se a proposição de lei passrtsse de conformi
dade com a emenda óra proposta, não haveria representação ele
fracções em Estado algum,. porque a fracção suppõe uma di visão
e um quebrndo. Tudo o que se poderirt dizer com razão, era que
alguns d'esses Estados, como Estados, tinhão uma pnrte de poder
l}gislativo um pouco maior do que lhes dava o seu restricto di
reito; mas devemos convir em que pass'l.l1do a proposição de lei
como está, elIes terão uma parte muito menor d'aq uelle poder, do
que lhes dá esse restricto direito. As mesmas observaç3es serão em
substancia verdadeiras, se forem applicadas aos Estados, que ado
ptam o systema de districtos, como faz a maior parte d elles. o
i\Iissouri, por exemph, não haverá fracção sem representação, caso
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nientes da opposição á vontade popular e, a Camal'a, de
todas as irritações resultantes da falta de consulta da
opinião do gabinete.

a proposição se converta em lei na sua forma actual, e nem
representante de fracção, caso passe a emenda; porque o modo de
distribuição, que designa a cada Estado o numero que mais :L

approxima do seu restricto direito, não applica determinados divi
sores, não faz subdivisões e, naturalmente, não produz fracções.
Tanto n'um como no outro caso, o Estado, como Estado, teL'lí. um
pouco mais ou um pouco menos do que a sua exach pl'opn .iío
de poder representativo; mas em ambas as hypotbesJs ell dividirá
este poder entra a sua prlpri1. popll1ação do mojo que lhe parecer
melhor ou o exercel'á cJmpletamente como representação conj unta do
povo in teiro do Estado.

« O Congresso não pode saber, nem tem auctoriclade parn. in_
dagn.r, si por ventura a subdivisão do poder representativo de
um Estado, se subdivisão houver, é ou não igual, j ustn. ou in
justa.. Basta que o Estado envie ao Cougresso a sua representação,
do modo porque lhe approuver mandaI-a. Se um Estado désse a
uma parte do seu territorio um represent'Lnte por c,da vi.nte e
cinco mil habitantes e ao resto s6m nte um representante p r cada
cincoenta mil, seri'!. isso, sem duvida, um act) de injusta legisla
ção, mas estaria inteiram~nte fJra dos poder.3s do Congres o repa
ral-o; porque a Constituição deixou isso inteiramente ao proprio
Estado.

« Estas considerações demonstram, como pens'tmos, que li. Cons
tituição não impõe, por conclusões ou interpretações neccssaria ,
aqui lIa que com c~rteza não ordenou em termo., expre s')s, a saber,
que cada membro da Camara devesse represent1.r o mesmo nume
ro de constituintes; e que, portant?, a presumpção de um di\'isor,
representando um numero commum de c'Jnstituintes, não é exigi
da p ln. Constituição. Tudo quanto o C mgresso pod~ fazer, ao que
parece, é dividir todo o p:lder repr.esentativo da União em vin te
e quat1'0 partes, designando um't parte a cada E,tado o m'tis nppro
ximadamente possivel c:lnforme o seu direito, e deixando ao pro
prio Estado todas as displsições e subdivisões subsequentes,

« ,'e este m)do de encarar 03 direitos dos Est dos e os deveres
do Congresso é c:>rrecto, então o plano proposto na emenda não é
propriamente uma representação de fracçõeL Mas supponhfl-se o
contrario; supp)nha-se uma divis:to dire ta para dar um represJn
tante a cada Estado, em cuja população, sendo antes dividIda por
um divisor commum, se encontras e uma fracção maior da meta
de d'aquelle divisor; que objecção sob o ponto de vist:l. consti-
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§ 683. O outró podeI', o poder exclusivo de accusa
çào, é de esphel'a e acção muito mais vastas. A accu-

tucional se poderia com razão fazer contra semelhante disposição 'l
Não nos eS1ueçamos de que a hyp:>these.aqui figurada dispõe só
m&nte para o caso d~ uma fracçã.o exc~dente da metade do divisor;
porquanto a c:>mmissão está d~ accordo em que a representação
de fracçõe-l, menores d'essa metade, é inconstitucional, vl'Sto como
se ao Estado se dés-e um represent<tnte por essa fracção, com cer
teza a Rua representação não ficaria tão approximada do seu
exacto direito quanto estava antes; a concessão, porém, de um
repre"entante por fracção maior é uma approximação directa da
justiça e da igu'lldarle, A' commissão parece, que nadaha na letra
ou no espirito d,t Constituiçi\o, que S3 opp JUha a esse modo de
distribuição; pelo cOlltrario, parece-lhe inteiramente de accordo
com o fim previsto pela Constituição e bem calculado para reali
zaI-o. O argument:> garalmmte empregado contra elle é, que é ne
ce sario fazer-se a app1ica~ão de algum divisor c:>mmum e subme
tter-se a distribuição as consequencias de tal divisor.

« e por esse divisor se ent3nde uma regra ou medida commnm
applicavel e imparcialmante applicadlt, a todos os Estados, aquel
le argumento é perfeitamente verJadeiro; mas se o que se entende
é, que a população de cada Estado deve ser dividida por um di
visor fixo e todas as fracções restantes, grandes ou pequenas, des
prezadas, equivale isso a tomar por concedido justamente o que
está em questão. O ponto controvertido é, se por accaso será in
constitucional obter-se a, approximação da igualdade, dando-se re
pre -en tantes ás fra-:çõe<> main'es. NeJIl.-se, c)m etreito, a aflirmati
vad'e taquestio; masnã'Jarefuta dizer,ques:>mo, obrigados a cin
gir-nos aos etreitos d'l. divisio, em virtude de nm certo divisor e
a desprezar as fracções. A quastão fica U'J pé em que estava, res
tand ainda demonstrar o qua ha na Con tituição, que rejeit3 a
approximaçfto como regra de divisão. Mas supponhamos que seja
necessario ach'l.l'-se um divisor e cingir-se ao seu l'dsultaclo. Que
é um divisor'l Não é nece~ ariamente um num;ro 'inteiro; pode ser
campo t) de um numero inteiro e de uma fracção; pode ser o re
sultad'J de um processo previa; pode ser, em uma palavra, tudo
aquillo qUfl der uniforme e exacta di vi ' 'o; tudo que der este
r,esultado, é uma regra Clffimllm, um estalã:> commum ou, se a pa
lavra é importante, um c:>mmum divi 01', A commissão, nesta
parte d'l. questão, refere-se a alguma.s observaçõe:; do Professur
Dean e a um quadro, que acompanha o presente parecer.

« Como não é impro,vaveI, que a opiniãO se tenha deixado influen-
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saçã.o (irnpf'achment) conforme a define a lei commllm
.da Illglatl~l'l'a, é uma denuncia ela Casa dos Cl)nlffiUnS

ciar bastante n'este assumpto pelo que se deo na passagem da pri
meira lei que distribuio represent<l.n~es entre os Estados, a com_
missão examinou e estudou aquelle acto precedente. e elle t~m

relação com o presente caso com CP-l'teza tilm direito a mui grande
importancia .. mas s~ a sua a"pplic:tÇão é c\uvidosn, o toxto d'1. Cons
tituição, mesmo que fosse obscurn, nlo pojift. seL' explica-lo de
llccord'J c)m um commentario duvido<;o. Na opinião da commis. ão.
é necessario apenas, que o que fJi dito n'acpUa occa.sião seja en·
tendido de nccordo com o nssumpto ent o sujeito n exame' e a
fim de verificar o que ll.quelle a surnpto foi em realidad~, a com
mis. ão aind'lo entende neces ario fazer um'lo succin ta expooiçãO do
caso.

l( As duas casas do Congresso tinhão votado uma lei, depois do pri
meiro recenseamento, provend 1 para umn Camara de Representante~

que devia compor- e de cento e vinte membros. A lei não prescrevia
priucipio ou regra alguma pela qU'll.1 devessem esses repre. entantes
ser distribuidos pelos varias Estados; apena dizia, que o ew Hamp .
. bire teria cinco. o Massacbus~tts dez e assim por diante, men
cionando todos os Estad03 e distribuindo todos os cento e vinte r pre
. ent1nt~s. Ora, pelo recenseamento então apenas terminado, via-fie
q ue toda a população representavel dos Estados Unidos era de
3.615.920 almas, e evidente e tornaya o de<:ejo de fazer aCamara
tão numerosa quanto o permettin a Con tituição. A Constitui
çiio. porém, estabelecera que não houvesse mais de um represen
tante por cada trinta mil p3ssoa; esta prohibi ão nnturalmente
tinha de ser o')cdecida; mas q uiz a Constituição dizer qne ne
nhum Estado tivesse mais de um representante por c1da trintn mil
pessoas ou quiz sómente dizer que a totalidade da Cnmara, comparnda
com a totalidade da população dos Estados Unidos, n~o deyia contar
mais de um membro por trinta mil habitante ? Se a interpretação
"erdadeira for a ultima, enti'io a lei ob tal ponto de vi ta estava rli
reita; mas se a verdadeila interpretaçi'io é a primeira, a lei estava
err:tda; porque não se podiam designar tantos rlJpresentantes aos Es
tadlls, sem se dar a alguns delles mais do que um representant3 por
('nda trinta mil pes~oas. E, de facto, foi este o pensamento da lei rela
1ivamente a varias Estados.

« aPre idente Wn hington nceifou a interpretação constitucional
que applicava a prohibição a cnda Estado indi"vidualmente; pensava
elle que nenhum estado podia receber constitucionalmente mais de um
l'epres:mtante p')r cada trinta mil habitantes da sua respectiva popu-
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o mais solemne juey de a0cusação de todo o reino, á
Camara elos Lor.ls, o mais elevado e supremo tribu-

lação. Funda va-se neste ponto, portanto, a sua principal obj ecção
contra a lei, obj ecção que elle exterDou DOS seguintes termos:

(,' A Constituição tambvm dispoz que o numero de representan
tes não excedesse de um para cada trinta mil habitantes; res
tricção que, pelo texb e por leal e evidente interpretação. deve
Ser applicad'l ao respectivo numero de representantes de cada Es
t1.do; e a lei designou a oito dos Estados mais do que um por
cada trinta mil habitantes. '

« E' necessario agora examinar o que a lei ainda tinha de ob
jectave!. O numen de cant::> e d ne representantes era tudo q u:m
to podi'l. ser dividid) entre os Estad1S. sem se dar a alO'uns d'elles
mais de um representante por cada trinta mil h bitantes. Portanto,
tendo di",tribuido esses cento e doze, ainda ficavam oito dos cent)
e vinte para serem- distribuidos, e a lei distribui estes oito aos Es
tados que tinhão as m 'tÍlres fracções. Algumas d'estas fracções
erão grandes e algum'ls pequenas; nenhuma importancia se ligou.
as frac.ões superiores a mahde do divisor, mais do que as fracções
inferior s a essa metade; não se estabeleceo regra alguma determi
nando quaes as fracçõ3s que criariam direitos para os Estados, aos
quaes coubessem ou em cuja populaÇãO poJessem ser encontradas,
a um representante. A di tribuição não foi feita de accordo C1m o
principio de que cada Estad'J teria um representante pela fracção
superior a metade do divisor ou de que todos os Estados tive, sem
um representante pela fl'acção, em todos os casos em que a conce 
são d'esse represen,tant lhes approximasse a representação da sua
exacta qupta parte mais do que a prohibição de semelhante repre
sentante. Não se adoptou uma medida ou regra commum, mas a
distribuição foi feita á. vontade, arbitrariamente; deo-se; por exem
plo, um representante ao New H'tmp hire por uma fracção inferior
a metaie do divisor, assim tornand1-11'e 8, representação superior a
sua exacta quota parte, como o não seria sem esse repres ntantc
ad-licional, em quanto se negava um rcpreseutante a Georgia, cujo
c~so muito e assemelhav'l. ao do New Hampshire, tendo ambos o
que se consideravam grandes fracções ,mas ambas ainda assim in
feTiores a metade do divis1r, distinguindo-se sÓ,mente por mui pe
quen'l differenca da popula~ão absoluta. A commissii.o já manifas
tou a na opiniãO inteiramente sobre este modo de distribuiçãO.

« Relativamente a esta feição da lei, disse o Presidente Washingt m:
'A Constituição prescreveo que os representantes fos5em distribui

dos entre os diverso; Estad)s segundo as suas respectivas p'lpulações,
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nal de jurisdicção criminal do reino. (1) Os artigos de
impeachment (*) são uma especie ele libello (bill 01' indict-

e não ha proporção ou divisnr que, applicado as respectivas popula
ções dos Estados, de o numero e divisão dos repre entantes propostos
pela lei.

« Era esta indubitavelmente a verdade e, na opinião da commi [0,

constituia uma objecção decisiva contra a lei; deve-se notar, com tu
do, que a outra objec·,ão comprehendia inteiramente toda a materia.
AquelIa lei não podia dar represen ta .ão ás frac\ ões, fossem grande
ou pequenas; porque o Congresso tinha tomado para divisor o menor
numero permittido pela Constituiçiio, isto é, trinta mil. Qualquer
que fo se a frac ão, abaixo deste divisor, que um Estado pode. se ter,
não poderia dar-lhe um representante. E' quasi escusado dizer que
semelhante objecção não se applica a emenda óra proposta. Nenhum
Estado terá, ('aso a emenda pa. se, numero maior de representantes, do
que um por cada trinta mil haLitantes, e nem é provavel que aqueUa
obje .. ão jamais tenha logar. Toda a for~a da objec.ão precedente
applicada ao presente caso, seja qual for elIa, vem da outra objecção.
E qual é a verdadeira signifi.ca~ão desta objecção? Teria, por aca o,
outra significaçã o além da de que a distribuição não foi feita de accor
do com uma regra ou principio commum, applicavel e ao mesmo .tempo
applicado a todos os Estados?

« As palavras do Presidente Washington são: - Ião ha proporção
ou divisor que, applicado as respectivas populações dos Estado...., dê o
num 1'0 e divisão dos representantes propostos pela lei.

« e, p . , elIe ti\'esse encontrado uma proporção commum, esta te
ria destruido a objecção. EUe exigia uma proporção ou divisor, em
pregando estas palavras evidentemente como explicativas uma da ou
tra; portanto, por divisor não queria dizer senão proporção; o que elle
procurava, era a regra commum ou igual pela qual a distribuição ti-

(1) Vide Christian's Note a 1 Black. Comm.181 ; Comm. Dig. Par/ia
ment, E. 5; 1 Wilson's Law Lect. 159,160; 4 Coo Inst. 8.

(') Tendo dado em a nota 1 a Constituição a explicação, que
julguei completa, da palavra impeachment, me parece melhor im
pregaI-a sem a traduzir, me mo para evitar confusões, que podia
trazer o emprego da palavra - accusação - sem ser no sentido de
impeachment.

O que acontece c:::>m e ta, dá-se tambem com outras palavra, cuja
ac epr;ão o leitor apanhará facilmente recolTendo ao yocabul3.rio
que encontrará no começo da obra.

N. do T.
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julgada pelos LOl'cls, os ql1aes
casos de crimes não só como

nha sido feita entre os diversos Estados; não a encontrou e, assim fir
mad:> nesta base, julgou a lei impugnaveI.

« Conforme pensa a com missão, tal objeccão não se póde applicar á
emenda por eIla recommendada; essa emenda dá uma regra facil, sim
ples, justa, uniforme e de universal applicação. A regra tem. iJo
mencionada frequentemente e ainda se póde exprimil-a claramente por
quas fórmas: que o numero total de membros da Camara será distri
buido entre os diversos Estados segundo as suas respectivas popula
ções, dando a cada um o numero de representantes, que mais se
approximar da sua exacta parte ou propor~ão mathematica; ou qU3:t
população de cada Estado será dividida por um divisor c)mmum e que,
em addi,·ão ao numero de reprasentantes resultante dessa divisão, se
permittirá um repl'esentante a cada Estado, cuja frac.;ão exceda a me
tade do divisor.

« Qualquer d'estas regras parece á commissão ju ta, facil, ca
paz de applicação uniforme e de produzir os seus efi'eitos com
inteira imparcialidade. Não ha necessidade de uma proporção ou
divisor commum; nada fica para ser res'Jlvido pelo arbitrio. Se
a regra passa!" sob- uma ou outra d'estas formas, o modo p~lo qual
qualquer membro da Camara dos Representantes deve ser distri
buido, nunca entrar.L em duvida; nada mais ficará a discreção do
Congresso; o direito de cada E;:;ta io será um direito mathemati
co, fa~ilmente verific'l.dp. não se levantando duvidas ou difficul
dades a !;eu respei to e nem a regra dará logar a preft:rencias, par
cialidades ou injustiça. Em todo caso, elIa fará a todo tempo tudo
quanto huma'1amenta pode ser feito para designação a cada Es
tadQ da União da sua ju ta e conveniente quota parte de poder
represmtativo. E é por causa d'isto, da sua possibilid'l.de de
const<lllte applicação, bem com) p1r causa da sua im parcialid 'tde
e justiça, que a commissão recommenda com instancia ao Con
gresso a sua adopção. Se f:>r adoptada, crê a com missão que eIla
removerá uma causa de disgosto e descontentamento occorrente ou
susceptivel de dar-se a proposito de cada novo recenseamento.
coIlocando o düeito dos Estados a este respeito em uma base fixa,
de que ninguem com J'llzãll poderá queixar-se. Verdade é, que
alguns numeros se podem tomar p'ua a composição da Camara dos
Representll.ntes, a1 q uaes, se a regra fosse applicadn, o resultado
poderia dar á Camara. um membro mais do que o numero propC) 
to .. mas sempre será facil corrigir i to. alterando o numero pro-



~ 447 -'-- .

seus páres, mas ta.nbem como os pàl'es da nação in
teira. (2) A ol'ige 11 e histol'ia da jUl'isllicção do Parla
mento, nos casos de impectchnwnt, farão escriptas em
resulI10 por MI'. WuolLeslJn; mas pouco se encontl'a alli.
qile sl'ja de gl'ancle illteL'e~Se actualmente e, como a
maior parte das antiguidades legaes, estão cel'cadas

p1StO, d!\ndo-se·lhe ou tirando-se-lhe um, de modo que isto não pode
ser considerado como uma objecção á regm.

« Em conclusão. a c)mlDi~. ão não pO'le aceitar como motivo
sufficiente para rejeição d'esta forma de distribuição. a circums
t'lncia de ter um processo differen te prevalecido até agora. A
verdade é, que o>; erros e desigualdades d'esse processo a principio
não estavam claras e nem eram inquietadoras; mas forl:o se avo
lumando,. augmentam e se accumulam por occasirlo de cada novo
recenseamento, e é da pl\1pria natureza d'esse processo, tornarem
se as suas illj ustas consequencias cada vez maiores, a propor
ção que a população do p'liz for augmentando. Aquillo que hon
tem era apenas impugnavel, embóra fosse toleravel, torna-se
amanhã intolerave1. A commissão está perRuadida de que é ne
ce sari:> fazer-se um'l. mudau.a, sob pena de ser perturbado e ani
q uilad) todo o eq uilibrio e proporção do poder representati \'0 en
tre os Estados. »

Tambem Mr. Evel'ett, sobre este assumpto. pronunciou mui ha
bil discurso, apresentando com muita energia alguns argumentos
addicionaes a fav.)r d'este aspecto da questão. Vide o seu discllr
s:> impress:>, de 17 de Maio de 1832. (a)

(2) Black. Comm. 260.

(eh) Emb5ra este parec~r n'i.o tante, se a sua população exce
servisse de base para a distri- desse a metade d'aquelle numero.
buição de 1832, foi comtudo effe3- C\da decada traz agora uma. mu
tivamente adoptado como base dança na ba. e da repre. entação
na distribuiçãO de 1842, por occa- e até certo ponto augmento no
sião do novo recenS3ameuto. Pelo numet'o de representante. Mas
Acto de 22 de Junho de 1 42, foi mesmo com esta ba e, alguma
adoptado o divi-or de 70:630, e desigualdade perece inevitavel;
todos os bstados forão (Lclarados porque em alguns Estados a po
C1!TI dil'eit) a tantos represe:l- pulação conserv'l:sc estacionaria:,
tante quanbs dê se a sua popu- emquanto em outros verifica-se
l'loÇão dividida p.or aquelle nu- um grande augmllnto no decur
mero, e t'lmbem a um I'epresen- so de dez annos, e esse augmen
tante ado icion li pela fmcção res- to nr.o tem representaçiio.
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de grandes obscuridades. (1). Verificar a que ordem de de
lictos ella se applica, é materia que veremos com mais
acerto no correr d'este trabalho. Na Con tituição dos
Estados Unidos, a Camara dos R pl'esentalltes exerce
ns funcções da Casa dos Communs em materia de impe LC/t
ments, o Senado, como veremos depois, as da Casa
dos Lords quanto ao julgamento dos accusados. Os
prillcipios da lei commum, no que diz respeito ao
exercicio da j urisdicção, são considerados ele força
obrigatoria. O fim d'este procedimento oflicial em am
bos os paize~ é attingir os culpados porterosos e ele
elevnda posição, que podériam fugir a punição nos tl'i
bunaes ordinarios, já por sua extl' ol'dinal'ia influencia,
já pela imperfeita organização e !J0deres cl'ess3s tribu
naes. (2) Esse pl'Ocedimento official, portanto, é mJvi
do pelos representantes da nação em !Sua capacidade
politica, a face ela nação e sob uma responsabilidade,
que ao mesmo tempo é sentida e acatada pela commu
nidacle inteira (3). A publicidade do processo, a solemni
dade de que se l'eveste, o alto grau em que affeda a re
putação do accusado, a ignominia de uma condemnação
que tem de ser conhecida de todos os tempos e a gloria
de uma absol vição que constata e confirma a innocencia, .
-- tudo isso é combinaio de moela a despertar no espi
rito publico vivo e duradouro interesse e dar a taes accu
sações, quando necessario, a maior importancia, tanto
pal'a repressão do crime, como para incentivo a vir
tude.

§ 689. Voltaremos a este assumpto mais tarde, quan
do estudarmos as outras disposições da Constituição
ácerca ele impeachments. Parece que a delegação do poder
de i1npecLchment á Camara dos Representantes não deu 10
gar a serias duvidas e discussão no seio da convenção ou

(1) 2 Woodeson's Lect. 40, p. 596 etc.
(2) 4 Black. Comm. 260. Rawle on the Constitution. cap. 22, pp.

210, 211; 2 Woodeson's Lect.40. p. 596 etc.
(3) Rawle on the Constitution, cap. 22, p. 209.
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entre o povo (1). Se consultarmos o verdadeiro espirito
da Constituição, parece difficil chegar-se a outra conclu
são, que não a da sua conveniellcia. Este poder destina
se a uma especie de inquerita nacional sobre a conducta
dos homens publicas. Se é este o fim, quem tão bem como
os mesmos representantes do povo póde fazer as vezes da
nação no exame de.;;::;a c)nducta ~ Deve-se presumir, que
elles são sensi veis ás sym~lathias, estão vigilantes aos in
teresses e promptos a reparar os males do povo. Se é do
seu dever denuncial' á justiça os delinquentes officiaes
mal poderão deixar de cumprir esse dever, sem que, d~
parte dos seus constitúintes, sejão publicamente denun
ciados e politicamante abandonados.

(1) Jaurnal af C~mv(\ntian, pp. 69, ]21, 13i, 22,,>,226, 236; 3 El
liat's Debates, 43 a 4.6.



ANNOTAÇÕES

Al't. 17. O Congresso reli nir-se-á, na Capital Federal,
independentemente de convocaçüo, a 3 de maio
de cada anno, se a lei nüo designar outro dia,
e (Imccionará ql!atro me::es da data da abertura,
podendo se,' prorogado, adiado OIL convocado ex
traordinariamente.

Si 2. Cada legislattLra dt/rará tres annos.
Si 3. O governo do Estado em cuja l'ep,'esentação

se der vaga, por qualql!er Cl!USa, incl!!sive l'emw
cia, ?Il anda1'Ct immediatam ente pl'oceder á 'nova
eleição.

Art. 18. A Ca'111lra do~ Deputados e o Senado tra
balharào separadalllente e, qnando não se ,.esolver
o contrario pJr maioril! de voto;, em essões pnbli
'a. As snas delibenlçõe' serào tomadas por maio
'ria de votos, achandu-se presente em cada nma da,~

Camc!ras C! Inaioria absolnta dos sel/S membros.
Si un'i'o A cada u/na dc!s Cc!maras compete:

Eleger a SIHI mesa;
Or{flmi::ar o seu regimento interno;
Reglllar o serviço de Slte! policia inlernll;
Nomear os elllpregcldus de SllCt secretaria;

Art, 26, S'lo condições de elegibilidade pClra u Cun·
gl'esso :Vacional:

1," E.itar na po~se dos direitos de cidadão bra.:::i
leiro e ser alistavel como eleitor'

2," Panl a CC!lnClra, ter m(/i,~ de quatro anno,'
de cirladri,o I11'CLZ ileiro e pa ri! o enado seis.

Estl! di <pns'içcl ) não comprehende os cid((dàos CI qlle
refere-se o n, 4 do a,l't. 69.

Al't. 17. A Camara dn.~ Depntarlns cOlnpõe-se de Re
pre:elllanles tio Povo, elpilu~ p~lo' Estados. pelo
Distric:.to Fedaal, lIledil!wte o sl!(fragio directo,
ganmtidc! a representaçào'da III inoria.
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Si 1.° O numero dos Deputados será fixado por lci
em proporção que não excederá de ltl1l por setc111a
mil habitantes, nâo devendo esse II umero ser in{crior
a qltal'ro por Estado.

Si 2.° Para este fim mandará o Guvcrno Federal
procC'ler. desde já, ao recenseamento da população do
llepltblica, o qual será 1'evisto decennalmente.

Art, ]9. Compete á Cam ara a iniciltti1'a do adia
111 ento da ses~ão legislati1 a e de todas as lei.ç
de impostos. das leis de fixação das {orças de ter1'a e
111 ar , da disCtls.;ão dos projectos of{ertcidos pelo Poder
Exectttivo e a, decla1'ltção da procedencia 01t itllP1'O
cedencia da aCCllsação contra o Presidente da Rrpll
blica, nos termos do art. 53 e contm os ministros de
Estado, nos crimes connexos cOln os do Presidente
da llepttblica.

Al't. 20. São eteif.ores os cidadãos maiores de 21 annus,
que se alistarem na {órma da lei.

~ 1,0 íVão podeln alisla,r-se eleitores para as elei-
ções {ederaes 011 pal'a as dos Estados:

1, o Os menrligos;
2.° Os analphabetos ;
3.° As praças de pret, exceptuados os alwnnos

das escola,ç lIlilitare.~ e de ensino slLperio/' ;
4.° Os religiosos de o1'dens munasticas, compa

nhias, cong'regações ou commun'idades de qlLalqltel'
denominação, sujeitas a voto de obed,:cncia, 1'c(Jra ou
e.çtatltto, que importe a renuncia da liberdade indi·
vidua,l.

§ 2,0 São illc'egiveis os ci,jaAãos nlÍo aü ta'L'cis.

CON '1'. FED. BRAZ.

Abrange este capitulo toda a materia, a que se refe
re a Consto Fell. nos arts. 28, 70, 17, § 2, 26, ns. 1 e
2, 70,2 e §§. 17, § 3, 1 § unico e 20 e na ordem em
fi ue ão aq Ul ci tados, estando toda ella consubstancia
da. no AI t. 1, . 'ecc. 2, ('laus. 1 a - da Consto AmeI'.

Toda esta legislação entende com a composição da
Call1al'u dos Repre entantes, P, tatllindo a respeito da
q118liGcação ou requisitus elos eleitores e elegíveis, da
distribuição do deputados pelos vario Estados,
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preenchimento da!=; vagas no Congresso, competencia
das camaras para organização d.e suas mesas e no
meação do pessoal de suas secretarias e, finalmen
te, da competencia especial da dos deputados para
declarar a proceJencia ou improcedencia da accusa
ção do Presillente da Republica, etc.

Vejamos agora as differenças das duas Constituições,
a fim de que possa ser aproveitado do erudito com
mentario o que á nossa pode ser applicado.

A nossa lei, harmonizando-se com a americana na
declaração fundamental, de que os representantes da
nação serão directamente eleitos pelo povo, d'ella des
via-se na parte em que se refere a eomposição e qua
lificação do eleitorado federal; em quanto entre nós
este eleitorado obeJece a regl'as e, preceitos geraes que
em toda a União lhe estabel3cem os requisitos, para
que possa exercel' o direito de voto, conforme o esta
tuiLlo na Consto Fed. Art. 70, na Consto AmeI'. esse
eleitol'ado obedece as varias constituições dos EstaLlos,
cingido as regras pelas quaes n'esses Estados é com
posto o das suas legislaturas mais numerosas,

D'aqui já uma importante differença resulta; porque
emquanto a União americana pode ter tantos eleito
rado3 federdes, se 'assim posso exprimir-me, quantos
são os seus Estados, clesLle que entre estes diYirjam
as qualificações dos eleitores do ramo mais nume
roso das suaR leoislaturas, entre nós esse eleitorado é
um só, q Jalificado nos termos do citado art. 70, que
não só estabelece regras invariaveis para a qualifica
ção dos eleitores feclel'aes, como subordina tambem a
eS3as meSIUas 1'egl'as a q ualificaç.ão dos eleitores esta
doaes, os quaes, se podem depender tambem de outros
rdquisitos, que os Estados lhes prescrevam, 1'e peita
dos os limitf,s do al't. 63, com Ludo não poderão ser
qualifica los com violaçüo dos requisitos taxati,amente
pl'escl'ipto no referido art. 70.

ASsim pois, o commental'io do el'Ullito auctor deve
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seI' aproveitado em seus prillcipios geraes, feitos os
descontos resultantes da differença das legislações.

Mas se a Consto Fed. estabelece preceitos certos e
invariaveis, 'a que devem subol'dinaL'-se todas as popu
lações dos nossos Estados na composição dos seus elei
torados e a americana res ~rvou aos val'ios Estados da
sua União a tarefa de regularem, como lhes convies
se, assumpto de tanta magnitude, parecendo deixar,
á primeira vista, maiol' SOll1ma de li berdade aos Es
tados, uma razão im pOl'tante e capital justifica, a meu
ver, ambas as Constituições. Assim procedendo, ta.nto
uma como a outra obedeceo a ordem de cousas an"tes
dellas estabelecida, não consagrando nas disposições em
quefitão mais elo que cJl'ollarios dos pL'incipios resul
tantes das organiz'lções politicas, a que antes l'dlas
haviam os doas paizes obedecido.

Incontestavelmente é i11UiLo mais L'azoavel e mais de
accúrdo com os principios l'eguladoL'es 'do assumpto, o
pL'Gceito da Constituição brazileira; aquillo, porém, que
para. nós não foi senão á confirmação ele di ,posições
que o cap. 6 ela constituição do imperio já con
tinha, seria para os americanos tão profunda mocli
ficação nos seus habitos, senão nos seus dit'eitos po
liticos, que seus estadistas entenderam melhor, como
fizeram os nossos, passar para o novo o principio elo
regimen reformado.

Além d'esta, devo assignalal' outra diiTerença, isto é,
que entl'e nós é mais ampla a funcção do eleitoL'ado;
pOL'que elege não sà os deputados, como os senaclo
res, emquanto que pela Consto AmeI'. estes são elei
tos tJelas legislaturas dos Eshd03, tomando-se assim
secundaria ou apenas mecliata a acção que o eleito
rado üxel'ce na com posição do Senado.

Ainda mais, não cogita aqufllla Constituição da re
presentação das minorias, aliás expressamente gar~n-:

ti.la pela Constituição Federal art. 28. Os govemos re
presentativus, seja sob a forma monarchica ou sob a
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forruf!. republicana, são sempl'e goyorno elas l11niorias
e deticle qlle a eleição consiga elevar ás posiçõos offi
ciaes, investindo-os nos altos poderes publicos, aqnel
les que a maioria 'cio. nação indica, salv~ está o prin
cipio basico do systell1t1. S m embargo, esLe pl'incipio
do ad. 28, s:Hà uma disposição mais liberal, abrindo
espaço no governo do paiz, embora em resumida pl'O
porção, á pal'te da nac10, que Se ::;uppõe submettida á
vontade do maiol' numeL'0. POL' isto mesmo digno de
ouvor é o legislador de 1891, I1luito embora censura
se lhe não podesse fazer, se, imitando nisto a legisla
la<;ào em que se inspil'oU, não tivesse cogitaLlo da re
pl'(3sentação das minol'ias.

Segue-se a q I,estão concernente ao peL'iodo de func
çi"les dos depntados e ne 'La parte ainda se desviou a
nossa da Consto Amei'., eSLabelecendo, em vez de
dous, tl'es annos para dUl'ação do mandato, como des
põe o art. 17, § 2.
, O sJ stema da bl'azileira é U111 meio termo entl'e a
Consto AI'g., detel'lninanclo o periodo de qnatro annos,
'mas renovando biennalment8 a metade da camara,
art. 42, e a Consto AmeI'. , fixando-o definitivamente
em dous annos.

O assumpto é tratado maó'istralmente pelo genialau
ctor cl'estes Coml1lentcwios e ao ler os multiplos' arJu
mentos, com que analysa esta questão, escapa-me a
razão, pelo menos a razão convincente, porque o nossú
legisla lol', abandonando o prazo da velha constitui
ção, prazo com o qual viveo a naçfLo dUl'ante quasi
um seculo de illlperio, veio adoptaL' outro espaço de
tempo, que lJem era reclamado por inconvenientes pt'O
vados no l' Jgilllen anteriol', nem evita os allegados
ct>ntiictos c m o chofe cio palieI' executivo, come já nos
pl'OVU a Cllrta hi toria do governo presidencial entre
nó. e o legislador con tituinte quiz assim evitar

. perturbações na nut!'(lha r guiar d') paiz, uma vez que
a' di 'oluçúes das ass mbléa legi lativ.ls nüo se corn-
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padecem, já não digo, como outl'OS entendem, com a in
dole dos regimens presidenciaes, mas dos simples gover
nos populáres, e desal'l11ada ficaria a nação contra as as
sembléa.s fa0ciosas, então o pl'azo americano seria ()
mais aceitavel, por ser o mais curto. O facto é que
fracos serão os remedi os q ue se tentem oppor a OIU
nipotencia das assell1bléas, desde que na escolha dOFl
seus delegados se não inspire o povo nessas qualida
des que com tanta habilidade quanta verdade, mostra
o nosso ~uctor dev0l'eln ornar os representantes da naç:Io.

Muito mais liberal, entl'etanto, foi a nOS3a CJl1S
tituição no tocante as condições de e[egibili,lade para
o Congl'esso, pelu menos no q lle se ref~re a compo..:i
ção da Camara ,dos Rclpl'esentan tJS, porque em rõlu
ção ao Senado a lei americana di minuio cillco anno
na edade exigida pela Consto Fed. corno condição para
a respectiva eleição.

Nossa Constituição declal'a elegi veis, attmta a dis
posiÇão do ad. 30, parJ. a Camal'a dos Deputados, to
dos os cidadãos brazileÍl'os, alistaveis como eleitol'es que.
estejam na posse de SJU dil'eitos de c:t1aJão e dUl'an
te mais ele quatl'o annos, al't. 26 e seus ns. Port:mto,
são elegiveis todos os cidadãos maiores de ;..,1 annos
que, não e:-:tando comprehendillos na d'sp sições do
ad. 70, § 1, tenhão as condições para o alistamento.

Estas condições, como ol'dena a mesma ConstHuição,
forão estabelecidas pOl' lei e 'pecial, a L. n. 3-, de ..,(j

de Janeiro de 1 "9.2, que cm substancia adoptou os m 's
mos requisitJs da CO:ISt. Fed. nos ar;igo já citado',

As condiçõeS da nossa lJi são evidente;nente mais
libera s do que as da Con t. Amer., que fixa em 2.5
annos a edade pal'a a elegibilidade, em 7 o tempo da
pusse e go,-o elos direitos de cilladão, alõl11 de uma
con lição, ele que a nos a não cogitou e: que beuI l'ev(j
la o aferro aos interesses locaes e quanto entre aquelle
pov dominaVam as ideias de exclnsivis:llO, quo por
tant) tempo trouxoram em perigo a obra da sua União,
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isto é, a condição de 1'esidencia no Estado ao tempo
da. eleição.

Só conheço disposição igual, até mesmo mais re3
trictiva, no al't. 94 da c'1nstituição mineiea, aliás com
outros fundamentos que hão podiam socC01'1'er aos
amel'icanos; é possivel, porém, que outras das nossas
constituições estadoaes tenhão adoptado o mesmo prin
cipio.

E com relação ao tempo da posse dos dil'eitos de
cid Idão, mateeia que naturalmente se refere aos ex
t1'angei1'os naOturalizados, são accordes as duas Cons
tituições, a federal e a americana, em não compre
henderem na di oposição prohibitiva, á primeira, os
extrangeiros residentes no p::lÍz na data de 15 de No
vembro de 1889, qne dentro de s3is mezes não decla
rassem o animo de conservar a nacion:tlidade de ori
gem; a segu:lda, os que já fossem cida.lãos dos Es-
tados Unidos na data da adopção da Constituição, sen
do assim em tudo equiparados aos cidadãos natos, me
nos, nos termos da nossa Constituição, para os etrei
tos da eleição de Presidente ou Vice-Presidente da Re
publica.

Feitas, pois, e5ta'3 distincções, os presentes commen
tarios explicam e analysam satisfatoriamente as cita
das disposições da nossa lei fundamen ta L

Passando a examinar a Claus. 3 da Sece. 2 do Art. 1,
o eminente commentador toma em consideração a
mesma materia, a que se referem os §§ 1 e 2 da art.
28 da Consto Fed. Embóra sobre este assumpto as
duas Constituições contenham disposições que não são
inteiramente identicas, comtudo os peincipios são os
mesmos, verificando-se a di' ergencia rrincipalmente
em relação ao modo de computar a populacão, ao di
visor e ao numero de representantes gal'antido a cada
Estado, divisor e numero que são maiores [pela Cons-
titui ção brazi leira. .

E' assim que a nossa, como a Consto Amer., distrL
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blle a repr0sentação pela população de accordo com
cer:o divi;:;or que estabelece, sendo esta distribuição fei
ta decennalmente por occasião do recenseamento da
população; na nosi'ia, o di visor é de setenta mil habi
tantes, na amel'icana, de tl'inta mil, garantindo aquella
a cada Estado fluat1'0 representantes, emquanto esta
garante um. Ambas as Constituições em seu inicio
partiram de um mesmo ponto, isto é, aceitáram como
ponto de partida uma distribuição, e a chan~arei ar
bitrada, que não obedeceo ao di visor consti tucional; nós,
a distribuição feita pelo go\'eeno provisorio nos t6r
mos do Dec. n. 511, de 23 de Junho de '1890, que deve
ser mantida até que, effectuado o recetlseamento da
população, a que a Consto Fed, mandou proceder desde
já, se possa determinar o numero dos representantes
de cada Estado, L. n. 85, de 2G de Janeiro de 1892,
art. 63; os americanos, a distribuição que a sua mes
ma Constituição fez n'e3ta parte que nos occupa, a
qual seria mantida até effectuar-se o recenseamento
então ordenado para tres Ill1nos depois da primeira
reunião do Congresso.

Embora esta'> disposiçõe3 das duas leis em essencia
SA harmonizem, eshbelecendo os mesmos principios
para effeitos iguaes, o systema americano assenta em
base expressamente declal'ada, a população dos Esta
dos, a que a Constituição de '24 de Fevereiro n~o faz
expressa referencia, mas é necessariamente subenten
dida; a menos que se tornasse arbitraria a designa
ção da quota parte de cada Estado na representação
nacional.

Entretanto, a exacta distribuição dos representantes
de accordo com esta base, é questão de solução diffi
cil e de natureza a despertar discontentamentos e ri
validades como nenhuma outra mais o faria. Nos ter
mos da lei americana, acha-se ella discutida n'estes
Commenta1'Íos com raro brilhan tismo, sendo digna da
mais acurada leitura a nota 2 ao § 683, aonde se en-
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contram expostos, combatidos e sustentados tOLios os
argumentos que a favor ou c)ntra S3 ayentára;t11 a
proposi to d'esta questão, interessando vivamente todos
os matizes da opinião entre aquelle puvo.

Entre nós, porém, embora não olfereça duvidas o
computo da população, isenta. das classes que erão ex
cLuidas ou de determinado modo computadas na po
pulação americana, diffLuldades de outra natureza pa:
rece, que surgil'ão e talvez creadas pela propria lei 01'

'dinal'ia, a que a Constituição deix JU a tarefa de reg "1

lar a m ateria.
E' assim que, mandando vigorar para cada Estado,

o numero de representantes e tatuido pelo Dec. n.
511, ele 23 de Junho de 1890, a L. N°. 35, de 26 de Ja
ne:1'o de 1892 violou directamente um preceito consti
tucional, que entre os americanos sempre foi respei
tado. Refiro-me ao numero mini mo de representantes
q ue a CJnstituição gal'ante a cada Estado; porqun sen
do de quatro e::te numet'O, art. 28. § 1, aquelle decre
to estatue o numero de dous para o Amazonas, Espiri to
Santo e Matto Grosso e o de tres para Goyaz, resul
tanllo cl'aqui que quatro dús nossos- Estados ficárall1
virtualrn'ente pri vaclos do numero minimo de repl'e.,ell
tantes que' a Cunstituição lhes garantia.

Por outro lado, mandando a mesma lei di vidir os
Estados da Uniãr) em dis~1'ictos eleitoraes de tr('S depu
tados, art. 36, e tendo semelhanté divi ·ão sido feita,
antes d':l eITectuallo o recen eamento da população, pelo
De'c. n. 153, ele 3 de Agosto de 1892, cingia-se este

'decreto a distribuição já citada do Dec. n. 511, de
23 le Junho de 1830, que viola uma disposição exp, essa
da Constituição, como ficou lemonstrado. Ale n d'isto,
ou o Dec, n. 153, será revJgado paI' f)utL'O que terá
de altet'ar a divisão elt:itol'al, pola qual já se fez a
eleiçãl) da s ....gunda legislatul'a federal, para attender
ao accrescÍmo da população ou á dimínuição que o
recenseamento constatar entre o calculo do governo
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provisorio (Decrt. n. 511 cit.) e a verdade, ou nova
m' nLe vioLalLa será a Cunstituição, por uão se dar a
catla E-stado a sua exacta quota paete na repl'esenta
ção naciunal, conforme o movimento da sua respectiva
população.

Ulua elas duas conse] uencias, e a segunLla de pessimo
effeito, se dará; porque se a lei n. 35, de 1892, man
ela clividir os Estados em clisteictos cl0 tres deputados
e o Decrt. n°. 511 já cumpriJ semelhante disposiçã ,
dividilldo inteiramente o terriLorio dos Estados, com
excepção d'aquelles que, 1103 termo:'> do § 10. do cit.
art. 36 d'osta. lei, couforme a distribuição do governo
provisorio, a represent<lção não era maior de cinco de~

puLados; esses Estados não poder'ão eleger maior ou me
nor numero de dep'ltados alem ou aq uem do que lhes é
indi0ado pelo numero dos seus actuaes districtos de
tres deputados, ou estes distl'ictos serão reformados,
p\l.ra o effeito de serem augmentados ou dll11Ínuidos ua
proporção de tl'es deputados por carl.a um.

Este, porém, serà o menor inconveniente; porque o
Congresso pode votar lei mandando que decennalmen
te seja revista a divisão dos disLri(jto:~ eleitoraes, de
conformidade com os dadOR fornecidos por cada r e
(jenseamento, muito embora dos termos de todo o cap.
2, tit. 20

, da. cit. L. n. 35, não P;lr \ça, pelo menús a
mim, que fosse pensamel1to do legislador sujeitar essa
divisão á revisão decelllJal.

Muito maior, entretanto, e de consequencias muito
mais graves será o inconveniente resultante das frac
ções excedentes nos districtos, cujas populações nunca
[.JJclerãO corresponder exactamente a tres deputado à

razão de 70:000 habitantes cada um, a não ser por al
guma coinciclencia extraordinaria, que, verificada uma
vez, não é provavel que so reproduza.

E nem se diga que o argumento é improcedente;
porque, se é essencial que os districtos sejão exact1flente
de tres deputados, qual o criterio que deve guiar o
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govel'l1o na composição cl'esses districtos senão a po
pulação dos respectiv05 tel'ritol'ios ~ A não sel' isto,
tudo mais será arbitrio, dependente unicamente da
poa vontade ou dos intel'esses de occasião de quem
tiver de decretar a divisão.

Se na União, a população dos Estados é o criterio
que divide por cada um d'elles a representação nacional,
no Estado é se1l1elhalltet~1ente a população da zona consti
tuida em districto, desje que di vidida por 70:000 dá uen
quociente de tres, que justifica a creação do mesmo
distri~to.

Dir-se-á, porém, que aceito este criterio, desapparece
rá a razão de ser da censura fundada na superveniencia
dl:J fracções districtaes. Mas esta' allegação sà apparente
mente te.n procetlencia; porque os districtos eleitoraes
são constituidos com as di visões administrativas dos
Estados e não só as suas populações não registram
nume['os certos, como as suas organizações obedecem
a outra ordem de interesses que não os da di visão
eleitoral ela União, e a impulso que lhes ê dado por
administração independente e di versamente inspirada.

Mas, dado de baL'ato que se não sintão as difficuldades
provenientes das fracções districtaes, serão indiscutiveis
em todo caso as nascidas das fracções, permitta-se-me
aSlsi m classificaI-as, estadoaes. Que eUas virão necessa
riamBI1t"e não ê licito du vidar diante da pratica do povo,
em cU,;a ConstituiçãO tanto se calcou a nossa, e da qual
melhor testemunho' não podemos exigir do que as pagi
nas de~te capitu~o, re~)letas de provas convincentes.

A questão alli não foi resolvida de modo directo e 130
s' tivo, como claramente o indica a nota (/, no fi m da ci
tada nota n. 2; parece, porém, que praticamente dous
principios forào Ih;mad0s: 1° o ela maior approximação
p.ossivel, tão bri'lhante e convincentemente defendido pelo
parecer do enado, de 1832, que o leitor encontrará por
ext.01 J na mesma nota n, 2; 2° o de que o divisol' ou
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proporção constituciolJ.al, não podendo ser diminuída,
pode comtudo ser augmentada.

E' assim que, se alguma distribuição anterior teve por
bf1se o numero 30:000. da Consto Amer., a de 1792 já foi
fe'íta na propol'ção de 33:000 habitantes, a qual foi repe
tida em 1802; a de 1811 adoptou o divisol' de 35:000; a de
182.2, o de 4.0:000; a de 1832, o de 4.7:000 (*); a de 1840, o de
70:000; a de 1850, o de 93:420; a de 1860, o de 126:823 (**).
Esta progress"io ha continuado em cada novo recensea
mento, como o diz a citada nota Cb, e tanto que feito o de
1880, a lei de 3 de maio de 1883 fixon em 154:326 habi tan
tes a proporção da representação para a decada que en
tão começava (***).

Com o rapido crescimento da populaçJo dos Estados
Unidos, este augmento progressivo da somma de habitan
tes, que deve determinaI' o numero de eus represen tan
tes, tomou-se no fim de contas uma quest'i.o de indeclina
vel necessidade, a rnenOH que se resolvessem a eleger
assembléas, aonde pelo numero e pela facção, seria im
possi velo acc0rdo e a boa in telligclncia. Basta ponderar
que, applicado o divisor da Constituição a sua população
actual, elle daria, uma Camara de 1 epresentan t ~s de 2.066
membros! Melhor seria voltal' á pl'utica antiga dos comi
cios populares, pelo menos, seria menos dispendiosa.

En tI'etan to não faltou narj uelle paiz quem censurasse,
classificando-a de inconstitucional, essa elevação do nu
mero do di dsol'; não o entendeo assim, porém, o Con
gresso, que ha na pratica mantido invariavelmente a
progressão, como resulta das já citadas distribuições de
cennaes.

e a questão não tem um interesse immediato para
nó~, attento o compassado e pequeno crescimento da po
pulação em nosso paiz, te.n em todo caso o incontestavel

( ') Commentarios, Si G71.
(") Pnschal, Anllottted Con't, p. 67.
C") Wlllker, Amcl'ícan Late.
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valor de fixar principios e regras que mais cedo ou mais
tarde nos serão indispensa\ eis. Oriunda da que esta obra
commenta, eu não ve,;o pal'a a nossa Constitui,ão melhoJ.'
expositor e guia dI) que a pratica amel'i 'ana, tanto mais
quanto o resultado de semelhante pl'ati 'a foi o estabele
c;mento e consollda ~ã) de uma na:;ionalidade que dentro
do curto espaço de menos de um e meio seculo elevou
se a incontl'oversa situação de potencia de primeira or
dem e grandeza. Que mais p ,demos ambicionar, que
n30 seja, imitando-a, galgarm)s a seu lado posiç-llJ igual
Inente incontrovers~ no conviYio das nações '? ada nos
falta para isso, pnlo menos nada que os americanos ti
vessem e não ten,lamos : grandeza de territorio, variedade
de climas, abunelancia de ri juezas ele toela a eS;:Jecie não
tiveram elies mais do que possui mos e, se cotejada"', tal
vez as vantagens se inclinem para o nosso lado. Se acLdi
ci l1armos a esta., condições natul'aes, a circumstancia
ina[lreciavel ele termos, como não ti "eram elies, o exem
plo feliz ele outro povo qU.:l, lJraticando regimen identico,
S) victorias rogistra no campo da sua actiyidade gover
namental, politica e social' só victorias tambem devere
mos registrar ou teremos dado ao mundo provas de uma
incapacidade, que deve irremedia"elm ente comprometter
o genio e o caracter nacional. '
, A disposição qUI) nos occupa está concebida em ambas
as Constituições nos mesmos termos; porque a ameri
cana diz - o númeJ o de representantes nü'o excede1'd de
um por cada trinta mil habitantes; a nossa - o nu mero
de deputados SEn'á fixado pela lei em proporção que não
ex 'ecle1'd de um por setenta mil habitantes. O pensamento
tanto n'Llma como na outra foi fixar o limite maximo de
representantes e o minimo la populaçãO representavel,
ou melhor, que tem direito ele SH' representada; assim
se fere a base constitucional dar mais de um deputado por
setenta mil habitantes, porque excede ao limite fixado
para o numero de deputados; nfto a fere dar represen ta
ção ou um deputado a nlaior uumero de habitantes; por-
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quanto o que a Consti tuiç'io prohibe é que a representação
tenha por base menor numero de habitantes elo que o
fixado por elLa e não que os representantes deixem de ser
tantos quantos o quociente da população dividida por se
tenta mil possa indicar.

Comprehendida assim a distJosição, e n m me parece
poder ser de outro modo entendida, vê-se que a pratica

. americana em nada ferio o principio consl.itucional, ele
vando com o cl'escimento da população o divisor esta
belecido pal'a a distribuiçtí.o da representação.

Assim direi, e desassombradamente, que os dous prin
cipios - o da.maior appl'oximação po sivel e o da pro
gressão do divisor - tambem devem ser os reguladores da
materia no systema da nossa lei rundamental, não
só por serem da sua indole, como PQrque praticamente
qual [uer outl'a solução daria em resultado injustiças e
absurdos.

A clausula da Consto AmeI'. ora éxaminada, refere-se
além disto á distribuiçãO dos impostos directos pelos varios
Estados obrigada á mesma proporção estabelecida para
a distribuição da representação, materia a que a nossa
Consto Fed. se refel'e tambem nos arts. 7, 8,9 etc., más
para estabelecer, sem attenção a base da. representação,
outras especies de impostos, que nada têm de commum
com o imposto previsto naq llella clausula.

Esta materia de impostos, por':'m, será em outra parte
e com maior cabimento discutida, tendo sido aqui apenas
mencionada.

Finalmente, commenta o sabio auctor a Claus. 5 e ul
tim l da,Secc. 2~ .

.\,.. materia dest~ clau ula é a mesma de que trata a
Consto Fed. nos arts. 1 S unico e 29. endo a nossa lei
em tudo igual a americana quanto a organização da
mesa da amara dos Representantes e nomeação dos
seus empregados, o commentario aproveita-nos inteira
mente.
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Refere-se por fim o texto a prerogativa da impeachment,
pertencente ao ramo popular da representação nacional.
O illustrado jurisconsulto não desenvolve a questão nesta
parte do seu trabalho, tendo de fazeI-o mais tarde, em
occasião mais apropriada, quando tiver de estudar o jul
gamento dos funccionarios civis sujeitos a impea.c1t1n~nt.

Entretanto, devo desde já assignalar nma differença
que me parece resultar do cotejo das duas legislações que
nos occcupam : é que pelo art. 29 da Consto Fed. não
parece que o legislador constituinte tenha conferido á
Camara dos Deputados prerogativa de accusar o Presi
dente da Republica e ministros d'EsLado em tudo identica
a que o legislador americano ,conferio a Camara dos
Representantes em materia de impec~chmentde taes.funccio
narios. Pelos termos da, nOSSa Consto Fed., limitando-se
a competencia da Camara a declarm' a proüedencia ou im
procedencia da accusação, é licito concluir que esta pode
ser movida não só directamente pela propria Camara,
como por todo cidadão que perante elIa denunc4ar taes
funccionarios. Já era esta a intelIigencia attribuida ao art.
28 da constituição do imperio, tendo nós neste sentido
apenas conservado o que já tínhamos.

Não parece, entretanto, ser esta exactamente a natu
reza da prerogativa' de impec~chment, a qual affigura-se-me
uma attribuição da Camara dos Representantes exclusiva
da denuncia por parte do povo.

Oppol'tunan1"ente estudarei a questão .

.,..



CAPITULO X.

o SENADO.

§ 690. A tercei ra secção do at'liJo primeiro refere·
se a organização e podel'es do Senado.

§ 691. Ao examinarmos a organizlção do Senado, nos
sas investigaçc>es nos leval'ão a verificar, prillleiro, a
natureza da representação e voto dos Estados no Se
nado; segundo, o modo de eleição; terceiro, o nume
ro dos senadores; qual'to, o periodo de func,>,ões e quin
to, os saus requisitof; ou qualificações.

§ 692. A pl'imeiL'a clausula da terceira
Consto Fed. secção está cOll<;ebida nos seguintes ter
Arts, 30 e3i. mos: « O Senado dos Estados Unidos se

comporá de dous senadores por cada Es
tado, escol~idos pela legislatul'a respectiva por seis
annos e cada senador teL'á um voto. II

§ 693. Em primeiro lagar, a nalUl'eza da represen
tação e o voto do Senado. Cada Estado tem dii'eito
a dous senadol'es e cada senador tem dit'eito a um
voto. Esta disposiçãO naturalmente introduz na pro
pria organização d'este ramo da legislatura perfeita
igualdade entt'e todos os Estados e sem attenção a seus
l'espectivos tamanhos, população riqueza ou poder.
Sob este aspe~to, o cOlltrJ.ste é accentuado entre o
Senado e a Camara dos Representantes; n'esta, temos
a repL'esentação do povo de accordo COII1 a respectiva
população de cada Estado e de conformidade com de
terminada base; n'aquelle, todos os Estados são repre
sentados em sua capacidade politica elil pé de perfeita
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igualdade como um congl'esso de soberanos ou embai
xadorcl ou como uma assembléa de pares. A unica
clifl'el'ança entre elle e o CUllgl'es o cOIJt,nental na ve·
lh'l confedera ,,1.0 consiste em que, n'est I1, o Vüto eeta. to
maelo por Estado, no Senarlo, cada sF\11allOl' tem um voto;
ele sorte que, embóra J'eprósentem Estados, votão como
ilJeli vielnos. O voto do Senado pode d'esta ade convel'
ter-!3e e muitas vez JS se CJn verte em voto mixto, abl'an
genelo parte elos selHuol'es de nlgllns Estados ele um
lae!, , e outra parte dos lllesmos senadores do outeo
laelo.

§ 694. E' evidente que esta combillação só podia nas
cer de um tlompromísso entre Estados inelependentes
e devia tel' sid9 urna cansei uencia menos ela theoria
elo que do cc e 'pÍl'ito ele amizade e ele mutua eleferen
cia e conc~'são, qne a especialidade da situação elos
Estados Unidos tUl'nava indispensavel.» (1)' Fui ella
a causa de grande lucta entre 03 gr.llldes e peque
nos E 'tados, lucta tantas vezes renovada na conven
ção, elll baraçanelo-a no caminho do seu progresso paea
a formação da COI~stituição. (2) R Jferia-se semelhante
lucta a or.;anização ele cada um elos ramos da legis
latura; os pequenos Estallos insistiam pelÇl. igualdade
de voto e de l'ep,'eselltação em cada u:m d'elles; e os
grandes Estados pelo voto propMcionado á sua. impol'
t,lncia e população l'espactivas. Nesta questão vital,
o eqLlilibrio dos Estado,; era tal, que uma união se
'tol'nJU inteiranu:nte impossivel em qualquer forma de
govel'l1O que estabelece'se a igualdade ou desigualdaLle
perfeita elos Estados em ambos os ramos da leóisla
tllnl. (3) j a igualdade da representação fosse a base

(1) Lett9r of ,the Cenvmtion de 17 de Setembro de 1787; 1 Kent,
Comm. Si 11, pp. 210, 211.

(2) 2 Petikin'.s Hist. 233, 2b'í, 2b7, 248' Yabs's Minutes, 4 Elliot'~
Debate;:;, 68, 7-!, 75, 81, 89 a 92; 1d~m, 99 a 101, Idem, 107, 108, 1J 2
a 124, Idem, 125 a 127; 1 El11ot's Dabates, 66.

(3) 2 Pitkin's Hist. 233, 2-!'5 ~ J lUt'n II of the Convention, 112.
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para o· SenaLlo, a da Camara devia estar' na propol'~

ção da populaçã<;>, relativa dqs Est· do .. (1) N'estas
circurnstanc:ias, tOI'nou-se indiRpBnsavel entrai' em
comb.inação ou dissolvu a con venç,ão. Por fim os
pequenos Estados cederam q:lalJ to a iJualdade de 1"e
present:'1.l;ão na Camara, aceitauuo uma representaçi10
PI'op0l'cionacla a população federal; mas insistiram
pela igualclad~ no :s 3nado. N'- o queriam os grandes
Estados acceder a isto, ficando to los por algum tem
po igualmente divídiuos a estc respeito. (2) A final,
foi o assurnpto remetticlo a uma commissão, que lem
brou o al v<;ldrio que foi convertido, com algumas elllcn
das, em base da representação, como óra exi ··te. (3)

. § 695. A al'gumentaç:1o com que cada partido de
fendeo" o seu pI'ojecto na conve:lção nascia natlll':t1
mente da situação e interesses relativos 'dos seus res
-pectívos Estados. Allegav'L-.·e, do lado dos pequeno
Estttdos, que o gover.lO gl3ral devia ser em parte federal e
em parte nacional, a fim de podel' assegurar o justo equi
librio do podeI', soberania e influencia entre os Estados;
era este o uuico meio de defender as pequenas cOlllmuni
dades, quando se associavam a outras communidarle's
maiores, contra a absorpção e o anniquil:tmento. Os gpan
des Estados, em outr'l.S circum:sLancias, naturalmente tra
tariam dos seus pl'oprios interessos e, por meio de com
binações, U8111'pariam as prel'ogativa'> ou desrespeita
riam os dil'eitos dos Estados menores. Até então, to
dos os Estados se tinhão mantido em pé ele igualclalle
e nenhum de boa vontnde rellllociaria esta situação;

(1) Vide sobre o nS!'lumpto o Journnl of the C'}Uyention 111, 112.
15~ a 158,162,178 1 O. 2.15 n 238; Ynte.'s Minutes, 4 Elliot s De
bate, de 68 a 127.

(2) 2 Pitkin's Hist. 24": Joul'nal of Conventi n, 2 de Julho. pp.
156, 1;)8; Idem, 162, 175,17 ,180.211 ; Yate. ~Iiuutes, 4 Elliot'-
Debates lU a 127; 2 American l\lu. elllTI, H79.

(3) 1 ElIiot's DJbatc , 67; Journal of C n\'ention, 157.

•
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a med;d t que se pt'opunha, apaziguaria os ciumes e
traria a tranquiLlidadJ; qua'quet' outra apenas conse
guiria pet'petuar o d.3scontentamento, abt'indo caminho
para a desunião. Nunca se poude fot'mar conf d~ra

ção aonde a igualdade de voto não foi fit'mat1a corno
principio fundamental, e111 taes casos, seria uma novi
daJe em politica deixai' que a minada governasse a
maioria. Os grandes E'3tado:3, no presente plano, es
tavam inteiramente gat'antidos; os pequenoti ou pJS
suit'iam o podel' de defósa pro[Jria ou estariam per
didos.

§ 696. Do outt·O lado, allegava-se, que elar igU:lldade
'de voto a todos os Estados et'a adoptar um pt'inci
pio de grande inj ustiça e de3igu \ldade. Não era verdade
que todas as confederações se ti ve~se m fundado no pr;n-,
cipio da igualdade; assim não aconteceo com a confedet'a
ção da Lycia. A expedencia ha demonstrado, que a \ a
lha confederação é inteit'a nente deficiente e que um go
verno nacional é indispensavel; o presente plano des
tt'uiria esse desiderattm.. Supponha-se que o p~imeiro

ramo da legislatura vota meios; o outro ramo (o Senado)
pode, por simples considerações de ordem local, impedir
a medida. No Congresso o unico Estado do Delaware
obstou um embargo,' quahdo todos os Estados o julga
'yam absolutamente necessario para manutenção do
exercito. Em summa, o Senado poderá com o, seu veto
combater todas as leis. Se e5te plano passasse, sete Esta
do~ govemariam a totalidade e, entretanto, estes sete
Estados, sob o ponto de \'ista ~da p:.>pulação e da força,
estão a qUvm de uma terça parte da União; de sorte
que dous terços sel'Íarn obrigados a cec1el' a um terço. Não
ha perigo parJ. os pe luenos Estados de combinação en
tre os Estados grandes; entre estes dar-se-ão rivalida
des antes que combinações. A monarühia não pode vir
e é da combinação dos pequenos Estados que é mais pro
vavel que posca surgir uma ari 'tocracia. Ha duas qua
lidades lle máus gDvernos: aq nelle que áge de mais, e,
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portanto, tOl'l1a-SI~ oppressivo, e a'luelle que áge de me
nos e, do mesmo modo, torna-se fraco. O presente plano
viria a fixar no paiz o ultimo. O unico principio razoa
vel, em que se pole fundar um governo geral, é que
a decisão pertença a m.aioria dos representantes e não
a dos Estado3. Não ha vantagem possivel para os gran
des EstaJos na absorpçã::> dos pequenos. Igual receio
h;,via de parte da Escocia ao tempo de sua união com
a lnglatel'rá, mas está provado que tal receio era in
teiramente infundado. Com o pl'esente plano, os Esta
dos pequenos é que podel'ão absorveL' os gl'andes e,
aCC1'e~centava u·n dos mais distinctos estadistas de
então (1), (assel'ção que o tempo mostL'OU ser prophe
ticamente exacta), que o perigo não estava entl'e os pe
q'Jen03 e grandes Estados: cc O grande pedgo para o
nosso governo geral está no facto de serem contrarios
uns aos outros os gL'andes interasses do sul e do norte
deste continente. Examinem-se as votações do Con
gre:::sJ e ver-se-á que a maior parte ll'dhs está dividida
pela geogl'aphia do paiz e não de accordo com o tamanho
dos Estados.) (2).

§ 697. Qualquel' que seja o juizo que a argumentação
das paL'tes contendoras despel'te, ninguem que ame sin
ceramente o paiz e des)je a uniRo peL'manvnte dos Es
tados, pode duvidar de que emelhant~ compromisso
fo; e de san polit"ca e possa ser h· je inteiramente jus
tifieado pelos mais elevados pl'Íncipios da sabedoria po
litica e da verdadeira lHturaza do governo que se prJ
curava es tabelecer.

§ 698. Talvez não seja inutil passar em revi ta alguns
dos fundamentos, com que se pode aventuraI' esta opi
nião. Em primeiro logar, a mesma organização do go-

(1) Mr. ~Iadison,

(2) Est resumo é extrahido principalmente de Yates's Minutes of
the Ddba~es, e Luther :lI1al'tiu s Lettel' and 'p acho
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verno geral tinha em, vista lllna pade federal e outra
~1acional ; não só reconhecia a existencia dos g0vornos
!3stc.1doaes, CJIÚO 1:1 perpetuava, deixanclJ-os no goso de
uma grande parte de dil'e(tqs sabeI'a 110S e dando ao go
veI'no geraL poucos podeees) apenas acruell\js que er80
ne'cessarios rara os fins nacionaes. O goyerno geral, por
tanto, de accordo CJm a b.lse raconhecieLa,' era governo
de poderes limitados 'e .circllnl~Cl'ilitos; aos Estados fka
vam pertencendo os poàél'es i'estalites. Admitti nelo,
pois, que seja ponto ele dil'eito, que entl'e' um povo
lnteiramente incorp0i'ado como nação, cada distl'icto do
torril'll'io deva Ler um quinhão pl'opol'cional nli govel'
no, e qúe, de outro lado, entre' Estados in'Lependentes,
.unidos p')r uma simpLes liga, eLevem estes Lee um qlli
J1hão iguaL nas atisembléas com muns, seja quaL foI' o
seu tamanho ou fOl'ça relativa (qualquer cfestas propo
8içãcs não .poclol'á ser faciLmente c0Il1batida;) segue-sÇ)
que 1I111fl republica mixta, que padiei[ a ele ambos os
,caracteres, deve fundar-se numa combinação. de repre
tação igual e proporcionaL (1). O poder legislativo,
sendá o poder predominante de todos os governos, deve
sobre todos os Outl'OS pal'ticipar eL'este caracter; pOl'
que nã0 pôde havei' segul'ança para o governo geral
ou pai'a os govei'nos estadoaes, ~ern uma adequada
representação e tambem sem determin:;telos correcti
vos nas mãos de ambos relativamente as funcçães da
legislatura. Qualquer', portanto, que s ja a base esta
belecida para um elos ramos ela legislatura, a base
contl'aria eleve ser estabelecida paea o outro ramo. Se
a Camara eleve r:.>er proporcionaL ao tamanho, riqueza .e
população relativas dos Estados, o' Senado deve 'ser
baseado na iguaLdade absoluta, como representante da
soberania do Estado. I-Ia tanta razão, j llstiça e segu
rança nesta combinação, que difficilmente poderia ser
eLla desprezada por aquJLles que sinccmmente consul-

(Il The Fec!er:llist, N. 62; :2 AmeI'. l\Iuseum, 8í(\, 379.
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t:1111 o bem publioo, sem que seJao dominados pelos
iute esses ou preconceitos da sua especial posiÇão local.
O voto igual pel'lniUido ao Sanado é, sob este aspecto,
um reconhecimento constitl:1cional ela pade da sobe'l'a
!lia pertel1eente aos Estados e ao mesmo tempo um
instrumento da sua eDn el'vaçãO; defende-os eon tt'á
(cousa a que quizel'am se OppOl' como incdnven.iente) a
unifi0ação dos mesmos Es~ados' em simples republi
ca (1) e, do outt'o lado, o peso ou :t influencia do ou
tl'O ramo contrabalança a indebita pt'epondet'ancia dos
i n tet'esses estaeloaes que possam tendeI' pat'a a de união.

§ 699. Outl'a e importantissima vantagem resultante
cl'esta. COIlI binação é a gr ande diffel'cnça que ella cria
nos elemento~ dos dous ramos da legislatura, o q l1e
constitne um grande desirleNbtum de todas as divisões
I I aticas do podet' legislati voo (2) De feilo, esta di visão,
cJ1l10 j-'1. se observou, será d'o pouco ou nenhu m valor
iutl'Ínsoco, a menos que seja feita lle modo que cada
um d\:ls 'es t'amos possa actual' como um impecilho
real contra qualqJer legislação inllebita e 'imprudente.
StJ ambos os ralllos são organizados substancialmente
de H.ccorclo com um mesmo plano, ,as vantagens da
divisão tornão-se apparentes e imaginaria; visões e
theorias do espil'Íto e não o pen;3amento pratico de es
ta(listas e patriotas Pode-se com ce~'teza assevel'ar que,
para todJS os efTuitos da liberdade e da segurança, de
leis estaveis, de instituições solidns, de direitos pesso
aes e ela proteceJi.o á propriedade, um só ramo será tão
bOtl1 quanto dou', se a composição de ambos for igual e
igua.:l::> o seu espirit0 e os seus estimulos; um obrará
como o outro e ambos serão levados pela mesma e com
ll1um influencia da ambição, das intl'igas ou da paixão

(1) The Federalist, -.62. Rawle on Consto 36, 37. 1 Kent, ('00101'

L'.J't. 11, pp. 2LO, 211; 2 Amer. MuseuOl, 376, 379; 1 Tuckcl' s
l3lack. Com m. App. 19:1.

(2) 2 Wilson' bw Le't. H6 a 1l?
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ao mesmo desprezo pelos interesses publicos e a mesma
indifferença pelos direitos priyaclos; apenas colheremos
em duplicata os eITeitos da oppressão e da impruden
cia, duplicados tambem os enlbaraços postos a toda
reparação efficaz. Sob tal especto, é de inestimavel
valor a organização do Senado; elle representa o voto
não de um distrlcto, mas de um Estado; não de um,
mas de todos os Estados; não dos intel'esses de um
Estado, mas dos interesses de todos elles; não de deter
minadas aspirações de certa população predominante de
um Estado mais de todas as a pi rações de todos os Estado

§ 700. E' um infol'Lunio incidente do governo repu
blicano, embóra em menol' escala do que de outros
gOVt3rl10f;, que aquelles que o dil'igem se esqueçam dos
seus devei'es paLoa com os seus consLit'lintes e não
correspondam á sua confiança. Sob este ponto de
vista, um senado, como segundo ramo do po ler legis
lativo, distincto do primeiro e dividindo com elle o po
der, deve actuar sempl'e como U!ll correctivo salutar;
duplie-aL' a segurança do povo, pela nece~sidade da con
correncia de dous corpos distll1ctos para quaesquer
planos de usmpação ou perfidia, aonde, de outra for
ma, a ambição de um só corpo seria sufficiente. A
improbabilidade das combinações sillistras estará sem
pre na porporção da dissemelhança da indole dos dous
corpos e, portanto todas as circumstancias que CJmcor
ram para a harmonia de medidas adequadas a urna
orgal11zação distinc ta dos elemen tos com ponen tes de
cada um d'elles, são sempre deseja veis. (1)

.§ 701. enhum systema poderia ser n'este sentido
mais admiravelmente imaginado, pal'a, em materia de
legislação, garantir o devido exame' e deliberação e os
mais convenientes resultados Nenhuma lei ou resolu
ção pode passar sem a concorrencia, primeiro, da maio
ria do povo e, depois, damaioria dos Estados. D'esta. arte

(1) The Federalist, No. 6:.?
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os interesses, as paixões e OR preconceitos de um distric~o

são contidos pela influencia de um Esla~lo inteiro; os inte
r0sses, paixões e preconceitos semilal'es de um Estado
ou da maJoria de um Estado, são fiscalizados pelo voto do
PO\'o úa nação (1). E' possivel que se supponha, que esse
compliljado systema de correG'iivos, em alguns casos,
actue tanto malefica como beneficamente; mas S3 uma
ou outra vez eUe pode dar resultados desiguaes e no
civos, em geral os seus effeitos são uteis e beneficos (2).
O mal mais commum dos governos livres é a facilidade e o
excesso de legislação; (3) e ainda que nenhum dos ramos
pos'a jamais ter intere"se p.H'manente em oppor inde
bita resLricção ao exercicio de cOllveniente legisl'ação,
é prefõl'ÍvcJl que uma boa lei seja occasionalmente rejei ta
da a que a9 lei!'> más sejão multiplicadas com descui
dada e perniciosa frequencia. As pruprias reformas,
para serem boas, é preciso em gJral que sejão lentas
e pouco ou nenhum perigo ha de que a opillião pu
blica deixe de influir sufficientel1lente nas assembléas
publicas para as mudanças que são apeteúiveis e ele boa.
politica. Toda experienc:a prova que o espirito huma
no é mais irrequi0to e avido de innovações do que
resignado e contente com as instituições existentõs.
Alem d'isto, os grandes Estados, por ::;ua acção sobre
a faculdade de conceder meios, poderão combater sem
pre quaesquer tentativas desal'razoadas do exercicio d'esta
pL'el'ogativa de parte dos Estados pequenos,

§ 702. Esta al'gumentação, que aliás parece ser
theol'icamente de gl'ande força, foi inteiramente confir
mada pela mal'cha do governo; ficou demonstrado não
sómente que o Senado, com a sua actual organização
corre5ponde bem às exigencias da nação, mas qu~

(1) The Fedel'alist, N°. 27.
(:.:l) 1'he Federalist. No. 69; Yate s Minutes. 4 Elliot's Debates.

63. 64; 2 Wilson's Law L3ct.• 146 a H8.
(3) 1'he Federalist. N. 62; 1 Kent's Comm. Lect. 11. pp. 212, 213.
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constitue uma das pal'tes mais importantes e valiosas
do systema e a verdadeira pendula que regula e
coordena o seu funccionamento (1) Ver-se-á mais,
que as ou tras di posições auxiliare~ da mesma
clausula, rell1 ti vas ao modo de eleição e ao periodo
de funcções, conC01'l'em poderosamente para o mesmo
benefico resultado. (2)

§ 703. Em segundo lagar, o modo de eleição dos
senadores. São estes escolhidos pela legislatura de
cada Estado. Tres fOl'ão os aI vedrios apresentados
quanto ao modo da eleição: um propunha que fosse

.pela legislatura de cada Estado; outl'O pelo povo
respectivo e o terceiro, pelo Outl'O ramo da legislatura
nacional,' Liirectamente ou d'entre determinados candida
tos. O ultimo aI ve~rio foi proposto na convenção, no
que se chamou o projecto da Vil'ginia., em cujas dis
posições se lia- « que os membros do segundo ramo

.( Senado) deviam ser eleitos pelos membros do pl'imeú'o
( a Camara. dos Representantes) d'entl'e certo numel'O
indicado pelas legislatul'us indivisas -» as dos Esta
dos. Este plano, com tudo , não 10gl'oU apüio e foi
rejei ta lo, não tendo Estado algum votado a seu faval' ;
votáram contra nove Estados, fic1.ndo um diviJido. (3)
Ao segundo alvedrio, o ela eleição populaL' por di tt'ÍcLO
ou ele outra forma, pal'ece 'não ter cabido melhol'
sOI'te. (4) PaI' fim, venceo e pai' unanilllillada de votos,
o primeiro plano, o da eleição pela legi~latura. (5)

§ 704. Nos debates contemporaneos, não se encontra
exposta paI' extenso, a argumentação com que foi defen-

(1) 2 Wilson' Law Lect_ 148.
(:!) The Felernlist. N. 62.
(3, Vide Mr. Rando1ph's fiflth Resolution, JOllrn. of Conventiou,

61, 86; Yates's Minutes, 4 Elliot's DJbntes, 68. 59.
nl Jmrn. of Cmventiou, 105, 106, 130; Yat~s's Minutes, 4 El

liot's Debate, 58. 59, 63, 64, 99 a 103.
(5) Jouro. ofCmventiln, 1 :>, 103, Ui, 201,211,233; Yates s Minu

t~s, 4 Elliot's Debates. 63, 64.
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dido este modo de eleição; pode-se, pOl'ém, colligir
das luzes imperfeitas flue nos forão deixadas, que o
fundamento principal foi que essa forma de eleição
ligaria Lnmeliatamente os governoi> estadoaes ao na
cional, harmonizando o todo em um systema geral;
que propor0ionaria um poderoso correctivo contra a
eventualidade de legislação imprudente, do mesmo modo
mais ou menos qU3 as ol'ganizações differantes da Casa
dos Communs e ela Casa dos Lorels ela Inglaterra; e que'
concorreria para o augmento da confiança publica, obs
tando ao governo nacional inlerferencias indebitas
nos poderes dos Estados. (1) O The Fedemlist refere o
assumpto do seguinte breve e summario modo, que mos
tl'a a acquiescencia geral á combinação e ao mesmo
tempo as poucas objecções, a que se suppunha estar eHa
su~eita. {( E' desnecessario insistir no assumpto da no
meação dos senadores pelas legislaturas estado'aes. En
tre os varios systemas que podiam ser imaginados paea
constituição d'este ramo do governo, o que foi propos
to pela con venção é talvez o que está mais de har
monia com a opinião publ:ca. Recommenda-se elLe pela
dupla vantagem de proporcional' a melhor escolha e de
dar aos governos estadoaes U:11a parte na formação do
governo federal, de modo a garantir a auctoriclade
d'aq ueHes e a servir de laço con veniente entre os dous
systemas.» (2) E' rr.ui fraco este louvor e indica mais
duvidas do que até agora hão sido pela experiencia
justificadas. (3)

§ 705. A Constituição nada ditipo?: quanto ao modo
pelo qual as legislaturas estadoaes devjqm fazer a esco
lha, se pOL' votação conjuncta ou concorrente, isto é,
a primeil'a quando ambas as camaras, formando uma

(1) Yates's Minutes, 4 Elliot's Debates, 6~ o. 84,; 3 Elliot's Deba
tes, 49.

(2) The Federalist, s. 62, 'l:7; 1 Kent's Comm. Lect. 11, p. 211.
(3) V'ide tambem The Federalist, n. 2'7.
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só, assembléa, votão juntas numericamente; a segun
da, quando cada uma vota sepaL'ada e independente
men te. (1) Como toLlas as !egislatul'as estadua3s di vi
dem- e actualmente em duas camaL'as, esta questão tor
na-se de grande imporlancia pl'atica. Em geral, mas
nao inteiramente, a e'colha de senadores é feita POI'
votação çoncorrente. (2) Outra qu"stão ainda pode
S)L' leyantada, a sab.er, S.3 o pJder executivo faz parte
da legislatura para este fim, nos casos em que as con 
tituiçõe~ estadoaes lhe dão a pl'erogativa do VJto sJbre
as leis; i tJ, porám, tem sido tlcita e universalmente
resolvido contr'a a paL'ti~ipação do eX~Jutivo na elei
ção.

§ 706. Em terJeiro Ioga!', o nu nero de senadores.
Cada E'Lado.tem direito a dous enauores. E' evi.len
te que paL'a conseguir-se os competentes conhecimell
tos e a habilidade necessal'ia ao desempenho ue tOUDS
as funcções confi·alas ao nado (mais taede nos occu
paremos mais detidamente com eUe), eea inuispensa
'vel que o numero fosse gl'anele ba tante para abrangeI'
todi:L a vari3dacle de talento, experiencia e habi liua le
pratica necessarias ao desempenho de tOLlos os seus
deveL'es. O po leI' legislativo.) por ~i só, depende, para
que seja sabia e pruden temente exel'cido e como já
ficou demonstrado, ele não pequena parcella de patrio
tismo, de conhecimentos e habilidade. E' preciso q lle
os membros d'es e p':hlel' e tejam n1. propol'ção da ex
tensão e variedade dos trabalhos ela legislação, ele m..;do

(1) R'l.wle on Con t, 3i; Kent's Gomm. Lect.ll, pp. ~1l, 212.
(2) 1 Kent';; Comm. Lact. 11, pp. 211,212. O Sr. Ch'l.nceller Kent

diz em 'eus Co lImentl!-rhs (1 Kent's Co nm. Lect. lI, p. 212) que
em Nova YOl'k os seu,tdores são el itos por vo'agão conjunctn.. s as
duas r.n.mans não CJnCOl'l'em s3prtl'adamente; m'lS a sua opinião in
dividual é, que a V:~l'dn.Jeirl1 jnterpret'l.ç~o da Constituição segundo
os principios, é que seja por votação conco:Tente. (a)

(a) Actu'llmente está l.\. matel'Ía regulada pelo acto' do Congresso
de 23 de Julho du 18:;6.
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a dívidirem-o entre si, a fim de que a su ..t execução
nunca deixe de ser pontual e perfeita. Se o numero
fosse muito pequeno, dae-se-ia o perigo de alguns dos
respectivos deveres seeem negligenciados ou imperfei
tamonte cumpridos. Não ha genío ou actividade que
possa corresponder aos vastos negocios do governo,
se não for auxiliado pela força e pela perícia dos nu
meros. O Senado, pOl'tanto, só por esta razão, deve
ser algum tanto numeroso, embor':l por outros motivos
não precise e não deva ser tão numeroso quanto a ou
tra call1aea. Alem disto, o numeeo torna-se importan
te, no sen tido' de communicar à corporação a precisa
firmeza paea resistil' á influencia que o ramo popuhe
svll1pee peucuraeá exercel' sobre ella. Os corpos mui
to peq1lenos são mais facilmente intimidados e gover
nados peias influencias extei'iores, do que os de razoa
vel tamanho, que á geavidade do caractee renHem a
dignidade do talento, Em muitos ca~os, só o numel'O
dã. poder e, o que não é de menor impol'tancia, ofTe
rece Inaior resistencia á corrupção e á inte;ga. Um
corpo de cinco pode' ser subornado ou vencido, aonde
um de cincoentet ofi'ereccl'ia barreira insuperavel á usur
pação.

§ 707, Pode-se accrcscentar a estas cons:derações,
que ó de Ma politica qne um Estado não fique intei
ramente sem representação nas assembléas nacionaes
por simples accidente ou pela al1sencia temporal'ia do
seu representante. 'e tiver apenas um representante,
as molestias ou qualquer casualidade pode pri '-ar o Es
tado do seu voto nas mais importantes occasiões. Era
por esta l'azüo (entl'é outras' que a confederação dava
a cada Estado o direito de nomear de (taL/s, no minimo,
a sele delegados, no maximo. Accresce que é de grande
importancia, se poder em ciecumstancias graves con
sultar com um ou mai!! collegas animados de senti
mentos e inteeesse communs em relaçãO ao Estado; se
nem semp;'e é ri30r\Jsamente exacto que a verda.le es-
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teja com a multidão das assembléas, ha com tudo suf
ficiente razão na contingencia da natureza humana, para
que se deseje conseguir a· vantagem da sabedoria, elos
conheüimentos e da reflexão de outros espiritos Índe
pendentes, isentos da suspeita de prevaricações elesfavo
raveis. E'-nos licito presumir, que estas razões exer
ceram a conveniente influencia nas deliberaç.i'\(s da con
"\ enção. Se ao Senado devia ser permittido mais dJ um
representante pOl' Estado, o numero adoptado foi o me
nor possivel. Naquelle tempo, um só repre3en tante
por cada Estado daria uma assembléa demasiadamente
pequena pat'a todos os 6n da sua instituição e satis
fação dos. intuitos já explicados; compor-se-ia elIa ape
nas de tl'e ~e membros e, dando de barato que não se
ausentassem, facto com que ele ordinario se não podia
contar, sete membros constituiriam maioria para resolu
ção de t ldas as questões. Vinte e seis não el'ão, naquelle
periodo, numero demasiadamente grandé para os ef'fei
tos da dignidade, da independencia, da sabedoria, expe
t'iencia e eflicacia; e actualm:mte, quando os Estad,)s
já·sobem a vinte e quutro, acredita-se que quarenta e
oito são um numero bem reduzido púa o desempenho
das grandes flll1cções nacionaes confIada ao Senado e
para reunião da habilidade e pericia necessarias ás
augmentadas e:dgencias e multiplicados deveres do car
go (1). Não ha provavelmente corpo legislativo algum
na fa~e da terra, cujos devere3 sejão mais variados, in
teressantes e importantes para o bem estar do publico,
nem que exijam maiores talentos, mais vasta ilIustra;ão
ou mais acurada deligencia e integridade.

§ 708. Houve grande divergencia de opilJião na con-

(1) Mr. Tucker, o sabio commentador de Blackstone. dizia em
1803: « O numero total dos serladores limita-se presentemente a
trinta e dous. Não é provavel que jamais exceda de cinco~nta. "
1 Tuck. Black. Comm. A.pp. 2~3. QUão singularmente já excedt:o
o no'sso progresso nacional a toda a humana espectativa.

/
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v'Olnção a respeito do nUl1ero de membros de que se
deveria compor o Senado e da distribuição desse nu
mero pelos Estados. Depois de assentado o p'rincipio
da igualdade de representação, pal'ece que a unica
que.·tão que houve, foi saber se cada Estado teria dous
ou tres Senadores. O numero de três foi rejeitado pelo
voto de nove Estados cont"ea um, e o de dous aceito pelo
mesmo voto de nove Estados contra um. (1) Parece que
nenhum projecto de menos de dous senadores foi jamais
apoiado e a ausencia de qualquer discussão sobre o
assumpto parece indicar qUG a opinião publica ado
ptára decididamente o menor numero da confederação,
como o mais convenien te, desde q ue se devesse admi t
til' no Senado a ióualdade de representação. Seja qual
for no futuro o augmento dos Estados da União, não é
provavel que o numero de senadores jamais C'xceda
aquelle que mais convem ao enado para o perfeito
exer.;icio das suas altas funcções. A Casa dos Lords
da Inglaterra provavelmente excede na actualidade qual
quer numero que jamais venha a caber ao Senado
americano; e, comtudo, apezar das exaggeradas decla
mações de alO'uns espil'itos ardentes, o bom senso da na
çào nunca julgou, que o seu numero' fosse um peso ou
uma ír'aqueza inherente a Constituição. (2)

§ 709. Em quarto Ioga!', o pel'iodo de funcções dos
senadores. E' de seis annos, embora, como presente
mente veremos, outro elemento entre na composiçãO
daquelle corpo, isto é, que o seu terço será renovado
do dous em dous annos.

Qual deveria ser o periodo de funcções mais conveniente
para os senadores, era uma questão que admittia maior

(1) Jonrna1 of Conventio'l, de 23 dJ Julho, 183. Vide tambem
Idem, 156, 162, 175, 17 , 180, 198.

(2) Vide âs observações ft'ita em 1 Tucker s Black. Comm. App.
:i23j 2 Wilson's Law Lect. 150. Dizia-se em 1803 que a Ca. a dos
Lords se compunha de cerca de 220 membros; provavelmente excede
agora a 350.

•



-480-

amplitude de discussão e opinião, do que a referente
ao periodo da dos mem 1)ros da Camara dos Represen
tantes.. O assumpto el'a confessadamente intrincado e
cheio de duvidas, e permittia aos mais habeis esta
distas entreter opiniões muito differentes e aos melho
res patriotas exigir mais abundantes informações, sem
que de maneira alguma podessem ser postas em questão
'a sua integridade, o seu amor á li berdade ou dedicação
pelo goyerno republicano. e, nos tempos que atl'a
vessamos, o -progresso da opinião publica e as tu~es da
experiencia nos proporcionam elementos para um juizo
seguro, devemos lembrar-nos de que a questão estava en
tão sujeita a debate e a solução mais conveniente não era
facilmente prevista nem devidamente apreciada. O pro
blema que pedia solução aos grandes homens d'a {uelle
tempo era saber qual a organização do poder legi la
tivo em um governo republicano mais propria para ga
rantir á União a permanencia e ás liberdades publivas a
segurança. Na convenção, grande foi a diver~idade de
opinião entre aquelles, cuja pureza e patriotismo esta
vam acima de toda suspeita e cujos talentos e publi
cos serviços erãn igualment inquestionaveis. Varias pro
posições foeão apoiadas: que o perioelo de funcções dos
senadores fosse inde,terminaelo, emquanto bem servissern,
fosse por nove annos, por sete annos, por seis, por cin o,
por quatro, por tres annos (1). TodHs estas proposições
forão cahindo successivamente, excepto a de sete annos
que foi eventualmente abandonada pela de seis com a
limitação addicional da renovação da terça parte bien
nalmente. (2)

(1) Jl)urn. af C:mventill1, 118, lao, 1-17, 1-18 .. Yates's Minutes,
4 Elliot's Debates, 70, 71, 103 Il. 106.

(2) Journ. of Conventi)fi, 67, 72, 119, 130, 147 a 149, 207, 217,
238, 353, 373; Yll.tes s Minut~s, 4 E11iot's D.lblltes, 70,71, 103 a lOGo
Parece que Montesquieu foi decididamente de opinião, de quc o

enndo devia ~r escolhido vitnlicin.mente, como o foi em Romn,
E~parta e m::lsmo em Atbeull.s. Montesquieu, L'Esprit de. Lois, L. 5,
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§ 710. Tanto na convenção como entre o publico,
emquanto a Constituição esteve pendente de delibe a
Ção, não foram em grande numero as objecções formu
ladas contra esse longo periodo de func/;ões dos sena
dores aI -m do fixado para os membros da Camara dos
Representantes. (1) Talvez que algumas d'aquellas oJjec
ções ainda pairem no espirito de muitos, que em geral
conservam ciumes dos poderes da União' e que, leva
dos por este sentimento, se persuadem facilmente de
que o poder deve mudar frequentemente de mãos, afim
de que sejão assim evitadas a corrupção e a t'yrannia.
A perpetuidade dos C01'POS po'iticos, como se lJa dito,
lhes facilita .os passos que intentem dar no sentido ele
ampliarem o seu poder e influencia no governo' esta
tendencia se verifica em todos os corpos politicos, não

.c"p.7. E' bem sabido t'r sidt> esta a 0i)inião do Gen. Hamilton ou
antes a sua proposta era, que os senadores fossem esco.lhidos pam
ervirem emquanto bem pro:ledessem. Journ. ofConvention, p. 130,
lorth Americltn Review, Outubro de 1827, 266. Parece ter silo esta

tambem a opinião de MI'. Jay. North Amet'Ícan Review, Outubro
da 1827, p. 263. A opini io pessoal de MI'. Madison parece ter ido,
que o Senado fosse el~ito por um periodo mais longo do que ll.

Camara d1s Representantes. NOl'th American Review, Outubro da
1827, p. 265. Diz-se. porém, que na convenção elle se inclináI'll.
em favor do plano de MI'. Hamilton, 2 PitJcin's Hist. 259, nota.
Em questão tão difficil e delicada como sej a a con ve niente forma
ÇãO de um governo. não é de modo algum surprehendente, que taes
opiniões tenhiío sido por elles su.::tentadas e muitas outras dos mai
puros e illustres patriotas. Queriam a esiabilidade e o exito do
governo republicano e, porta.nto. desejavam ardentemente gnran
til-o contra a fraqueza resultante do que reputavam mudanças de
masiado freq uen te3 na administração dos seus podere. O facto d
se ter entretido taes opiniões, não con. tituia. então materia para 1'11.

zoavel censura, embora pela execução pratica da Constituição boje
possão ellas ser reputa-las infundadas. (a)

(1) 2 American Museum, 5~7.

(a') Quanto as opiniões de Ha- tes,203-2:l5; Curtis,Hist. ofConst.
milton, veja-se mais 2 Hamil- TI, 100; e q nanto as de Madison,
ton's Works, 398 .. 5 Elliot's Deba- Lifd of Madison by Rives, II 367.
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importa a sua constituição aos quaAs não se podem
oppor outras restricções effecti vas além de fl'equentes
dissoLuções e eleições. (1) A verdade desta observa
çào pode ser admittida, mas muitas circumstal~cias

ha, que com razão fazem variar a sua força e applica
ção. Emq uanto, de um lado, a perpetuidade de seme
1hal1tes COl'pOS politicas pode ser impugnadrl, de outro
lado, as constantes f'lnctuações poJem nào o serem
menos, tendo-se em vista os deveres e funcções, os po
deres e E;lfficacia dessas corpol'ações. Ha tanto perigo na
demasiada frequencia d) eLeições como na sua dema
siada. rari,Lade. O caminho da vórdadeil'a prudencia
é pl'ovavelmente certa moderação que evite ambos os
extremos. PaLIe-se dizei' da demasiada desconfiança,
como da confiança excessiva, que, quando a uma ou
a out.I'a se dá entrada em excess) nas assembléas
publicas, ambas engi'lnam como a tl'aição.

§ 711. Parece um pal'adoxo affirma.r, coroo Ja se
disse, embóra seja tão vedacleiro em theoria como na
pratiGa, que ha i"ncompntibilidade entre uma grande
respon abilidade e Ullla arande frequencia de elei
ções, (2) O~ homens podem ligar pouco interesse ao
pl1der que Lhes escap'\ quasi quando, para assim di
zer, lhe põem as mãos, e em me,lidas que elles ape
nas podem começar, sem a esperança de as aperfei
çoar. Pàucas são as medidas que podem ter execução
imrnediata e apl'eciaveL de conformidade com a sua
poLitica e sabedoria; na maior parte dos C1SOS, depen
dem ellas de outras medidas ou do tempo, do gl'adual
contado com os negocias da vida e as varias institui
ções da sociedade. (3) -A-' primeil'a obsen açãg supor
fiviaL, pode ferir os pl'ecOnceit0s ou os erros populal'es,
cmquanto qlle os resultados ultimas podem ser' tão ex-

(1) Tucker's Black, C1mm. App. 196.
(2) Vide S\ 589 etc. sobre o mesmo assumpto.
(3) The Federalist, N. 63.
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celle"ntes e admiraveis quão distantes estejam. Quem
püde ter grande illteresse em juntar á determinada
medida, cuja contesLura exige constante perícia e m<li
tas adaptações da mesma mào antes de chegar a per
feição ou de poder ser esta pel'cebida, mais um' fio que
em toda a manufactura não representa mais que uma
quantidade imperceptiyel ~

§ 712. Todas a~ objecções lbvantadas contra o perio
do funccional dos senadores red uzen:-se a um só
argumento, embóra val'iado na fàrma e na exposição,
Consiste este argumento em que o poder politico está
~ujeito a abuso e que a gal'alltia das liberdades publi
cas está subordinada a respün~abilidade e dependencia
d'equelles aos quaes os cargos são confiados, conse
guindo-se melhormente tal responsabi lidade com o
períodos de funcções resumidos e as frequentes mani
festações da opinião publica na escolha dos funccio
narios, Admittido o . argumellto em toda a sua al:
plitude, ainda mais Oca a questão sujeita a muita disclls
são, como por exemplo quiJl o periodo funccional con
veniente e qual deva ser a freqnencia das eleições.
A qUl3stão é por sua mesma natureza complicada e
admitte, se absolutamente não exi~e, differentes solu
ções !lPplicaveis a diffel'entes fun0cíonarios, Sem di va
gar com a repetição de engenhos)s argumentos SJ

bre o assumpto, encarado sob o seu ponto de vista
geral, o nossJ objectivo sará repl'oduzir aquell '3s que
serviram ou podem servir, para defender a san poli
tica e sabedoria do prazo das funcções dos senadol'es,
como foi pela Consti tuição fixado. Assim fazendo, será
necessario lançar uma vista d'olhos sobre algumas
obs.3rvações que já fizemos ao examinarmos a organi
zação do outro ramo da lllgislação. Declaramos, com
tudo, que toda argumentação é applicavel sómente a
urna moderada duração de funcções e que Gllla esta
belece, como base, a absoluta necessidade dos prazos
curtos, que constituem em todos o~ govel nos r~publi-

•
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canos indispensaveis corrocti vos do poder. E' quasi
escusado desc.orrer sobre semelhante base, porque é
ella aceita nos Estados Unidos como pl'Íncipio funda
mental de $odas as suas organizações governamentaes .
. § 713. Em primeir'o Iogal', portanto, todas as razões

que em gel'al se applicár'i:lm à dUl'ação das funcções
legislati vas, fundadas na vantagens da variada'le de
conhecimentos e experiencia dlJS principios e deveres
da legislação, podem ser aLlegad'ls e com maie>ria de
razão l'elativamente ao Senado. Um bom governo sup
põe duas cousas; pl'imeira, a fidelidade ao objectivo
do go verno, que é a felicidade do povo; segunda, o
conhecimento dos meios conducentes a esse objectivo.
Alguns governos são deficientes em relação a ambos
os I equisitos; a maior parte, quanto ao primeiro. Al
guns dos nossos mais habeis estadistas não trepidárám
affirmar, que nos governos americanos mui pouca at
tenção ha sido prestada ao ultimo. (1) E' inteiramente
impossivel á uma assembléa, composta de homens ti
rados l1a maior parte das occupações da vida pl'Ívada,
funccionando pOl' curtos prazos e que não são solioi
tados por moti vos permanentes a dedicarem os inter
vallos d~s suas occupações publicas ao estudo da natu
reza e fllnccionamento do governo, evital' a pratica de
muitos el'ro'3 no desempenho das suas funcções legis
lativas. (2) Os interesses nacionaes que estas abraçam, as
obriga<;ões que Ibuppõem, devem elevar os requisitos in
tellectuaes e os solidos conhecimentos dos mem bras
de taes assembléas na proporção da extensão e val'Íe
dade das suas funcções. Me mo em relação aos nossos
negocias domesticas, que são esses codigos volu,nosos
e tão mutaveis senào monumentos de sabedoria defi-

(11 The Federa1ist.
('2) The Federnlist.

4, Elliot's Debates, 50,
Lect. n. p. 212.

. 62. 1 Wilson's LllW Lect. 145 a 148.
. 62; 1 Elliot's Debates, 65, 66, 263 a 234,;
51; Wilson s Law ect. 152; Kent s Comm.
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ciente, de resoluções pl'ecipitadas e de Hinda mais pre
cipit:ttlas rejeições? Que !-;ão elles, senão outras tan
tas admoestações do perigo de uma legislação
prematura e imprudente, (1) da ignorancia que não co
nhece os propl'ios erros ou tIa confiança presumpçosa
q ue não se acautela contra as proprias loucuras ~

§ 714. Um Senado bem constitui do, pois, que po
dósse OPP)L' certa::> restricçôes aos impulsos irreflecti
dos elo ramo mais numeroso, seria pOl' este lado de
grande valor. (2) Mas o seu valol' seria incompara
vel men te augmen tado danclo-se-l he um per iodo func
CÍonal em que, com regular adi vidade, intelligencia
e deJicação pelo serviço publico, os seus membros só
difficilmente eLeixassem ele adquirir os necessarios co
nhecimentos, para se precaverem contra os erros gl'a
ves, e a razoavel fil'meza pal'a resistirem a theorias
visionarias e ás excitaçõe~ populares. Se os 'homens pu
blicos souberem, que podem confiadamente esperar, que
o merito dos seus actos e medid;ls seja julgado por effei
to da acção gradual de judiciosa opinião publica, an
tes de tel'minarem o seu mandato, com maioL' facili
dade assumirão a responsabilidaJe do cargo e desde
nhaL'ão a popularidade dJ momento pela solida repu
tação 110 futul'o, (3) Se pJlo mesmo mech'mislUo go
vernamental, a eltes compete defender os Estados con
tra as invasões dos seus direit)s e liberdades, e:5sa mais
prolongada pel'manencia no cargo lhes augmentará os
meios pal'a cOl1f:elmção d'essl-} objectivo. E' possivel que
a opi llião populae, em seus desvarios occasionaes, mo
viela pOl' demagogos lisongeil'os ou por algum chefe fa
vorito, proucul'e transpoL' as barreiras consútucionaes,

(1) The Feder:J.list. N, 62.
(2) The Fedel"l,list, n. 63; 1 Elliot's Dclbu.t s 259 a 2"1, 269 a 284;

2 Wilson's Lu.w Lect. H6 a 148, 152; 1 [{aut's Comm. 212.

(3) Vide Elliot's D.lbates. 2íi3, ~61. 2159 a 218; 3 Elliot"s Debates.
4 a 51.
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para fa vorecel'-lhos o acces30 ou satisfazer-lhes a a m
bição; mas o solido criterio de um Senado pode evi
tar o mal, se o seu periodo funccional exceder ao do
outros ramos do governo ou se abranger a dUl'ação
conjuncta de ambos. Como materia de facto, o ena
do [em este desejado limite; comprehencle o pel'Íodo du
funcções do podel' executivo junto ao da Camara, em
quanto ao mesmo tempo, como dentro em pouco ve
remos, fica sujeito, por sua renovação biennal, ao voto
expresso dos E ·tados.

§ 715. Em seóundo lagar, a experiencia ha demons
trado, que a amovibilidade dos conselhos publicas, pl'O
veniente da rapida succes ão de novos membl'os, Pl'O
duz grandes -males até mes'mo em os negocio~ int 1'

nos. E' facto abido na histol'Ía dos Estados, que ca
da eleição nova muda a metad e ou quasi a metade dos
seus representantes, (1) mal se podendo esperar, que
em relação ao governo, nacional, sejão as mudança~

menos fl~equentes ou menos numel'osas. Com e::;ta mu
dança dos homens, neüessariamente devem vir as mu
danças da opinião tambem e, portanto, com esla mu
dança da opinião a das medidas. Ora, a experiencia
demonstra que uma alteração constante mesm'J de boas
meJidas, é incompativel com todas as rogras da pl'U
dencia e com a perspectiva do exito. (2) Em todos os ne
gocias humanos faz-se necessario a tempo, afim de con
solidar os elementos para as medi/las melhormente com
binadas e corrigir as pequenas antinomias tão com
muns á toda legislação. As mutações constantes nas
instituições publicas não occasionam sámente contro
versias intoleraveis e o sacrificio ele interesses pl'iva
dos, mas impedem tambem o desenvol vimento d'e~sa

fir.ne industria e emprehendimento, que por sabia pre
visão cl'ião os elementos da fl1tul'a pl'o3[."'eridade. Alem

(1) The Federl1.list, N. 62.
(2) Idem, N. 62; 1 Kent's ComID. 212, 213.
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el'i t), a instabiliela le elas assembléas publicas traz
vantagens elesarrazoadas para os capitalistas sagazes,
astutos e dinheirosos. Todos os regulamentos novos
relativos ao commercio ou a receita, as manufactul'as
e ag,'icultura ou que ele qUfllquer modo affectem o va
1)1' relativo das differentes especies de propriedade,
offerecem novo campo de especulação áquelles que
observam as mudanças e podem prever-lhes as con
sequencias - especie de colheita arrancada das mãos
do trabalhador honesto ou do artista ingenuo, para en
riquecer aquelles que friamente esperam colher pro
veitos, aonde nada hão semeado. (1) Em summa, esse es
tado de cousas desperta as peiores paixões do egoismo
e o p"ior es?irito de ganho. Por mais paradoxal que
pareça, é não obstante verdade, que em materia de go
verno, as melhores medidas, para ser<lrn seguras, de
,em S3r lentamente apresentadas e que as melhores
assembléas são aqu ~llas que procedem por partes e
não chegão ao seu fim directamente. N'este sentido
gel'al, pois, é importante, que todos os funccionarios
publicos hão terminem as suas funcções ao mesmo tem
po. A infusão gradual de novos elementos que possão
vir unir-se aos velhos, gal'ante a renovação gradual e
a união permanoJnte do todó.

§ 716. Os maus effeitos de um governo instavel,
porém, são aÍLhla mais sensivelmente experimentados
nas relações com as nações extraogeira ; alienam o
respeito e a confiança d'essas nações e todas as vau
tagens inherentes ao caracter nacional. (2) ão só
expoem seu actos á occulta acção das m9.nobi'as e in
tl'igas extrangeiras, como tambem colLocam toda a sua
politica na contingencia de ser contrariad.a pela poli
tica mais sabia e mais constante dos seus aLi versarioF;
e l'ivaes extrangeil'os. As nações. estão na mesma re-

(1, The Fe-leralist, N. 62.
(2) Tl!e Fed ~ralist. N. 6;l; 1 Elliot:s Debate , 2~ , 269.
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lação umas para com as outras que os individos, com
a triste distincção, taLvez, que as nações, com menos
disposições benevolas do que os individuos, tambem
encontram menores obstacuLos em tirarem vanta
gens indebitas das indiscripções ulnas das outl'as, (1\
Se uma nação val'ia constantemente em "'uas medirlas
de prot!3cção á agricultura, ao commel'cio d manufactu
ras, descobre todas as suas fraqnezas de resolução as
nações extrangeiras e estas, com sagacidade systema
tica, minar-Ihe-ão toda a base da slla prosperida
de. A America, ao tempo da confederação, soffreo c.s
mais serlOS males provenientes de semelhante causa.
( Elia comprehencLe,» diz, o The Federulist, com a sua
costumada energia e franqueza, ( que não é respeitada
de seus amigos, que sel've de escarneo a seus inimi
gos e é preza de todas as nações que têm interesse
em especular com as suas assembléas fluctuantes e os
seus embapaçados negocios.»

§ 717. Alem cl'isto, os governos extrangeiros nunca po
derão ceLebrar com segurança convenções permanentos
-com a nação, cujas assembLéas e governo fiuctuam
constantemente. Não foi, pois, desarrazoado da parLe
d'elles objectar, ~elativamente ao Congresso continen
tal, que elle não podia garantir a execução dos
tratados, sendo, portanto, inutil negocial-os Para
conseguir o respei to das nações extrangeiras, é pI'eciso
q.ue se desponha de poder para cllmpl'ir as obrigações,
de confiança para amparaL-as e de estabilidade par'a
garantir a sua execução por parte do governo. Em
taes c asos, o cal'acter nacionaL é inestimaveL; não ~

bastante ter espirito de justiça e o desejo de procedel'
com rectidão; é tambem precisa esclarecida estabi li
dade na poLitica do governo. t2) O capricho é tão pre-

(1) The Federali l, N. 62; 1 Elliot's Debate., 269 3.273;1 Kents
Comm. 212, 213.

(2) Vide 1 Elliot's Deb3.tes. 269, 272 a 214.
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judicial como a loucura, e a pl'opria corrupção será
difficilmente peior do que perpetua indicisão e fluctua
ção. Sob taL aspôcto, independentemente de s la5 iua
cções legislativas, a pal,ticipação do Senado nas fun
cções do podel' executivo, nas nomeações dos embaixa
dOl'es e na celebração dos tratados com as nações
extrangei"ras, a ugmenta o v'llor do argumento a favor
de um periodo funccional mais longo. O exame mais
com pleto das suas outas funcções tomará este argumen
to absolutamente irresistivel, se o pensamento é que
ellas sejão desempenhadas com independencia, discer
nilllento, escrupulosa integridade e d gnidade.

§ 718. Em resposta a toda esta argumentação, se
disse com grande insistencia, que um senado por seis
annos, que não era constituido immediatamente peLo
povo, podia ir adquirindo aos poucos perigosa pre
eminencia no governo e transformar-se eventualmen te
e:11 uma olygarchia. (1) SemeLhante hypothese é com
certeza possivel, mas quasi não entra nos limites da
probabilidade, em quanto o povo ou o governo for
digno de protecção e confiança. A liberdade pode pe
rigar pelos abusos da liberdade tanto quanto pelos
abusos do poder; ql1asi que os exempLos d'aqlJelles
são tão numerosos quanto os d'estes. (2) Entretanto,
quem sustentaria, que não devia haver liberdade, por
que esta foi ou poderia ser abusada ~ Apropria tyran
nia não desejaria argumento mais poderoso, do que
ser o perigo do abuso fundamento para a denegação
do direito.

§ 719. Mas responde-se ue modo irresistivel a todos
e8tes argumentos, dizendo-se que antes de se poder ve
rificar semelhante resolução, é preciso que o Senado
se corrompa a si mesmo, que depois corrompa as le
gislaturas estadoaes; então corl'ompa a Camara dos

(1) Vide Amer. Museum, Sl7.
CC!) The Federalist, '. G3; 1 Elliot' Debates, 269, 2i2.
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Repre~entantes e, pOI' fim, geralmente corrompa o
PO\·o. A menos quv ~stas cousas sejão feitas e man
t:das, a usul'paçãu du Sel1\l.do sel'á tão van quão transito
ria; pOl' OUtl'O 'lado, a renovação pel'iodica dos seus
membl'os rJgen 1raria a corpol'ação toda. Se semelhan
te cOl'rupção universal pl'evaLecesse, el'a it1teiram~nte

ocioso f<.l Uar em usul'pação e aristocl'acia; porque en
tão o govel'l1o seria exactamente aq uiLto que o povo
quel'ia que eLLe fosse; l'eIJrJsentaría exactamente o que
eLte julgava con"enienLe; perpetuaria o poJeI' sob
todas as formas, de que se lembL'assem. Jamais se
propoz ou sel'á pJssivd uma fÓl'm 1 de govel'l1o, que
concilie um systema, pelo qual a vontade do povo
seja ao mesmo tempo l'epl'esentac1a e combatida; pelo
qual eLle consinta em escraviz::ll'-se e ao mesmo telll
pu seja protegido em sua liberdade. A virtude pl'i' ada
e a pnblica são a 'base das republicas; e é uma
tolice, se não fOI' lOUi~Ul'a, esperar que os governantes
deixem de comprai' arluiLLo que o povo està ancioso
por vender-lhes. O povo pode defenelel'-se ela 0ptJressão
elos seus governante'; quem, porém, o defenderá da
oppt'essão de si mesmo ~

§ 720. A expei'Íen ia, porém, é, no fi m ele con tas,
a melhor prova ele' todas as questões el'esta natul'eza; o
tempo que desfaz as frageis combinações da opinião do
ho!nern, serve apenas para confirmar os julgamentos
da natureza, Que s:i o as lições, que nos elão a historia
da nossas e a de alheias institui ões ~ a Gran Breta
nl.a a Casa elos Lorels 6 lJereelitaria e, com tudo, nunca
p mle avassallar as liberdades publicas, mas não rara
mente as ba preservado e fortalecido. asa elos 'om
muns é aC'ualmente eleita por sete annos; será ho~e

por acaso, menos o orgA.o da opillião popular e menos
zelosa dos direitos public ,s, do que o foi durante os
Parlamentos anlJuaes 011 triennaes '? a Vir Yinia, a Ca
mara elos Dologados, ante ela revoluçãO, era elBita por
sete annos e em algumas dus outras colonias pOI
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seis; (1) farão então s!lbservielltes á corja .ou infieis
ao povo ~ Nas actuaeH constituições elos Estados da Ame
rica ha grande diversidade nos periodos de :un,,)ções
bem como nas qualifica",ões para os senados estadoaes;
em Nova York, Viróinia, Pellnsylvania e no Kentucky,
o senado é eleito por quatro annos; (2) no Delaware,
Mississippe e Alabama, por tl'es annos' na Carolina do
Sul, Tennessee, Ohio, Missouri e Louisiana, biennal
mente; em Maryland, por cinco e nos outros Estados, an
nua~mente. (3) a Estas di,ferenças são tão notaveis nas
constituições organizadas ainda nos tempos da re,'olu
ç;10, como naquellas que, para assirn dizer, são de hon
tem. Ninguem, com apparencia de razão ou de facto,
pode pretender que as liberdades do povo não tenhão
s ido tão garantidas e a legislação tão sabia e pura nos
Estados, em que o senad) é eleito por menor periodo,
quanto naquelles em que o periodo é maior.

§ 721. Se alJuma cousa havia na nature.::a das objec
ções que temos examinado ou em theoria, que podia
aucturizar qualquer conclusão, se;'ia que, sendo quasi
iguaes as circumstancias dos Estados e identicos os in
tuitos da legislação, igual periodo funccional deveria a
todos ser applicado. Ainda assim, essa diver::.idade ha
existido sem il1coaveniente notavel em seus resultados
praticas. E', pois, evidente que os dilferentes costu
mes, habito~, instituiç ~es e IJutra-; circumstancias de
uma sociedade p' dem admittir, se é que não e.. igem,
muitas modificações em seu ramo legislativo, de um
lado, sem pe~'igo para a liberdade, de outro lado, sem

(1) Elliot s Debates, 272.
(2) Tbe Federalist, . 39.
(3) Dr. Lieber's Eucyel, America.na, art. Constituições dos Estados;

'file Federalist, n. 39.

(a) Iuitas altera.gões se fizeram g r31ment~ tem ellas sido no
a este respeito depois que e"tes . entido de encurtar o tempo da
Com meu ta!'Ío.~ forno es riptos, mas funcçüe.
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grande enfl'aquecimento. Ha muitas defesas e cprrecti
vos actuando silenciosamente, que reforçam os benefi
cios e retarda n os males de um systema im;)el'feito.
Na escolha de um systema governarn"ntal, pode-se affir
mar, que o melhor é aquelle qne na pratica garante
a maior somma de zelo, de Axperiencia, de pericia e
fidelidade no desempenho das fUDcr;ões legislativas.
O exemplo da Maryland é talvez mais notavel e cheio
de ensinamentos do que quaLluel' dos outros apontados;
porque está mais em desaccordo com todas as objecções
levanladas contra o Senado nacional. Em Maryland, o
senado é não s' eleito por cinco annos, como tem
o direito exclusivo de preencher todas as vagas que
nelle se dão e não é renovado durante o periodo
funccional. (1) Que larga porta se não abre aq ui à
ob,ecções theoricas e a negros alarmas para a segu
rança das liberdades publicas! Entretanto, a Maryland
continua a fruir todas as bençãos de um bom gover.1O
e de judiciosa liberdade, sem vexames e sem temores.
Se formos procurar exemplos na antiguidade, as pro
vas não são menos nota' eis. Em Espada, os ephoros,
representantes ann u s do povo, forão considerados
como uma especie de contrapeso ao senado vitalicio,
mas forão ganhando auctorielade constantemente e por
fim reuniram em suas mãos toelo o poder. Os tribu
nos de Roma, que erão os representantes elo povo,
sahiram victoriosos em quasi todas as contendas com
o senado vitalicio, e, por fim, conseguiram completo
triumpho sobre e11e, n10 obstante ser-lhes indispensa
vel a unanimidade. Este facto prova a força irresisti
vel, de que dispõe o ramo do governo que representa
a vontade popular. (2)

§ 72.2. Tendo, pois, em consideraçã,o as varias fun
cções do Senado, os requisi tos de pericia, experiencia e

(1) The Fedcralist. ":'I. 63.
(2) Idem, N. 53, 34.
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conhecimentos, que são necessarios para o desempenho
d'essas funcç3es, bem como' a importancia da interpo
sição de um contrapeso, não simplesmento nominal,
mas roal, que possa defender os Estados contra as
usurpações da sua auctoridade, e o povo contra a pos
sibilidade de tornar-se victima de violentos paroxismos
na legislação; o prazo de seis annós parece correspon
der a verdadeira media entre o periodo funccional que
resistiria demasiado e o que demasiado aconselharia
essas mutações da politica externa ou interna, que' os
melhores interesses do 'paiz exigem que sejão delibe
radamente calculadas e gradualmente realisadas. Se os
governos dos Estados são considerados como socega
dos, .prosperas e garantidos com senados de dous, tres,
quatro e cinco annos de prazo de funcções, parece
impossivel que a União perigue por causa de um pe
riodo de seis annos. (1)

§ 723. ias, como se procurasse tornar a segurança
duplamente certa e prender o destino, afim de aquie
tar os ultimas escrupulos da desconfiança, a Con!:;titui
ção na clausula seóuinte preceitua uma mudança interme
diaria nos elementos da corporação, a qual pal'ece acima
ele toda excepção, se a razão, em vez do temor, deve
prevalecer e se o governo deve ser uma realidade e não
uma visão.

§ 724.. Diz elIa: « lmmediatamente de
pois de reunidos os senadores em conse
quencia de sua primeira elei ;ão, dividir
se-ào tão igualmente quanto passiveI
em tres clas~es. O mandato dos senado
re8 da primeil'a classe cessará no fim do

segundo anno, o dos da segunda classe no fim do
quarto anno, e o dos da terceira classe no fim do
sexto anno, de modo que um terço será eleito de

(1) 1 Elliot's Dabate ,6t a 66; I,lem, 91; 1 Kents Comm. Lect.
11, pp. 212, 213.
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dous em dous aunos.» Na com enção se propoz
que os senadores fossem eLeitos por nove annos, sendo
biennalmente renovada uma terça parte, mas esta pro
posta cabio, votando a favor trt:s Estados e oito contra,
sendo depois adoptada a presente limitação pelo voto
de sete Estados contra quatl'o. (l) Temos aqui, portanto,
uma clausula que, sem diminuir a efficac:a do Senado
no desempenho de suas altas funcções, lhe muda os
membros gradualmente e estabelece um apllello bi
ennal para os Estados, que devem im edil' para sem
pre qualquer combinação permanente para fins sinis
tros. Ninguem provavelmente proporia para o 'ena:o
ulli periodo funccional menor que o duplo do P ~riodo

da Camara, e, efTectivamente, e~ta disposiç:to altera a
composiçãO dos dous terç03 d'aqu311a corporação den
tro d'quelle periodo. (2)

§ 725'. E ainda vem aqui a proposito observar, que
a experiencia estabeleceo, além de passiveI contestação,
o facto de que o periodo de funcçôes dr) Senado não é
demasiadamente longo para a sua propria segurança, nem
para a dos Estados. A argumentação dos grandes espiri
tos que organizáram a Constituição, foi plenamente con
firmada pela pratica. Emquanto a Camara dos Repr e
sentantes tem continuado a augmentar com for~a irre
sisti vel e a tornar mais intensa a SU~l influencia ent['e
o POVI), o Senado ha cedido sempre ao impulso da von
tade popular e nunca levantou opposição aos melhora
mentos reae ; acMesccntemos, qne elle ba commu
nicado aos actos do governo dignidade, solidez e sabe-

(1) .Tourn. of Conventhn, 26 de Juuho de 1787, p. 149; Yntes's
Minutes, 4 Elliot's D.}bates, 103 >l. 106,

(2) 1 Elliot's Debat JS, 6 ba 63; Jdem, 91, 92; 1 Kent'!;! Comm. Lect. 11,
pp. 213,214. Em algumas das convenções dos Estado se propoz como
emenda o poder de reelegclr os senadol'es, mflS pal'ece que em geral
não foi isso bem ac ito. 1 Elliot's Debates, 257 a 272; 3 Elliot'sDe
b'1.te ,303, Mui fortes razões se poJeriam allegal' contl'a i to.
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dOl'ia, qne hão mantido, no extaríor, o respeito e, no
iJ1terior, a confiança.

§ 726. ;l pl'imeira sessão do Congl'esso depois da
Constit.uição, fez-se a divisão elos senaelol'es eln tres
classes do seguinte modo: os senadores pl'esentes fa
rão nomin3.lmente divididos em tres classes, sendo a
primeira de seis, a segunda de sete e a terceira de seis
senadores. Tl'es papeis de tamanho .igual com os nu-

. meros um, dous e tl'e,s, farão pelo secretario dobrados
e collocados em uma caixa e tir.ldos por uma COIU
missão de tres pessoas escolhidas para e8te fim por
parte das respectivas classes, em que cada uma d'estas
pessoas esta va collocada, devendo as classes deixar
vagas as suas cadeiras no Senado de conformidade com
a ordem dos numeros, que lhes sahissem por sorte, a
principiar do nwnero um. Providenciou-se tambem
para que, quando viessem tomar assento os senado
~'es dos Estados, que ainda os não tinhão até então
nomeado, fossem coLlocados por sorte nas classes pre
cedentes, mas de modo que as classes se mantivesem
tã.o iguaes quanto possiveL. (1) Na organização das clas
ses primitivas tomou-se o necessario cuidado para que
amboli; os senadores de um m13smo Estado não perten
cess m a mesma. classe, ele sorte que nunca se désse
vaga ao mesmo tempo em ambas as cadeiras.

§ 727 Como podiam dar-se vagas no S .... nado duran te
o encerramento elas legislaturas estadoaes, tornava-se
indispensavel proí'el' pal'a o C:180. Conseguintemente a
1I1e ma clau""ula conlinua dedarando; « S.3 durante o
intel'vallo das sessões da legislatura de algum Estado
se dCl'em vagas em vit,tude de renuncias ou por qual
quer outro motivo, o pOllel' executivo do mesmo Es
tado pOtlel'à fazer nomeações provisorias até a proxi
ma reunião da legislatura, que então preencherá as

(1) Journal of the Senate. 15 de laia de 1789, pp. 2\ 26 (edição
de 1 20).
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vagas. » Parece que na convenção não se fizeram
objecções serias a esta proposiçfi.O, muito embóra não
fosse aceita sem opposição. (1) Pal'ece que tres pro
jectos forão offerecidos á considel'ação da convenção;
deixar as vagas sem serem preenchidas até a reunião
da legislatura do Estado; permiftir as lt1gislaturas es
tadoaes legislarem futuramente para o caso ou confiar
a algum funccionario ou corporação já eleita a nome
ação provisoria. Este· ultimo projecto foi julgado o
mais convelliente e satisfatorio, e o poder executivo
do Estado nas condições de com razão merecer eSfla
confiança, como representante dos interesses e da von
tade do Estado ao mesmo tempo que dispunha de to
dos os meios de informação e da responsabilidade
necessaria á uma judiciosa nomeação. (2)

§ 728. Em quinto Iogar, as· qualifica
ções ou condições de elegibilidade para
senador. A Constituit;ão dispõe: « Nillguem
poderá ser senador sem que tenha attín
gido á edade de trinta annos e tenha sido

cidallão dos Estados Unidos durante nove annos e que
seja, quando eleito, habitante do Estado em que for es
colhido. Corno a natureza dos deveres de senador exige

(l) Journal of Convan tion, 9 de Agosto, 23'7. 238:
(2) No caso de Mr. Lanman, senador pelo Connecticut, levantou.

se a questão de saber, se por ventura o poder executivo do Estado
podia. fazer a nomeação durante o encerramento da legislatura,
antecipando a expiração do periodo de funcções de um senador
ainda em exercicio. Foi decidido pelo Senado, que elIe não
podia fazer semelhante nomeação. O facto foi o seguinte: o pe·
riodo de funcções de Mr. L:tnman c:>mo senador, terminava no
dia 3 de Março de 1825; o Presidente convocára a reunião do Sena
do para o dia 4 de Março; o governador do Connecti~ut, no enter
vallo da legislatura, cuja sessão tinha de ser em Maio, nomeou Mr.
Lanman senador a 9 de Fevereiro. afim de fazer parte do Senado
depois de 3 de Março. O Senado, por 22 contra 18 votos, decidia que
a nomeação nã.o podia ser feita constitucionalmente, senão depois
que a vaga se tivesse efi'ectivltmen te realizado. Vide Gordon s Digest
of the Laws of the United "'t'ttes, 182/, Appenrlice, Nota 1, n.
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maís experienc:a, conhe~imelltose firmeza de caracter
do que :ii. dos de representante, a qualificação em ma
teria de edade foi eleva la; pode-se ser represen Lao te
aos vinte e cin00, mas não se pude ser senador an
tes dos tl'inta anilas. Igual requisito era exigido los
mem bl'OS do senado l'omano. (1) Seria de alguma
sorte singlllar anomalia na h'storia dos governos li
vres, enCI)lltrar no exercício efi'ect:vlJ das altas funcções
do governo índi vidnos que, em algum paiz ci vílizado,
nãO" fo~sem considef'ados como tendo attingido á uma
edade sufficien temen te madura, pa!'a g0sa!'em de todos
os privilegios pri\a.los e civis da edade viril. Eql Roma,
as pessoas não erão consideradas de maior edade an
tes dos vinte e cinco annos e esta ainda continúCl. a ser
a regra da França, da Hollanda e da lei ci vil de ou
t!'os paizes; na Frduça, pelo velho di!'eito, a maioridade,
em' materia de casamento, não era attingida autes dos
trinta annos. (2) Desde então, houve alteração, tendo
sido o p!'l1Z0 diminuido. (3)

§ 729. A edade dos senadores foi a principio fixada
na Constitnição pelo voto de sete Estados coutra qua
tro e, a final, por unanimillade. (4) Tal"ez que ninguem
em nossos dias ponha em duvida a con veniencia d'esta
limitação e, po!'tanto, é inutil discuti!' um ponto me
ramente especulativo. Se as assel1lbléas devem ser pru
dentes, o ardo!', a impetuosidade e confiança da moci
dade devem ser co!'rigidas pelas mais moderadas li
ções da experiencia; se a illustração, a solidez do cri
terio e a firmeza do caracter sào requisitos reputados
indispensaveis para a funcção senatorial, seria teme
ridade affirmar, que a erlade de tl'inta anno é espaço
de tempo demasiadamente I ,ngo para os efi'eitos ela prova
de taes requisitos.

(1) 1 Kent's Comm. Lect. 11. p. 214.
(2) BJack. Comm, 463,464.
(3) C digo Civil, art. 388.
(4) Journ. of Convention, nB, ]47.
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§ 730. A condição, que se segue, é a prerogativa de
cidadão. Não se pode negar a conveniencia de certo
limite na admissão aos cargos publicas Llepois da na
turalização. O Senado tem de tomar grande parte nos
negados. com os governos exteangeiros e parece indis
pansavel, que antes de se confiar a um senador tão
elevadas e delicadas funcções, haja um lapso de tempo
sufficiente para alienar-lhe todos os prec0!lceitos, sen
timentos e parcialidade em relação ao lagar do seu nas
cimento. (1) Alem cristo, difficilmente ::;e poderia pl'e
sumir, que qualquer extl'angeiro podesse adquirir per
feito conhecimento das instituições e interesses de um
paiz, antes de tel' e:stado permanentemente encorporado
á sua sociedado e de ter adquirido pelos costumes e re
lações da vida os sentimentos e os deveres de cidadão.
E se, por ventura, adquiria o conheoimento necessa
rio, mal poderá sentir o devotado apego a essas ins
tituições e interesses que oonstitue a grande garantia
da fidelidade e exaoção no ollmprimento dos deveres
officiaes. Se honl'osissimas excepções se podem a11e
gar, etlas não fil'mão uma regra segura o antes (levem
preoaver-nos contl'a a possibilidade de sermos tl'ans
viados pelo fulgor da intelligencia ou por desinteres
sado patriotismo ~ conduzidos á uma confiança que possa
trahir, ou a uma acquiescencia que possa enfraquecer
esse receio da intluenda extrangeira, que constitue um
dos principaes sustentaculos das republicas. Na con
venção, a principio, se pl'OpOZ, que o limite fosse de
quatro annos, mas isto foi depois alterado pelo voto de
seis Estados contra quatro, dividindo-se um, sendo a
alteração a final confirmada pelo voto de oito Estados
contra tres. (3) Este assumpto já foi de alguma sorte
examinado em outL'O lagar e pode ser encerrado com
as palavras do The Fedm'alist referindo-se a mesma

(1) 'l'he Federalist, N. 62.
(2) Journ. of Convention. 218, 233,239, 248,249.
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clausula: « O prazo de nove annos parece um prudente
meio termo entre a exclusão total dos cidadãos adopti
vos, cujo merito e talentos pos~ão disputar uma parte
da confiahça publica e a sua indistincta e precipitada
admissão, que pode abrir uma porta á influencia extran
geira nos conselhos da nação.)) (1)

§ 731. O outro e ultimo requisito é, que o senador
seja, quando eleito, habit'ante do Estado em que for
escolhido. A este respeito é ql1asi escusado o com
mentario; porque é evidentemente conveniente, que o
Estado seja representado por quem, além do perfeito
conhecimento de todas as suas necessidades e aspira
ções e dos seus negocias locaes" tenha pessoal e intimo
interesse em todas as medida:> relativas a sna sobe
rania, seus direitos e a sua influencia. O que admira,
é que se não tenha disposto, que elLe deixaria de repre
tal' o Estado no Senado immediatamente, que deixasse
de ser alli domiciliado. Parece que na convenção ne
nhum debate se levantou a respeito da adol'Ção da
clausula, como está concebida. (a)

§ 732. Ao concluir este topico, convem observar, q I) e
nenhum requisito fundado na propriedade foi absoluta
mente estabelecido em relação aos senadores, como
nenhum tambem foi estabelecido para os representan
tes. Portanto, ao merito e ao talento foi aberto o mais
franco ~ccesso a todas as funcções officiaes sob o gover
no nacional. Em taes circumstanci IS, basta que a es
colha popular seja guiada por conveniente cl'iterio,
para que o Senado não possa deixar de distinguit'-tie
pela 'prudencia, pela sabeJoria, por exalçado patriotis-

(1) The Federalist, N. 62: Rawle on the Constitution, B7; 1 Kent's
Comm. Lect. 11, p. 214.

(a) Os Estados não podem augmentar estas condições e nem impor
inhabilidll.des. Vede nota ao ~ 629.
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reo, in tegridade incorruptivel e inflexi vel independen
cia. (1)

§ 733 A clausula s )guinle da terceira
Consto Fed. 5r.cção do al'tigü primeiL'o, refel'e-se a

Arts.32 pessoa que deverá prei:iidir o Senado,
Dispõe qne: « o Vice-Presidente dos Es
tados Unidos sel'á presidente do Senado,
ma só terá voto 110 caso de empate», fi

na clausula immeciiata que: « o Senado escolherá seus
outros fUl1cciol1arios e tal11bem um presidente p1'O tem
pore na ansencia do V:ce-Presidente ou quando elle
exel'cer as funcções de Presidente lios Estados Uni-
dos. » ,

§ 734. O artigo originariamente pl'Op sto auctol'izava
o Senado a eleger o seu presidente e mais funccio
nal'Íos, sendo assim pela con venção adoptado; (2) o
mesmo projecto, porém, auüLoeizava o presidente do
Senado, nos casos ele demissão, morte, renuncia (3)
on incapacidade do P L'llsielell te, a desempenhar as suas
funcções. Quando mais tarde a convenção julgou pru
dente ter um Vice - Presidente, a con veniencia de
mantel-o como presidente do Senado foi gel'almente
aceita, votando a favor oito K,tados contra dous só
mente. (4)

§ 735. Algumas' objer,ções se fizeram à nomeação do
Vice-Pl'esidento pará presidir o SenaJ.o. ALleóou-se
nas convenções elos E~tados que o funcciOlBrio era
não S) desne0essal'io, mas pel'igoso; q ue Ma contl'a
rio, a pratica comm\llTl elus habitos par\amental'es tJr
como presidente U1l1 funccional'Ío que n'lo Iosse membl'o
da cOl'pol'ação e que o Estado, ele onde viesse, teria
assim dous em vez ele um voto, (5) Obsel'va muito

(1) Vide Th Fddel'n.list, N. -27,
(2) JOUl'll:ll of Convmtion, pp. 218, 240.
(3) JournuI of Conventio1, 2T, 2<!6.
(!) Journul of C Dvcntioll, 325, 339.
(5) 2 Elliot's Debat~,;, 35J, :361; 3 Elliot', Debate" 37, 3;:<.
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friamente um illustrado commentador, que « a neces
sidade de dispor' para o caso de vaga do cargo de
Presidente, dava Ioga r sem duvida a creação d'aquelle
funccionado, e na falta de outra cousa, em que fosse
elle occupado, em quanto o Presidente esti vosse em exer
cicio, parece ter sido, sem gl'ande cOllveuiencia., collo
cado na presidencia do Senado.» (1)

§ 736. A con veniencia da creação do cargo de Vice
Presidente fica resel'vada pal'a futul'o exame, quando,
no correr d'estes cornmentarios, tJmal'mos em consi
deração a consti tuição do rrl.mo executivo. (2) As ra
zões pe[Hs quaes foi elle auctol'izado a peesidir o Se
nado pertencem a esta parte.

§ 737. Não ha novidade na nomeação Flara pl'esiden
te de um individuo que não é membl'o componente
da corporação, a que tem ue pr~sidir. Na Casa dos
Lords, na Inglaterra, o funccionari,J que preside é o
lord chanceller ou lord guarda d.o grande sello ou
outl'a pessoa nomeada paI' commissão do l'ei; e se
nenhuma cl'estas nomeações é feita, então os lords
podel'ão eleger um presidente. Mas não é necessario
de modo algum, que a pessoa nomeada pelo r0i seja
pál' do l'eino ou lOl'd do Padamento. (3/ Nunca se

(1) 1 Tucker's Bla k. Comm. Appx. 2'.U; Idem. 193, 200. E' al
gum tanto curiosa, na historia do Congre' o, a circum tancia de
q ue o exercicio do poder do Vice-Presiden te, em opp )siÇão a um pro
.ie to para a distribuiçãO dos representmtes em 1792, fosse censura
do. por que essa projecto parecia ( e algum o pode ser) quasi que
apro,H'iado exclusivamente á decisãO da Camara do, Representantes
( 1 Tuck. Black, Comm. App. 199. 200, 22-); e que outro projecto
s melhante. no qual o Senado fez a mais forte opposição, em 1832,
fosse con.·iderado por alguns dos Esta los como tão excepcional, que
aquella resistmcia lhes ti\'e s merecido o maior louvor. Ha perigo
em tirll.rem- e conclusJes d) exel'cicio inguhLr ele qualq uer poder
contra a sua utilidade ou politiCf1. geral.

(2) Vide 2 AmeI'. Ma eum, 557; The Federali t, . 68.
(3) I Black. Comm. 181; ii Black. C:>mm. 47; 1 Tuck. Black.

Comm. App. ~21.
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levantál'am queixas contra esta nomeação do rei
como um mal, nem produzio ella na pl'atica inconve
nientes ou oppl'e são alguma; pelo contl'ario, ella ha
sido sempre -considerada como uma vantagem impor·
tante tanto para o funccionario como para acamara
tios páres, augmentando a dignidade e consideração
d'aquelle e ~al'antindo gl'ande péricia legal e illtelli
gencia em auxilio d'esta. Esta só considel'ação pode
ria ter exercido alguma influencia na con venção. O
pl'oprio Vice-Prasidente, sendo escolhido pelos E ta
dos, bem podia ser considerado, sob o ponto de vi ta
da edade, do caracter e da dignidade, como merecedor
de presidir as deliberações do Senado, em que todos os
Estados se achão reunidos e representados. Pode-se
com razão presumir a sua imparcialidade no desem
penho dos seus deveres; o cargo não só lhe revelará
o caracter ao publico, mas o habilitará a justificar
a confiança publica, exercendo as suas funcções offi
ciaes com independencia, firmeza e discreção. O cida
dão que foi consiLlerado digno de ser um dos com pe
tidores á Presidencia, poderia difficilmente deixar de
distinguir-se por virtudes privadas, por variados co
nhecimentos e eminentes serviços. Em todas as ques
tões perante o Senado, em que este se ache igualmen
te dividido, a elle se poderá reCOl'l'er com segurança
pomo a um arbitro idoneo, sendo este o unico caso em
que tem voto.

§ 738. Mas a grande razão d'esta nomeação foi de
outra natureza e fundou-se na rivalidade dos Estados e na
,sua igualdade no Senado. Se o presidente do Senado
tivesse de ser escolhido entre os seus propl'ios mem
bros, o Estado, em que recahi~se a escolha, poderia
dispor de mais ou menos influencia, do que a qu~ lhe
era devida. Se o presidente não podesse votar, senão
nos casos de empate, então o Estado perderia um
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voto; (1) se eUe, além do seu voto, tivesse o de qua
lidade, então o Estalo viria a tel' etrectivamente dous
votos, Qualquel' das altel'nativas apresentava uma con
dição igualmente embal'açosa. De outl'O lado, se o voto
de qualidade em caso nenhum fosse permittido, então
mui prejudiciaes a'JS interesses publicas seriam a inde
cisão e diffcuLdades nos caSJS de empate da vota
ção; (2) poderia dar logar a discordias ou intrigas,
creando agitações seccionaes ou estadoaes. Os Estados
menores poderiam com razão .i ulgar que seus interes
ses ficavam menos garantidos do que deviam sel-o. Em
taes circumstancias, o Vice-Pr~sidente parecia o arbi
tl~O mais ploprio para decidir; porque eUe representa
ria nã.o um, n,as todos os Estados, devendo-se presu
mir que tel'ia o mais vivo interesse err. promover todas
as medidas de bem publico, Parece que esta argumen
tação foi decisiva para a Convenção e satisfactoria para
o publico. (3) EUa estabelece a manifestá convenien
cia de se al'ranjal'em as cousas de modo a harmonizar
os Estados com a dignidade do governo geral, e como
o Senado tem o dil'eito de regular a ordem dos seus
tl'abalhos, pouco perigo ha de abuso? de parte do podel'
que preside. O pel'igo, se é que algum ha, está em que
o poder que preside possa ser tacitamente enfranquecido
ou fl'ancamente renunciado, de modo a deixar ao cal'go
apenas a vangloria da posição, sem infiu0Ficia e sem
acção.

§ 739. Discutiu-se muito urna questão que involve
a auctorídade do Vice-Presidente, como pl'esidente do
Senado, pOl' causa de uma recente decisão d'esse func
cionario. Até então o podeI' de manter a ordem du-

o rante as deliberações do Senado, em todos os casos em
que orespec ti vo regimen to não prescrevia outro modo

(1) The Fed eralist, N. 68.
(2) Idem.
(3) 2 Elliot's Debates, 359 a 361; I, Elliot's Debates, 37,38,51,52,
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especial, era tacitamente l'eputaclo altribuíção Jo
Vice-Pl'esidente como incidente do cargo. Esse poder
nunca fôra posto em du vida e ainda menos negado,
desde a primeira organização do Senado, e a sua exis
tencia fMa J'ecebirla como uma $}.ttribuição inherente,
constitucionalmente delegada, sujeita sómente as regl'a
que o Senado occasionalmente prescrevesse. Na sessão
de inverno de 1826, o Vice-Presidente decidio que,
como presidente do Senado, não tinha poder para, sob
sua propria auctoridade, manter a ordem ou para cha
mar a ordem os senadores por palavras profel'Ídas no
correr do debate, mas sómente até aonde esse poder
lhe fosse confiado e regulado peto regimento do Se
nado, (1) Isto equivalia a uma renuncia virtual do pouer
presidencial (se não elll sua totalidade, ao menos n'a
quelle caso) nas mãos do Senado e desarmava o cargo
até' mesmo do poder de defender-s contra insultos ou
abusos, a menos que o Senado resolvesse dispor para
o caso. Se, pois, o Senado preferisse não conferir o
poder de manter a ol'dem, o Vice-Presidente pode
ria con vertel'-se em um simples simulacro ou letra
morta n'aq ue I la corporação. Se, effectivamen te, o Vice
Presidente não tinha aquelle podei', vi?,tute o{fi('ii, nada
podia obstar a que o Senado o confiasse a outro funccio
nario por elle escolhido; mais ainda, se o poder de
presidir não tinha esta consequente auctoridade, seria
clifficil perceber qual a auctorid.f.lde incidente que lhe
pertenceria. O poder de submetter as q'Jestões á vo
tação ou o de declarar os votos, tambem poderia pela
mesma razão ser posto em duvida, a menos que fosse
expressamente conferido. O poder elo Senado de es
tabelecer regras não podia ser considerado omnipo
tente; devia ser interpretado em relação e harmonia
com o de presidir e este, de conformidade com o senso

.
(1) American Annual Register. 86,87,; 3 American Annual Re;:\'is

ter, 99; 4 Elliot's Debates, 311 a 315.
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commum dfl humanidade e das. C01'pOI':lÇÕ~S'publicas,
sempl'e foi comprehend.ido como 119rallgellÜo o Pi der de
mantel' a ordem,. sob o evidente ,fundamelÍto. d~ qne
a concesíião de um podel'SUPIJÕe a da flue'.oridade ne
cessaria, pal'll tornai-o etTecti \'0, e bem·as,sim a. da·pl'o-
peia conservação, .

§ 740' O assumpto deu logar então á gr,ll1de chs
cu são e foi por fim enceeI'ado em 1828, como mater;a
pralica, pela regl'a estabelecida pelo SeQaelo de q..le
«( toelas as questões de ordem serão decididâs p'elo peesi
dente sem discussão, slljeitas á appellação para. o Sena.
do.) (1) Esta, por,ém, como q Jestão' de di'i'eito e devei'
constitucional, sujeita a s~r'regulé1ela, mas não nullificada
pelo Senado, mel'ace e deve' recebeI' amai s profu nda
investigação de todo homem solici'to pela ,pe(t11anellte
dignidade e independencta do Vice-Presidente; (2)

§ 741. A conveuiencia de confial'-se ao Senado a es
colha dos seus Outl'OS funccionarios e .tambem a de
um pl'eside~l.e pro tem,pO?'e na ausellcia do Viee-Presi
dente 'JU quando e1l0 exel'ce o cargo -ele presiell'nte,
pal'ece nunca Ler sido questionada e É', reâlmente, tão
evidente, que torna-se intéÍ1'amente -deSlfece."sari0 justi
fiual-a. A confiança entee o enaelo e s seus funccio
nal'Íos e ° poder de fazer a melhor escolha e de se
gurar a necessal'Ía respon ~abilidade pelo fiel elesem pe
nho dos deveres officiaes, são tão )leCeSSal'ios para ')
bem publico, que a disposição obtem o assenso geral
á. sua simples enunciação. Se lia estabelecido, como
pratica gel'al, o costume de deixar o VicfJ-Presidente
a cadeira senatoeia~ pouco ante3 da terminação de c'lda
sessão, a fim de que o:nado possa escolhei' o pre
sidente P1'O kmpore, de modo que já eS'eja este em
exercício, se o Vice-Presidente, durante o encerram nto
d08 trabalhos, for chamado á cadeira peesidericial. Esta

1) Americnn Annllltl Regi.:;ter.29.
(~) Vide Jeffer,on' ~[anual, S;~ 15, li.
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pratica funda-se em S'ln politica e sabedoria, pois pl'O
v:d m<.:Í:l immediatam:mte pa a uma exigenJia que bem
pode dal'-se a qualjuer tempJ e evita que a e.sc:.Jlha
seja influenciada por excitações e intrióas de mom mto
devi l::ls a ef1'eJtiva existenl:Ía <.le uma vaga. As 'im co no
é uti l em tempJ de paz pl'over pal'a a guerra, assi m
lambem é util do mes:nf/ mauo, em tJl1lpOS de pl'O
hll1da tl'anqujlli.la1e, prove,' para as agitações po.iti
cas que po,lem pertUl'bar a harmonia publica.

§ 742. A clausula seguinte da ter..:eil'a sec 'ão do ar
LÍóo pl'Ímciro refere-se a materia de imp3achment, accu

salão pJla Camal'a dos Representantes.
E' do s"gulnt.3 theor : cc Só o Senado terá
o dirFiito dejulgar as accusaçõe" decre
tadas p"la Ca.mara dos Repl'esentanLs
(impeachment). Quando se reunir pal'a

este fim, s ms membros prestarão jura~ne.lto ou affir
mação. Quando o Presidente elos Esta los Unido) fõr
o accusado, pnsidiL'á o chefe do poder j udiciario (chi~1'

justice) e ningllem pJderá ser conJemnado sem o con
cur.so de duus t.3rços dos membros presentes,»

§ 743. Algum3. c')usa já foi dita reJativam mte a ma
teria d) impeach1mnts, quando se tratou da parte ela
C- Instituição, que delega exc1u.si vamente á Camara dos
Rep e3entan[e.s o respectivo poJeI'. E' desnecessa
rio extendermo-no3 sobre a conven;encia da delegaçãO
do podM; mas a pergunta que n'.1tUl'a1mente se apre
smta é, por que tl'ibunal deve a imp3achment ser jul
gada ~ E' evid.3ntemente in~orrecto em theoria e con
tra os principios gera}s da justiç( que o m0smo tl'i
bu la1 seja ao mesmo tempo accusadol' e juiz; que
primeiro decida da pl'ocedencia da accusação e
c1epo:s julgue os accusados. (1) A pl'Ímeira condição a
cOlbeguil' na a.lministração da justiça é ou deve sel',
a imparcia1ida le do julg'lmento. Esta regra é tão fun-

lO Rawle on C Jll3t, cap, 22, pp, 2OJ, 210.
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damrn!a1 em todos os governos republican'Js, q 11e é
de facil demonstração e só admi('a que podesse ter
sido jamais dI'Sprezal:a.

§ 7-14. A pratica das impeachments parecJ ter sido ori
ginariamente transportada do) allemans para a lei
commurn, poi~ costumavam eUes em su lS grandes as
sembiéas, julgai' algumas vezes accusaçàes capitaes
que diziam respeito <lO publico. Licet apud concilium accusar..,
quoque et discrimen capitis intendere. (1) Quando foi adoptalla
na Inglaterra, recebeu melhuramentos importantes. Na
AlLemanha, como tambem nas republicas gl'egas e ro
manas, o povo era ao mesmo tempo accusador e juiz,
postergando d'estas sorte desde o começo as melhores ga
rantias dos dil'eítos e d\l.s vidas dos cidadãos. (2) Na
Inglaterra, só á Casa d JS Cornmuns compete o podrJr
de impeaêhment e só á Casa dos Lords o do j ulgamen
to. D'esta arte, se estabelece um tribunal de elevada
dignidade, independencia e inteLligencia, para protagel'
o accusado e garantir-lhe favoravel audiencia, o qual
não é pI'ovavel, que seja inciebi tamente dominado pela
influencia da opinião popular. (3) Este tribuoal foi por
Montesquieu consieLel'ado como digno dos maiores 10U
vores. (4) Machia vel attribuio a ruína da republica de
França á faita ele uni modo de prover por m:io de
impecLchment contl'a aquelLes que delinquiam contra o
estado. Um cOll1mentaelol' americano aventurou a se
guinte notavel observação, que « Se a falta de um tri
bunal conveniente para o j lllgament,) das impeachments
pode pôr em perigo as liberJade" dos Estados UlJidos,
talvez que algum futuro Machiavel attribua a sua des
truição a meSlUa origem. » (5) O modo pelo qual foi

(1) 4 Black Comm, 260; Tacit. de Morib. Germ. 12.
(2) 4 Blnck. Comm. 261; 2 Wilson's Lll.w Lect. ]61 a 166.
(3) 4 Black Comm. 261 .. Vide, porém, Paley's Moral Philosophy. L

6, ca.p. 8; 1 Wilson's Lnw Lect. 4..">0.451.
(4) Mont:sq. L' E prit des Lois, L. 11, cap. 6.
(5) 1 Tucker's Blll.ck. Comm. App. 348.
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organizado o tribunal nacional de il1'lpeaehmenls, fui sem
duvida o da IllglateI'ra, exisLilldo em muitos dos go
V0r1l0'i estadoaes simi lar distribuição constitucion '11
cl'Bste poder. (1)

§ 745. As grandes qualidades que se devem peocu
r'ar na selecção de um tribunal para os julgamentcs
de impeachmenls são a impa.rciaLidade, a integridade, a
llltelligencia e a independencia; se falta alguma d'es
tas q nalidades, o j ulgamen to ha de ser radicalmente
imperfeito. Pal'a conseguir-se a imparcialidade, a CJ1'

~oração julgadora deve ser de alguma sOl'te arredada
do podá o das paixões populaees, da influencia dos
preconceitos loeaes e da ainda mais peeigosa influen
cia do espirito pueamente padidario, Para conseguir
se a integridade, é pl'eci~o que haja profunda consci
énc:a do devêr' e dll. rcl~pon'iabilidade peeante a pos
teridade e p.~eante Deus. Para conseguir-se a intel
J(jencia são necessarias as condições da edade, da
experiencia, de elevadas faculdades intellectuaes tanto
quanto de illusteação. Paea conseguir-se a indepen
de!1~ia, é pt'ecisa ao talento eeunir o numero, a con
fiança resultante tallto da pel'lnanencía lU cargo como
da dignidade da posição e do patL'Í )tismo esclared
do. Rell11e o S.Jdado de modo conveniente todas es
tas qualidades'? As reune de modo mais completo do
que outro tribunal, que se podesse constituir'? A que
tl'i bunae3, alem do S ~Ilado, ess 1. auctol'idade podia ser
confiada'? Estas questões SlQ da maior i'lIpoetancia e
ele' ft'equentissima occorr'encia; foeão agitallas' na COI1

-vençào e passáram por uma discussão completa; fo
l~ão pt'opositallllentt3 renovadas llas convenções dos Es
tados e em v u'ias occasiões tê~n sido ag'itaclas poe ju
risconsultos, estadistas e coeporaçã.es politicas. Pou
cas pat:tes da ÓonstituiçãO têm sido. atacacla·; com
maior vigor e pouca~ hão $ido defendidas com mais

(-1,) 'file Federalist, N. 63; 66.
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habilidade. Um sabio cOl11mentador, lal'g) tempo de
pois da adopção da Constituição, não teve escrupulos
de declara L' que esse poder era desmedido e em al
aUil'> casos inleiramente incomp'1tivel com as outras
funcções do Senado, (1) sendo esta opinião muitas ve
zes com calor propagada. (2) No jornal da convenção
tambem se 6ncontL'am provas de não pequena diver-

- si lade de opinião sobre o assul11pto no seio d'aqueLla
corporaç.ão.

§ 746. O assumpto e:l1 um goveL'no puramente elec
ti vo é de si mesmo cheio de difficuldaLles intl'inseca':>.
A jurisdicção tem de ser exercida so~)re crimes' com
mettillos por homens p'lblicos com violação de seu
ele veres e confiança publica. Esses deveres são, em

-muitos CclSOS, politicas e e.n outros 'casos, em que o
podei' de ~mp!achment provavelmente será applicado,
dil'ão respeito a altos funccionarios, e aqui o remedi o
eria de outra sorte inteiramente inefficaz, tornando

o mal impossivel de L'eparação. Restrictamente fallando,
pois, o podal' participa de ceL'to cara':}ter politico, visto
como diz respeito a off.msas da sociedade em seu ca
ractel' politico e, sob ta.l aspecto, de\'e ser ampai'ado
em seu dxerci.:io contl'a o espirito de facção, contra
a intolerancia partidal'ia e os movimentos repentinos
do sentimento populal'. Os processos só raramente
deixarão de 3.gital· as paixões de toda a nação e de di~

vidil-a em partidos mais ou menos favoL'aveis ou hos
tis ao accusado. A impL'ensa, com a SUCl vigilancia
q ue a nada poupa, colLocar-se-á de um e ou tl'O lado,
lJaL'a dominar e influir na opinião publica e sempre
haverá algurú ris~o de que a decisão seja guiada an-

(1) 1 Tucket·· Black. C)mm: A.pp. 200.; Id. 335 a 3:37

(2) 2 AmeI'. 1Jusellm 519; 3 AmeI'. Musellm, 71; T1L Federa1ist
Ns. 65, 63; 1 TllCk. B1a.ck. Comm. App. 337 .. Jour. <if Convention,

llpp1emento, pp. 125 a 437.
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tes pela força comparativa das partidos do que pelas
prJvas reaus de innocencia ou culpabilidade. (1)

§ 747. Por outL'O lado, nio se poje despl'ezar a deli
cadeza e maJnitude de uma funcção que tio profunda
men te interessa a existJncia politica e a reputação de
todos os homens empenhados !la administração dos ne
gocios publicus. (2) Esse poder não deve ser tão a,Aivo
e in~tante, que possa intimidar um homem de estado
modesto e cons:liencioso ou outro funccionar:o, de a.;ei
tal' os cargos, nem tãu fra o e inerte, que em gJral
possa peraJittir a~s delinquentes a se~.urança e a indi
lferen :a. A difficuldade ela justa collo.:ação d'estJ
poJeI' nas mãos de um governo inteiramente dependen
te de e' eições per;od cas serà m ;lhormentJ p ;rcebi da,
quantlo se considerar, que os a'ubicios s e mtl'igan:es
coav rterão frequent.:Hn~llte a accusação vehemenLe dos
home IS pu';licl s em um me o para a prJpr;a elevação ás
pois ções, a' s· m ela.ndo corpo ao poder de empeachm:'nt p.;la
pr..'occupaçã.o da opiniã.o publica. A convenção, ao que
parece, sJntiú-s3 profundamente impressionada com a
difficulelade de con!Stituir um tribunal apropria lo, che
gando a final a conclusão de que o Senado era o mais
idoneo deposi tario d'esta alta funcção. Procedendo
assim, tinha diante de si o exemplo das constituições
estadoaes melhormente reputa las e, até certo ponto, o
exemplo da Gran Bretanpa. Os mais estrenuos adversari
os, portanto, não podem al1egar, que essa medida fosse
uma experiencia nova e imprudente e neía os seus
mais dedicados defensores poderão deixar de convie,
em que el1a não està inteiL'amente isenta de plllusivp.l ob
jecção. (3)

§ 748. Assim pois, será conveniente reV0r os funda
men tos e verificar até aonde procedem as objecções e

(1) Tbe Federalist, N. 65.

(2) Idem, N. 65; 2 Wilson's L'l.w Lect. 165.
(3) The Federnlist, N. 65, 66,
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se por ventul'a o~ltro alvedrio teria sido mais inepre
hensivel. As objeções principaes são as seguintes; 1°
Que a disposição cJnfunde na mesma corporação o~

poderes legislativo e judICiario com violação da bem
conh3cida max:irna, que pl'eceitua a sua sepal'ação. 2°
Que accumllla indébita pl'oporção de podel' no Senado,
·a qual tende a tornai-o demasiadamente aristocratico.
3° Que a efficacia do tribunal será pl'ejudica:la pela
cil'cumstancia do Senado tel' pal·te nas nomeações para os
cargos officiaes, 4° Que a sua effieacia é ainda ma's pre
judicada pela parte que o Senado tem no poder de cele
brar tratados, (1)

§ 749. A primeira o')jecl,ão e que se rJfere a SllppOS
ta necessidade ele completa separação dos poderes le
gislativo e judiciado, já foi em OUtl'O logar discutid.a
sob o seu mais vas~o pon~o de vista, Demonstrou-se
que a maxima não tem applicação ás reuniões par
ciaes d'estes poderes e que estas reuniões não só
não são impugnaveis, como em muitos; casos tornão
se indispensaveis para a conservação da necessaria in
dependencia dos vàl'iJS ramos do govel'l1o e da sua hal'
monia e da sua pl'uLtente acção na obl'a da promoção
dos interesses e manutenção das liberdades publicas, (2)
A uestão não é tanto saber se tal reunião é ou não
admissivel, como se a da auctol'idade necessal'ia pal'a
o julgamento de impeachments com outras funcções do
Senado é mil e salutal', Algumas d'estas funcções cons
tituem uma razão pl'ocedente para que a este ramo do
poder publi~o seja aquolla auctoridade confedda. Os
delictos que o poder de impeachment deve principalmen
te attingir são os de natmeza politica e judiciaria;
não são os que estão sujeitos á competencia da juris
dicção ordinaria do paiz; baseiam se em outros prin
cipios, são re 'ulados por maximas differentes, alvejam

(1) The Feder-dist. N. 66.
(2) T'ide §§ 524 5lC', Re\\"l~ on Constitution. cap 2~, p. 212.
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0'1 tros desio-nios e exigem remedios diffcrentes d'a ,el
les, que de ordinnrio se applicam aos· c1':mes, (I) 'o
si.o de natureza judiciaria, é evidentemente mais s ""u
1'0 confiai-o ao 'enallo do que a um tri:Junal de jus
tiça; deve-se preSUtnll' que o enado tenha sempr.'
certo nunJero de logistas distinctos e proyavclmente
pessoas que tenhão exel'CiLto cargos judiciarios e qll.
não terão pelo accusado essas indeiJitas e immediatas
sympathias provenientes do commum espirita de clas
se ou profissional, que é capaz de prado.ninar n'aquel
les Cjlle se occupam comsemellJantes funcções e deveres.

§ 750. Relati vamen te aos delictos poli ticos, a escolha
dos selladores tem nlgumas vantao'ens positivas. Em
primeiro log~r, pode-so com razão suppor' n!elles, mais
.do que em pessoas occupando outras posições, 111aior
conhecimento das fUllcções 1J01iticas, de suas difficul
dades. e embaraços; da natureza dos direitos e de\'e
res diplomaticos; da extensão, limites e variedade
dos poderes executivos, da sua acção e das causas
de erro involuntario e excesso não premedital1o, com
paradas com as oriunda de \'iolento e premeditado
desrespeito do dever e da justiça. De um lado, esta
mesma experiencia e conhecimentos os conduzirão ao
julgamento com espirito de candura e intelligencia e
a nocessaria aptidão, para comprehender e analyz r as
accusações lançadas á conta do accusado; lte outro
lado, as suas relações e dependencia pnra com os
Estados fal-os-ão ter em justa con ta a defesa dos di
reitos 'e interesses dos Estados e do povo. Isto nos
leva naturalmente a outra considel'ação, isto é, que ('
poder de impe(bChment cabe especialmente á decisão
'final de um tl'ibunal composto de repl'esentant0s de
todos os Estados, o qual tenha \1ln interesse commUlTl
na manutençilo dos üireitos de todos, mas que esteja
fóra do alcance dos preconceitos locae '. Certamente

(1) 1 Wilson's L!l.w Lect. -I5T, .J5·~.
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que os zelosos defensores dos direitos e dos ciumes
dos Estados não deixarão de admittir a pl'imeil'3 vis
ta, que estê poder fica garantido nas mãos de todos
os EstaJos, para ser exercido em sua propl'ia honra
e protecção.

§ 751. A objecção que se segue, diz respeito a accu
mulação indebita nas mãos do Sena 'lo de poder pro
veniente d"esta junta a outras origens. Até aonde ou
tl'OS podereI'> são incompativeis e impedem o conveni
ente exel'cicio do poder de imp3CLchment, é materia q ne
será examinada a proposito de Outl'OS assumptos. Mas
não é facil perceber qual s(~ja a exacta natureza e
alcance da objecção. Qual é a verdadeira medida ou
o Cl'i teria do podeI' que se deve confol'ir ao Senado ~

Qual o estalão que se deve tomar ~ Se' appellamos
pal'a a theol'ia, não ha em qual quer dos ramos do go
vemo poder indebito, que ~eja seguro e util em sua
acção effectiva ou que não seja perigoso em sua fÓl'ma
ou demasiado vasto em sua esphel'a. Incumbe, pois,
áquelles que levantam a objecção, provar por algum
raciocinio procedente, n~o que o poder não está li \Te
de pel'igo, mas que é pl'ejudicial e perigoso. (1) Ora, o
poder de impectchment não é cl'aquelles que em qualquer
governo se deva suppor em constante ou frequente
exercicio; destina-se antes a casos extraordinarios e for
tuitos, em que um poder superiol', agindo em benef]üio
do povo inteiro, é posto em acção, para proteger os
seus direitos e amparar as suas liberdades contl'a as
violações. Semelhante poder, Sf) o seu exercicio eITe
ctivo é convenientemente confiado as mãos de fUl1c
cionarios respons3.veis e prudentes, não pode COll1

j u ti ça ser taxa do de menos seguro e de perigoso, a
mJnos q1le se avance, que todo poder sujeito a a.buso
em circul11stancia nenhuma deve seI' delegado. ão
se pode pl'esumir decen temen te, que os senaJ.ores não

(1) Tha Flleleralist, T.66.
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sejão uma corporação de bastante sabedori::t para exer
ceI' este poder; a sua responsabilidade deriva-se da
Uloderaela duração das suas funcçOes e do seu geral
compromi s:) para com os intere SJS da nação, tanto
quanto da propria consciencia dO,/seu dever e repu
tação. Se, passando da theoria, recorrermos a histo
ria ele outros governos, não encontraremos 'razão para.
suppor, que a posse do poder ele julgar as ímp!ach

menls tivesse jamais sido a origem de indebita aucLo
ridaele aristocratica ou ele perigosa influencia. hi 
toria da Gl'an Bl'etanha não ensina que a Ca a elos
Lorels se te nha de qualquer modo convel'tielo em elepo
si tal'ia perigosa de iniluellcia pe.lo facto de ser um ele
vado tribunaL de ímpecLchmenl. Se jamais se ha abus'1do
do podeI' de ímp3a!'h rWnl, comtudo nunca postergou elte
os Llircitos populal'es; se victimas altamente c)l1oca
deis t "111 sido paI' elte feriJas, ha elie acompanhado
e Il~O dil'igido a opinião popular; se tem servido de
instrumento de injusLiças, é por t:3r cedido em dem'1.
sía e não por tel' deixado de ceder; se alguma voz
CJl1 elltio na impunidade ele criminosos, ha mnito maior
numero de vezes p ll'ificado as fontes da justiça, con
demlJando o favol'iLO elas côrtes, o COl'l'Ul)tOI' dos em
pregos á publica humilhação e á desgl'aça. E, appli
canelo o caso aos proprios govemos dos nossos Es
tados, vemos que esse poder tem sido até aqui sem
perigo, mas não, certamente, sem efficacia, nas mãos
dos nossos !"enados estadoaes.

§ 752. Segue-se a objec ,ão que pretende, que es e
poder n'lO é efficaz ou não fica, garantido em com
mU'11 com a a~ção que o Senado tem nas nomeações. O
argumento desenvolvido é, que os senadores que tive
rem concoreido para uma nomeação, serão juizes dema
siadame.lte inclulg,mtes da conducta dos homens, em cuja
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nomeação tenhão effictivamen te tomado parte. (1) Esta
mesma objecçRo applica-se com igual procedencia a
todos os governos que conferem o [loder de nomear
a pessoas que têm o direito de demittir líuemente.

e poderia em t.1es casos allegar, que o favoretismo
de quem nomeia sempre escudai'ia o n~au compo ta
mento dos nomeados; entretanto, ninguem põe e'a du
yida a conveniencia de semelhante pbder, conCianrlo
se, e com raz"'o, no caracter e responsabilidade d'aquel
les que fazem a nomeação. (2) A força da ob.;ec~üo é
J1luito dimiauicla pel con idera:ão, de que o Senado
exerce apenas uma pequena parte nas nomeaçues; ao
Presidente compete indicae e nomear e o Senado in
tervem apenas pal'a aceitar ou réljeitar a indicação. O

enado não tem o direito de es~olh e e, portanto, me
nos solicit'lele eleve ter pelo individuo que é nomea
do. (3) A objec,ão, porém, e I'ectivamente não tem bon
fundamentos; poeque raramente acontecerá, que as pes,
soas que tenhão concorrido para a nomeaçi'io, se,;ão
membeos do Senado ao tempo do julgamento. Como
uma teeça parte é ou pode ser mudada de dous em
dous annos, a bypothese é muit ssimo improvav'l e
a'nela I1lais o é o facto de que o acto da nomeação p< ssa
actuar no eS,Jirito de u 11 numero consideravel el J S 

nadores. Que a,ição pode exercer no julgamento de
um homem de razoavel intellirrencia e int gridade o
facto de tel' consentido na nomeaçã.o de um indivi
duo, de quem de ordinario podia ter poaco ou ne
nhum conhecimento pessoal e para cu.:a nomeação
concor1''':o por iniciativa e recommendaç'io de outros?

emelhante influencia é demasiado remota I ara ter al
gum peso nos n Igocios' hum~tnos e, se de f{nalquer
modo existe, é excessivamente commum, I, ara consti-

(1) The Federali t, . 66.
(2) Idem.
(3) Id JID.
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tuil' uma justa excepção a oppor se á competencia de
qualquer tribunal.

§ 753. A outra objecção consiste na inconveniencia
ela união d'esse poder com o de celebrar tratados,
Allegou-se insistentemente, que os embaixadores são
nome;-)c!os pelo Presidente com o concurso do Senado
e se elles celebram um tl'atado que é ratificado por
dous terços do Sônado, pOl' mais corrupta e excepcio
nal que n. sua conducta tivesse sido, perluena proba
bilidade de repal'ação se poderia e peral' por meio {le
íJl!jJIJ Lchlnent. e o tratado é ratificado.e o ministro é
accLlsado pOl' tel-o concluido, sob o fundamento de
StH' del'ogatorio da honra, llo interes'EJ ou tal vez ela
soberania da nação, quem (se diz) sel'á o juiz '? O J

nado qne o approvou e ratificou ~ Sa o Presidente rOl'
aCt.:usado pOl' ter dado instl'ucções inconvenientes ao
lllinistl'o e pOl' tel' ratificaLlo o tratado consoante com
a:> suas instl'Ucções, quem seL'á seu juiz ~ O enad,
a quom o trat.ado fui submeLtido e por quem foi appro
\'a.lo e ratificado ç (1) Isto equi valel'ia a erigir os so
nadol es em seus proprios juizes em I. dos o caso::; d
pedi.do e cort'upto de1'iel\1penho de seus caL'go . (2

§ 75-1. Tal é 31 objecção fOl'mulaLla com extraonli
nRl'ia insistencia e CJue sem duvida, tem mais plau
sivel fundamento do quõ qllallju';l' da pL'ecedentes.
Ella pl'esuppõe, comtuJ.o, um e-,;tado de cousas ele mui
excepcional natur0za e, apontando um caso extremo,
parte (['ahi pal'a argumentar contra a con veniencia de
qualquer delegação do p del' em questão, o qual pode,
em semelh1.nte hyp th'JS , SOl' abusado. Esto argumento
nada tem de justo em hypothese alguma e menos ainlla
no:> casos que entenJüll1 c m a administração e ol'ga
nização dos govel'nos; púrq ue em todos esses cas. s
é pl'8ciso que o pOLler soja conflado a alguem, incli viLluo

(1) 1 Tucker's Black. ComID. App. 353, 336.
(2) The Fed~ralist, N. (,6.
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ou corporação, e todo poder que é confiado, pode ser
abusado. Gl'a, o exemplo apontado é o de ter o Se
nado ratificado un:a nomeaç'i.o ou tratado, julgando-o,
innocentemente, acillla de toda excepção e benefico
ao paiz ou aqueLLe em que o Senado o ratifica COl'ru
ptamente, tl'ahindo de modo miseravel o seu man
dato. NaqueLLe caso, o Sunado, t neLo pI'ocedido fiel
múnte, de confol'midade com as suas melhol'es noções
do dever, não podia tel' sympathia pOl' um govel'l1o ou
ministro coreompido, que obl'ál'a fraudulentamente e
Gom d~shonl'a, de que lião pal'ticipára, Mesmo na hJ 
poLhese de sel' b.m o tl'atado, ainda a sim poderia
quel'er punil' aquelle' qllO, ::tu llego iarem-o, tinhão pro
cedido de modo vil - COl'l'olllpieLo e, caso 1'0 'se mau,
devel'ia sentil'-se inclignauo c' m a imp ição de um
guvel'no ou· mi nistro, em quem havia deposi tado con
fiança, em vez ele sympathisar com a sua conelucta ;
sentir-se-ia tl'ahido e induzido a ereo e, em tal caso,
seus sentimento seriam antes contl'arios que favora
yeis a quem o engalJára.

§ 7tJ5. Se, ele outl'O lallo, o S nado ti, esse comple
tamente appi'ovaclo a nomeação e tl'ataelo, é certo que
não haveria remedio efficaz por meio de impecLchmenl,
em quanto os mesmo' individuo~ continuas em como
membl'os do Senado. J\tlas, mesmo n'esta hypothesfl,
em dous annos grande l1Umel'O dos COl1 pimdores cul
pados podia sel' removido e provavelmente todos Yi
riam a ser compeLlido pola indignação publica a re
signal'em o cargo. Pode-se, porém, suppor semelhante
caso ~ Se se pode, Outl'OS ha sujeitos a mesma sup
posição e igualment(1 malificos, para os qnaes não pode
haver remoüio. upp nha-se, que uma l1laiol'ia elo e
naüo e da Call1ara dos Representantes faz passar por
ineio ela corrupção uma lei ou viola a CJnsti tuição,
onLle o l'ell1edio ~ Supponha-se que a Camal'a elos Re
lrcsentanLe'i elo mes'no rr.odo appl'ova e vota d'inheiros
a favol' de semelhanLe tratallo corrupto, aonde o 1'e-
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meclio ~ Porq lle nã0 se ha de allegar com o mesmo
fundamento, que a CamaL'a dos Representantes não
deve ser investida no poder de impeachment, porq ue
pode cori'uptamente concorrer com o podeI' executivo
na neg Jciação de um tratado por meio de delibera
ções publicas ou secretas instrucções ~ A verdade ó,
que todos os argumentos d'esta natureza, que suppõem
a combinação dos funccionueios publicos para a l'\lina
das liberdades do povo e do roderes do governo, süo
tão extra vagantes, que chegão à destruição de todo
poder del gado óu são tão raeos e arL'edios da pra
tica, que não devem entrar como elementos na es~

tructura de um govel'l1o livre. A Constituição suppLie
que aos hOll1ens o poder pode ser confiado sob garan
tias eazoaveis; pevslllne q lle o Senado e o podeI' E;xe
cutiYO não conspirarão para derrubar as instituiçõl:s
mais do que a Camara dos Repre~eutantes; peesume
~inda que os melhores penhores de fidelidade e -t<10
no caracter do indi viduos e na sabedoria collecti va
do povo na escolha dos seus agentes. Não presume,
pOL'ém, decentemente, que dous terços do Senallo, re
presentando os Estados, se mancommunem corrupta
mente com o executi vo ou abusem do seu poder;
nem tão pO:Jco presume que uma maioria da Camara
dos Representante recuse-se corruptamente ao dever
de accusar ou corruptamente faça passar uma lei. (1)

§ 756. Deixando, porém, de lado por emqnanto essa
argumentação geneeica relativa as objecções levanta
das, vejamos se se pode combinar um meio melhor
ou mais pratico para o julgamento das impeachments.
Um dos meios seria confiai-o ao SupL'emo Tribunal
(los E tados Unidos; outro confiai-o aquelle Tribunal,
e Senado conjunctamente; terceiro, confial-o a um
tribunal eSf'ecial, nomeaJo peL'manente ou temporaria
mente para e~te fim. Se resul tal', que a todos estes

tI) The Federalist, N. 66.
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meios objecções de igual força podem ser oppostas
(c pl'ovavelmente nenhuma de oaracter mais excepcio
nal poderia ser suggerida), a al'gumentação em fa
vor do enado adquirirá maior pl'ocedencia.

§ 757. Primeiro, a eompetencia do upremo Tdbu-
nal para o julgamento de i1npeachments. Foi e te, de fac
tI), o pl'ojecto original da convenção, (1) A JJrincipio
se combinou, que a jurisJicção d() poder judiciario na
c:.ional se extendesse ás impeachments dos fUllccionarios
da nação. (2) Postedol'mente esta clausula foi risea
clü (3) e o poder de acensar foi dado á Camara dos
hel)rosentantes, (-1) sendo a. competellcia pal'a o julga
mQllto tarnbem dada ao SUPl'0ll10 Tribunal. r) Final
mente, e3ta competcneia foi ao Senado conferida pelo
VJto de nove Estados contl'a dous, (6)

§ 758, As pl'incipaes razões que prevaleceram na
convenção em favor da decisão final e contra a juris
dicção do Supremo Tdbunal, devem ter sido as que
constão do Tho Feclel'CLlist, como naturalmente podemos
pl'e umir. E' do seguinte theor a sua linguagem: « Onde,
~unão no Sena'lo, se poderia encontrar um tl'ibunnl suffi
cientemente digno on sufficientemente independente 1
Qual a outra corporação capaz 'le ter bastante confiança
em sua propeia situação 1lal'a, destemida e line de
influencias exteriores, manter a imparcialidade neces
saria entre um in.lividuo accusado e os representan
tes da nação, seus accu 'a lores ~ Poder-se-ia confiar
no Supremo Tl'ibnnal como cOl'l'espondendo a esta con
dição ~ E' muito' pam se du ridar, que os membros
d'aqueIle tri bunal podessem, a todo tempo, dispor d'essa

(1) Journal of Cmv.mtilll, pp. 69, 121,137,189,217, 226,324 a
~26, 3H, 3-16.

(2) Idem, pp. 69. 1~1 137.
(:-11 Idem. 1 9.
(4\ lde:n, 217, 23(),
(5) Idem. 223.
(') Ide.n, 321, 326, 3 ~6.
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elevada fortaleza d'animo que o cumprimento de tão
difficil tarefa exige, e mais duvidoso ainda é, se elles
gosariarn do grau ele conceito e auctorielade que, em
certas occasiões, ser-l hes-ia tal vez indispensavel, para
recorlci liarem o povo com uma decisão que, POl' aca
so, podesse chocar-se com a acc usação feita por seus im
mediatos representantes. A falta da primeira seria
fatal para o accusado, a do segundo perigosa para a
publica tranquilidade. O imprevisto em qualquer das
hypoLheses só podia sal' evitado tomando o tribunal
mais .numeroso do que seria consistente com razoavel
econom:a. A necessidade de um tribunal numeroso
para o julgamento das ill1JiecLchments é igualmente indica
da p la mesma natureza elo processo; este nunclI pode
sel' subordinado ás l'egrns exactas, quel' no delinea
mento do delicto por parte dos accusadores, quer na
sua apreciação por pal'te dos juizes, que servem, nos
casos coml11uns, pDra limitar o arbitrio dos tribunaes
eLO fa\ 01' da segurança pe soal. Alli não ha jury coL
locndo de permeio entre os juizes que proferem a sen
tença legal e a parte que tell1 de recebeL-a ou submet
ter-se a ella. A terri vel discreção que um t1'ibunaL de
impecLchments deve necessariamente ter, para conelem
na1' á infamia ou' à honra os caracteres mais distinctos e
dignos da confiança da nação, oppãe-se a que essa mis
são seja confiaelá a menOl' numero de pessoas. Estas
unicas considerações parecem só por si auctorizar a con
clusão, de que o Supremo T1'ibunaL teria sielo um substi
tuto impt'Oprio elo Senado como tribunal de impeachments.

§ 759. (C Ha urna outl'a cOllsideração que não contri
buirá pouco para reforçaI' esta conclusão; é a seguinte:
A punição que póde resultal' ela condemnação em virtude
de impecLchment, não termina o castigo elo delinquente;
depois de ter sido sen tenciaelo a perpetuo ostracismo
da estima, da confiança, das honras e dos honorarios
da sua patria, ainda é eLle p~ssivel de processo e pena
pelas vias ordinarias de direito. Seria razoavel, que as
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pessoas que tivessem dispost') da sua fama e dos seus
mais importantes direitos de cidadão em um processo,
ainda fossem, em outro julgamento pelu mesmo delicio,
os juizes da sua vida e da sua fortuna ~ Não ha toda razão
ahi, para suppor que o e):ro da primeira acarretaria o
erro da segunda sentença ~ Que a grande furça de urna
decisão poderin dominar' sobre a influencia d,~ novas
pro' as que podessem ser produzidas, para variar a na
tureza da nova decisão ~ Aquelles que de alguma sorte
conhecem a natureza humana, não hesitarão em res
ponder affirmativamente a estas perguntas e sell1 diffi
cuidade perceberão, que, fazendo das mesmas pessoas
-os juizes de ambas as instancias, aquelles que por
acaso possão ser objecto de persecução criminal, Oca
riarr. em grande parte privados da dupla segurança
que o duplo julgamento deve offel'eceL'-lhQs. A peL'lla
da vida e da pr'opriedade muitas vezes estará virtual
mente incluida na sentença que em seus lel'll1os não
yae além da pel'da do actual e da inhabilitação para
um ernpl'ego futuro. Aliega-se que a intervclnção le
um jUL'Y na segunda instancia remediaria o mal; mas
os j urys são freq uen temen te infl uenciado13 pelos j ui zes ;
muitas vezes são induzidos a offerecel'em á decisão do
tl'ibunal veredictos especiaes que se referem a questão
princi·paI. Quem quizera aL'l'iscar a sua vida e sua
propriedade ao vel'edicto de um jury que agisse sob
os auspicios de juizes que já tivessem prejulgado o
seu delido ~ J) (1)

§ 760, Todos aquelles que estiverem de natural bôa
fé deverão convil' em que ha grando procedencia
nesta al'gumentação, mas pOlle-se com franqueza pôr
em du ,'ida, que clia satisfaça a todos os respeitos e
seja il'respondivel, como já foi negado. A parte que se
refere ao julgamento judiciario pelos mesmos juizes,

(J) The Federali t. N. 65. ride tambcm Rawle on the Constitu
tion. cap. 2"~. pp. 2 1, 212.
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poderia ser de algum'l 'sorte attenuada, confiando-se a
jurisdicção neste caso (como de facto boje acontece nos
crimes cJmmuns) a um tribuna I inferiol', excluídos
de tomar parte no julgamento todos os juizes que ti ves
sem funccionado na impeachment. Ainda as i111, não ~e

pode contestnr qne, mesmo nesta bypotbe:;e, o ante
rior juigamento do uprem!) Tribunal, se no ca o nào
coubessp, appellação para eUe, seria de gl'ande pe o
no espirito dos juizes inferiores. ~ parte, pOl'em, que
entende com a importancia do numero, como comm J

nicando força á decisão e especialmente a que se re
fere a confiançq. e respeito publico que devem acolU
panhal' a deci ão, tem direito á maior consideração,
Com tudo, esta argumentação pode servil' de conve
niente resposta a do lado contrario, como se depre
bande das pall'lvras de illu~ trado commentador que,
não sem rara habilidade e pericia, a corporificou.
O raciocínio «parece», diz elll" «ter esquecido, que os
senadol'es podem ser pri yados das sua cadeiras sim
plps'llente por eiTeito da desapprovação popular, mas
que os juizes elo Supremo Tribunal o nã podem, Pa
rece ter eSluecido tambem que, ,empl' que o Pl'e i
dente elos Estados Unidos ó accusado, a Constituição
exige expressamente, que o Chie! Jt~sli'e cio Supremo
Tribunal presida ao julgamento. To la a cOllfiança, toda
a firmeza e imparcialidade d'aquelle tribunal sup
põem-se concentradas no Chief Ju,slice e que só em seu
peito residam ~ e não se podia confiar naquelle tl'i
bunal para o julgamento das ilnjJe(~chments, muito menos
digno de confiança pareceria paea a decisão de qual
ql.lur que: tão entre os Estados Unidos e algunB dos Es
tados ; pal'a decidir da vida e da morte de um indi vi duo ,
cujos crimes podessem sujei tal-o á impzCbchnwnt, mas
cllja infiuencia lodesse conjural' uma condemnação.
Entl etanto, os tl'ibunaes dos Estados Unidos são pela
Constituição considet'ados como competentes, para
que perante elle:; o individuo conelemnaclo em conse-
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quencia de impeachment receba a merecida punição que
a natureza do seu crime requer, pois não devemos es
quecer, que o individuo condemnado em virtude de
impeachmont, está comtudo sujeito á accusação, julga
mento, sentença e punição de accol'do 'com a lei etc.
A questão, pois, pode sel' invertida: pode-se presumir
que o Senado, uma parte do qual deve ter sido pa1'ti
I'ipes c?'irninis com a pes1?;oa accusada, por aconselhar a
medida pela qual é esta julgada, ou deve ter feito parte da
opposiÇão movida contra a medida em questão, quando
proposta e discutida no Senado; digo, pode-se presu
mir que o Senado veria a ser um tl'ibunal mais in
dependente ou menos pr0judicial do que um tribunal
composto de juizes que conservam os cargos emquanto
servem bem e que nem podem ser suspeitallos de te
rela participado do cl'ime e nem ele terem prejulgado
o criminoso ~» (1)

§ 761. Esta argumentação tambem é de gl'ande força,
lllas tambem devemos de boa fé convir em que ella
não ê inteiramente irrespondivel.. A pal'te que se' re
fere a circumstancia ele ser o julgamento do Presi- .
üente elos Estados Unidos presidido pelo Chie! Justice,
não Sv fundou, como depois \'eremos, na supposição
de que o ChieI' Justice fosse superior aos outros juizes
em confiança, fir.lleza e imparcialidade (embora se pos
sa com justiça presumil~o superior nos conhecimentos,
talento e respeito publico), mas na necessidade ele
excluir da cadeit'a o Vice-Presidõnte, quando poJesse
ter algum interesse evidente qu.) fizesse desapparecer
a sua imp:1rcialidade. Do mesmo modo, a parte que se re
fere á suppo:-ição de serem os senadores pal't'icipes 'ri
ninis inda mais impugnavel é; pOl'que não só é incor
recto affirmal', que <..,s senadores devem estar em seme
lhante ~osição, como com toda probabilidade, em qua i
to los os casos, el1es não terão tomado parte no rlelicto .

. (1) 1 Tuck. BJack. C)mm. Apf. 237.
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Os crimes que em gel'ai tel'ão de sel' punidos por meio
de i rnp3Ctchment, serão sómente os de elevada natul'eza
pel'tenceo tes a pessoas occupando posições eminentes,
- taes como um chefe de repartição, um ministl'o de
extrangeiL'os, um juiz, um vice-presidente ou um pr'e
sid~nte. De ordi nal'io o S~nado não tem acção sob l'tI
a conclucta de t3.es jJessoas e mal se poderiam suppol'
entl'e estas e a-luelle combi[)a~ões COITuptas no de em
penho dos de veres dos seus l'es p ~c ti vos cal'gos, Qua l
quer d'estes funcciona"ios podel'ia ser peitada ou com
metter gt'aves faltas; sem que um só senador. tivesse
conhecimento ou padicipasso do crime e realmente
mui poucos entre os senadol'es podel'iam sel' suspeitl.l
dos, em qualquel' tempo, de habitos de intima confi
ança ou t'elações pessoaes com rnuitos d'esses fun cio
nal'Íos. Ptdo que diz respeito a responsabilidade pu
blica ou até aonde é a confiança publica exigida, o
termo lie funcções dos juizes não teri:1 grande impol'
tancia para gat'antil' a pl'i neira e nem para diminuir as
susceptibilidades publicas de maneira a robustecer de

. modo peculiar a segunda. E' talvez uma das cil'cums
tancias mais impÚl'tantes do dese npenho dos deveres
judiciarias o facto de só ral'amente conq uistar gl'ande
favol' ou inflencia popular. A intlueocia, se ha, é de
natut'oza mui diiferente, ol'iunda rl.a dignidade de vida
e cooducta, do afclstamento das luctas politicas, da
exclus;va dedicação ao progresso da lei e da adminis·
tl'ação da j nstiça, circumstancias estas que são mais
conhecidas do mundo pl'ofissional do que se pode espe
rar q ne sejão louvadas pelo publico.

§ 762. Alem d'i 'to, não se deve passal' em silencio,
que semelhante accumulaç:1o acldicional de pode e no
ramo judiciaria não só serveria de pl'etexto a clamo
res contea elle como poclel'ia dar logal' a cel'to receio
gel'al da sua influencia, cil'cumstancifJ q Lle diffi~

ctlmente deixaria de prejudic.1r os etreitos salutares
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clas suas funcçóes orclinadas. (1) Naela ha de que um
povo livre tenha tanto zelo, como da existencia de
funcções e conectivos politico·; nas mãos d'aquelles que
não são por elle nomeados ou a elle directamente 1'es
pJnsa veis. O termo elas funcçóes judiciarias, em
q l1an to os juizes proceelem bem, embóra a cel'tos 1'e5
peitos seja o mais favoL'avcl para o independente elecl
ernpenho d'essas fllncçóes e conectivos, é ao mesmo
tempo susceptiye[ de fOI'tes objecções como renleelio
pal'a os elelictos sujeitos a impecLchment.

§ 763. Ha, todavia razões ele gl'ande peso, afól'a as
que já aLluelimos, que justificam completamente a con
clusão ele que o Supremo Tribunal não é o mais apro
priado, para ser inv0stido ela auctoridaele de julgar as
impecbchments.

S 764. Em primeiro 10Jar, a natureza elas funcçóes
que têm de ser oxercidas. Os delictas, aos quaes o po
der de il/ljJ3Cbchnwnt ele ordinal'Ío ba sido e é applicado,
são ele caracter politico. Não é que sémente os cri
mes ele natureza estrictamente legal caibão na sua esphe
ra (pois como presentemente veremos, a traição, subor
no e outros crimes e delictos graves e,tã.o n'ella expres
samente compr hendidos,) ma:::. é que esse poder tem
mais larga acção e attinge os que pro;,riamente chamão
se delictos politicas, uriundos de mau comportamento,
pessoal grave desiclia, usurpação ou dec prezo dos inte
resses pu'JliJo'S, no desempenho elos deveres ele cargos
poli ticos. Estes são tão varias em s.}us caeacteristicos
e tão indefini Ireis em sua effectiva contextura, que é
luasi impossi vel pI'over syste~naticamente para elIes
por lei positi 'a. Tóm elIes de sel' exa.mínados em face
elos larg s e vastos principios dR. publica administra
ção e eleveI'; ele SOl' julgado.; confor~ne os habitas, re
gras e pl'in ipios ela diplomacia, das praxes e combi
nações administrativas, das pra,ticas padamentares, elos

n. The Fed~ralj ·t, N, 65.
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actos e negociações do executivo, dos movimentos po
liticas tanto extrangeiros como internos e, em summa,
por uma variedade de circumstancias, já as que ag
geavam, já as que attenuam ou justificam os actos delictuo
sos, que pl'opriamente não pertencem á natueeza jUdI
ciaria no curso ordinario da administração da justiça
e ostão longe da esphera da jurisprudencia com
mum. ão deveres facilmente comprehendidos por es
tadistas e raramente conhecidos dos ju'izes. Um tribu
nal composto dos IJrimeiros, portanto, seria mui
to mais com,Jetente, no tocant a intelligencia e ha
bilitações, para o desempenho de taes funcçúes, do
que composto pulos segundos, sendo eguaes todas as
outras ciecumstancias. Em mateda de tanta gravidade,
a competencia do tribunal para desempenhar do me
lhor modo os seus deveres, é seguramente um requi
sito inuispensavel.

§ 765. Em segundo lagar, é evidente que a restricçno
das fórmas do processo nos casos de crimes contra a
lei commUl11 adapta se mal as impeaclunents. Os mesmos
habitas adquiridos nas funcçõos judiciar:as, o modo so
vera polo qual o ar')itrio dos juizes é de todos os la
dos cercado e limi tado, a fim do proteger por mei o
de rogras e precedentos as pessoas accusadas do crimes;
a obsel'vancia de principias tl!Jchnicos, que talvez clis
tingam esta mais do que outra qualquer ramificação ela
lei, não se accommodam bem ao julgamento dos cri
mos politicas sujeitos ao amplo processo das impench
menti]. Se ha ponderado com g~-ancle exactidão, que um
tribunal de caracter amplo e liberal, circumscripto o
m nos passiveI a fórmas restrictas, podendo prolongar
a sua sessão por todo o tempo que a natureza da lei
exigir, auctorisaclo a examinar a accusação e,m todas
as suas consequencias e effeitos e a co11ocar a defesa
do accusado nos principias da boa administração pu.
bI:ca, IJa1'ece inclísponsavol á importancia do julga-
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me ltO. (1) A h'sto~'ia das i'npeachments, tanto na Ingla
terra como na America, justifica a observação. Poucas
formalidades technicas se observam no processo; as
provas da accusação são bastante claras, mas em sen
tido generico; ha poucas excepções na applicação da
p ova resultante de simples regras e subtlle-~as tec11l1i
cas, observando-se fre1uentemente, que as respectivas
funcçõe hão sido melllOrmente comprahendidas e mais
liberalmente explicadas por estadistas do que por juri ta .
E-.:emplo notavel d'isto se encontra no jul "nmento de
\'~a1Ten Hastings, em que foi decedida negativamente
pela Casa dos Lord bem como pela dos Communs, a
questão de saber se a impecLchm,ent cahia com a dissolu
ção do Paelament·), solução quo parece ter tido contra
si toda a opinião do fõro. (2)

§ 766. \l.ém d'isto, são precisamente as proprias fun
cções que comprehendem interesse e relações poli
ticas, RS que parecem mais importante excluir do co
nhecimento e participação dos juizJS do upremo Tri
bunaL Grande parte do respeito e veneração, de que
gosa a dignidade judiciaria, nasce da crença de que o
tl'ibunal é tão impaecial quão illustrado, tão justo
quanto escmtador. E' de mui grande importancia que
osjuizos não só estejam ele facto acima de toda excepção a
esto respeito, como que em geral sojão tidos como
taos; não devem ser puros sómente, rnas, se possi vel,
superioras à suspeita. Muitos dos delictos lançados
á conta dos homens publicas originam-se no CarOL' e
.'las animosidades partidarias e a pl'opl'ia circumstan
cia ele sorem os juizes chamados a tomar pal'te como
arbitros nas controversias politicas, o en\'ol veria ine
vi ta\'oll11ente no odio commum aos partidarios, collo
cando-os perante a opinião publica, senão de facto, ao
menos em apparencia, de um ou do outro lado na lueta

(li hn. w 1e on the Cm. titution, ca.p. 2, p. 212.
(2) -! Black. Comm. -!OO, Christia.n s Note.
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dos partidos. Accresce que os habitas adquiridos n'es
sas funcções, os levariam a tomar parte mais activa
nas discussões publicas e na justificação das suas de
cisões politicas, do q ue parece conveniente áquelles que
diariamente têm ele decidir do!!] direitos e reclamações
pri vadas de homens nota veis por sua importancia po
Litica., zelo ou acti vidade nas :fiieiras dos partidos. Nos
governos livres, como o nosso, ha toda conveniencia
em afastar tanto quanto passiveI todas as funcções
judiciarias das luctas da 'ida puramente partidaria.
Com todo o seu esforço para evitaI-as, com as rela
ções livres e constantes mudanças de homens e me
didas nos governos republicanos, ha sempre immillente
perigo de que todas as classes da sociedade sejão
arrastadas na voragem da politica, pelo que será de
inestimavel valor tudo aquillo que possa contribui I',

para manter nos tribunaes de justiça o espirita de mo
deração e a exclusiva dedicação aos seus deveres .i u
diciaes. Que pode com maior segUl'ança concorrer pal'a
este fim do que a iscnçüo d'essas funcções, em seus de
veres ofliciaes, de toela participação e acção no actos
dos homens politicas ~ Nos casos em que os actos
d'estes são classificados pela lei comm um ou em vir
tude de estatutó p08itivo, na categoria de crimes,
ha pBquena difficuldade no cumprimento do dever,
porque a regra é conhecida e applica-se egualmente a
todas as pessoas, sejão ou não officiaes, e os factos
têm ele ser .i ulgados por um j ury, de accol'do com as
fórmas ordinarias nos casos communs. A observação
de MI'. ,Voodeson sobre este assumpto é procedente e
justa; depois ele te'r enumerado alguns dos casos, em
que se ha julgado impeachments por delictos politicas,
accrescenta que por elles c( é evidente quão pouco os
tribul1aes orc1illarios estão pl'eparados para tomar co
nhecimento de taes eleLictos ou pesquizar e reformar a
administração geral do estado.» (1)

(1) WO)de50n, Lect. 40, p. 602.
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§ 767. Em segundo logar, os JUIZe.S do Supremo
Tribunal são nomeados pelo poder executivo e natu
ralmente nutrirão sympathias por aquelle a quem de
vem a posição e pelos 'outros que são pOL' elte esco
lhidos para seus conselheiros confidenciaes no go
vemo; entretanto são o proprio Presidente e esses COI.
selheiros confidenciaes as pessoas que correm o riS00
in:minente de serem attingidas pelo poder de impe.tch
ment, A mesma circumstancia de deverem alguns, tal
vez a maioria do tribunal, a sua elevação ao mesmo su-

.premo magistrado, cujos actos ou dos SJllS conselhei
ros confidenciaes s-o julgados, tenderia de algllfna
sorte a diminuir a confiança publÍJa na impaecialidaele
e inclependencia do tribunaL.

§ 76 . Consideração de maior peso, porém, é a que
nasce do facto de tarnbem podeL'em ser poli ticalllen te
ac:usaclos, ~Ioe faltas no cumprimento de deyere , al
guns dos membros do ramo judiciario e assim sdl'ia
posLo em acção e",se espirito qUJ, por falta ele melhor
termo, foi chama lo o ·espirito do classe dos tL'i buna}s
e sociedales 01 ganizalas. Supponha-se que seja submet
tido a impeachment um juiz do propL'io Supremo Tribu
nal : não só (J numer.:> dos seus julgadores seria diJlli
nuido, mas ta'11bem todo o z)lo e parcial.ida le ou, se
quizerern, as rivalidades e os ciumes, de p'r~s tIe um
mesmo tribunal, poderiam sei' pós tos em jogo ou. (o
quP, é praticamen te q l1asi e igualmente nocivJ) suspei
tados de que o sedam, paL'a protegor ou aggravaL' o
delicto. Poderia alguem em consciencia convir, em que os
juiz'3s do upremo Tribunal constituiriam o melhor e mais
s ...guro dos tribuna3s para o julgall1en~0 de um cLülega,
tO:l1ando-se os sentimentos hU.nanos ~o.no elles são e
a fraqueza humana como ella é ~ Se as,iÍm é, não se
despertaria meSínO com rólação aos juizes inferiores, cer
to sentimento de indulgencia ou certo pen loe de opinião
sobre aclos e lo'raticas judici les, que podessem conduzir
seus cspL'itos a attenuações ou a rigores indebitos ~ E se,
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de fr1CtO, nenhum perigo houvesse s)b este aspecto, não
ha receio de que, em taes circumstancias, o ciume da
acção dos tribunaes judiciar;os nos delictos de natureza
jud'cial determinasse no espi ito ela nação profunda (lis
t ncção em materia de conelemnações e punições entre elles
e delictos puramente politi(;os? ão perderia o poder
de imp ,Ctchment, caso tal distincção pr,wa lecesse, a sua
justa veneração e auctoridade, especialmente S3 as
vict"m:'ls politic'ls escapassem ral'amente ou raramente
so.'lressem os funccionarios judiciarios? E' para dese.;ar
que cl'esta a:·te se pl'Oduza no espirito publico qualqu.r
tenL!eucia em relaçflo ao poder judiciario, que possa en
fI' Iquecer-Ihe o respeito geral e a quoticLiana utilidade? (1)

§ 769. Consideral;ões d'esta ordem não podem ser
desprJzadas em questões d'esta natureza e se, para a1
gu:.s espiritos, não parecem inteiramente satisfactorias,
ao menOf; estabelec3m, que o Supremo Tribunal, como
tribunal ele julgarnento de irn;pec~c1mtents, não está com
pletamente acima de toda excep~ão razoavel. Mas, se
éL considerações semelhantes se accrescentar, que a
pratica commum dos governos livres e eStlecialmente
da Inglaterra e dos Estados que compõem a União,
ha s' do confiar ~s~e poder a um dos ramos do corpo
legislativo mediante a accusação da parte elo outro,
te~)do-se verificado que tal combinação ba funccionado
bem, adaptado-se aos sentimentos e pre~oi1ceitos pu
blicos, á dignidade da legislatura e á tranquilliclade
da nação, a conclus'i.o a seu favor não pode deixar
de ser poderosamente reforçada e confirmada.

§ 770. Para aquelles que sentiram difficuLdade em
confiar só ao Supremo Tl'ibunal o julgamento elas
irnpeCtchments, se teria offerecido _o aIv(:.ldrio de para tal
fim re ll1il-o ao Senado. A' e.stn rounião muitas das
objecções já apontadas e e~pecialmente a.s que se re
furem as funcções peculiares ao ramo judiciario, se

(1) Raw1e on the Constitution, cap. 22, p. 214.
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applicariam com a mesma proceelencia que têm, appli
cadas á investidura exclusiva da jurisdicção no Su
premo Tri bllnal. A reunião traria a certos respei tos
algu'mas vantagens, mas estas mal poderiam contrabalan
çar as desvantagens. (1) Se os juizes, compaL'ados com a
totalidade do Senado, fossem em pequeno nume~'o, a sua
i mportancia mal seria sentida naq llelLa corporação,
Os habitos de commum e quotidiana cooperação estabele
ceriam entre os senadores confiauça e synlpathia
uns para com os outros, determinando os mesmos ha
bitos. correspondentes e1feitos entL'e os juizes; te 1'

se-ia, portanto, dous corpos distinctos funccionando
conjuntamente pro renctt(~, os quae~ seriam em grande
pat'te extranhos um ao outL'O, com senti mentos, pre
occupações e f6rmas de raciocinio inteiL'amente dis
tinctas umas das outras. Em taes circumstancias, é
de pL'esumir naturalmente, que gl'anele seria a divei'
gencia de opinião e, com toda prcbabilidade accen
tuada ficaria ella na contl'oversia entre as duas corpoL'a
ções. Supponhamos, que em uma imp:!achment, os se
nadores ficassem de um e os juizes de outL'O lado;
supponhamos uma minoria composta ele todos os juizes
e de um numero apreciavel de senadores ou uma
maioria organizada com o concurso de todos os j ui
zes; nestes, como em outL'OS muitos casos, não have
ria grande difficulclade em satisf'lzer o espirita publico
quanto ao resultado Lia impeachnwnt, A opinião judi
oiaria tomaria certo rumo com ar(loL', emquanto a po
litica seguiria outro não menos arJentemente, Seme
lhante estado de cousas pouco contl'ibuiria, para
augmentar a importancia ou a dignidade do tJ'Íbunal
na 0I,inião publica e possi vel seria, que secreta suspei ta
se insinuasse no espirita de muitos, de que uma ou
a outra corporação excercesse indebita influencia na
decisão finaL. Os ciumes e descontentamentos podõ-

(1) The Federali. t, ,65.
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riam lavrar no seio das pl'oprias partes compon~ntes,

ol'iundos da differença da sua ol'ganização, habitús,
occupações e deveres. Demais, a pI'atica dos governos
não tem até agora daelo gl'ande valor a l'eunião de cor
poraçõe1'i differentes rara actos de occasião ou obje
ctivos temporarios.

§ 771. Um terceiro alvitl'e teria sido commetter o
jnlgamento das impeachments a um tl'ibunal especial,
constituído paea aqu lle unico fim; quaesquel" porém,
que sejão os argumentos em favor d'este plano, COl'
re pondentes objecções e diffieüldades se encontl'arão.
Concorl'cria eLle para al1gmental' a complexidade da
ol'ganização politica e accl'escentaria ao mechanismo
do governo uma engrenagem, cuja utilidade seria pelo
menos duvidosa e que poderia embaraçai-o em seu justo
funccionamento. (1) Semf}lhél11te tribunaL podeda acal'
ret~U' pesadas de pezas e ficar sujeito, na pratica, a
muitas casualidades e inconvenientes. Se comporia elle
11.eces'Sal'iamente ou de funccional'ios pel'manentes, esta
cionados na séde do govel'l1O e em todo caso com direito
a fixo e regular estipendio, ou de funccionarios nacio
naes, chamados occasionalmente a funcções, embóra
previamente designat10s pelo cargo ou categol'ia, ou
de fUl1ccional'io$ estadoaes, escolhidos quan' lo já e 'ti
vesse decl'etada a impe[b ·hment. (2) Ol'a, q Llando se ten
t:lsse daI' fÓl'ma ou ol'ganização deJ.llitiva a qualqu81'
d'estas alternati vas, se vel'ia q LIe el'ão todas ellas in-

. tl'incat1as e ch ias de embal'aços. Para que o tribunal
podesse seI" effi:::az e independent l3, devia seI' nume
roso; devia dispol' de talento, expel'iencia, dignidade
e reputação, afim de conseguir e con ervar a confiànça
da naçR.o. Qne flll1Ccionarios nacionaes, fÓl'a de qual
quer elos ramos do gove1'l10, o legislativo, o execu
ti vo ou j udiciario, se poderiam encontrai' com as ne-

(1) The Fedel'll.li t, . 64.
(~) Tha Fedel'111ist, . 65.
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cessal'Ías qualificações ou requisitos ~ E se taes fnnc
cionarios podem ser encontrados, que compensação se
lhes deve offerecer, afim de sustentar a SlIi:1 digni
dade e importancia e de se asseglIrarem os seus ser
viços ~ Se o tribunal tetn de ser composto de flInc-

. cionarios estaLloaes, de que modo deverá ser estabe
lecido ~ Como se poderá cons.eguir a sua aC0itação alI
se lhes tornar obrigatorio o cumprimento dos ·deve
res ~ Por acaso este alvitre não submette todo o po
der de impeachment á fiscalização dos governos dos
Estados e lhes põe d'~sta arte nas mãos todos os meios
de tornal-o efficaz e satisfactorio ~ ão se pode presu
mir que nas questões politicas os Estados ou os fUI1C
cionarios estadoaes s não tornem particlarios ou pro
fundamente interessados no exito ou mallogro de me
dida. , no triurn pho ou derrota de ri vaes ou adversa
rias. Os partidos natUl'alrnellte desejarão proteger um
amigo ou vencer um adversario no pensamento de
conseguirem o predominio de uma administração local
ou de um partido estadoal e, se assim é, que garan
tia ha de fidelidade, independencia ou imparcialidade
acima de to,!.los os outros em um tribunal d'esta arte
composto ~ Pondo de lado estas questões geraes e des
cendo a consiLlerações de ordem mais pratica, pode
se perguntar, como se comporá semelhante tribunal ~

Deverá sel-o de funccionarios do executivo estadoal,
de legis ladores ou juizes dos Estados, de uma mis
tura de todos eUes ou de uma selecção f~ita entre
todos ~ Se.a corporação fôr muito grande, tornar-se-á
ingov6l'1lavel e Íl'aca devido ao seu proprio peso. e
fôr composta ele todos, terá em demasia elementos de
discordia, diversidade de julgamento 6 ele opiniãO local
e profissional. Se fÓl' homooenia em SU:1 constituiçãO,
como se se compozer de uma só classe de homens,
ror exemplo dos funccional'íOs executivos ele todos os
Estados ou dos j Ilizes dos supremos tl'ibullaes de todos
os Estados, pode-se presumil' (mesmo quando a todos
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os outros respeitos se podesse com certeza conseguir
a egualdade), que pessoas escolhidas pelos Estados es
pecialmente para negocios particulares e locaes, pode
riam exercer do melhor modo as mais altas e difficeis
funcções do governo nacional ~

§ 772. O The Fedel'alist occupou-se do assumpto com
extraordinaria franqueza «O primeiro alvitL'e», (o de
confi",r o poder a alguns funccional'ios nacionaes per
manente ) «sera repl'ovado por todos OR homens que
possão comparar a extensão das necessidades publi
cas com cs meios de prover para ellas. O segundo, »
(o de confial-o a funccionarios estadoaes) « será espo
sado com cautela por todos aquelles que seriamente
considerarem as difficuldades de reunir homens disper
sos sobre toda a União; o damno para o innocente
da procrastina·la verificação das accusações que lhe
possão ser feitas; as vantagens paL'a o criminoso das
opportunidacl~s que a demora proporcionaria á intriga
e a corrupção e, em alguns casos, o det.rimento para
o Estado resultante da inacção de homens, cujo fiel

-e firme cumprimento de elever pode expol-os á
perseguição de U111<1. maioria irrequieta e maliciosa
da Camara dos Representantes. Embóra esta ultima
supposição pareça rigorosa e provavelmente não se
verifique muitas vezes, comtueLo não se eleve perder
de vista, que o demonio da facção, em certas epo
chas, estende. seu sceptro sobre todas as corporações
numerosas. » E termina o assumpto com a seguinte
reflexão: « Se a humanidade se resolvesse a não acei
tar uma fórma de governo, senão tlepois que todas as suas
partes se adaptassem umas as outras com a mais com
pleta perfeição, a sociedade, dentro em pouco se conver
teria n'um scenario ele geral anarchia e o mundo n'um
deserto.» (1)

(1) The Fed.1ralist. N. 135.
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§ 773. Um iIlustrado commentador (1) lem)rou, tira
do da constituição da Virg;nia, um alv:tre de alguma
sorte dilferenLe de qualquer dos p1'eJedentes, alvitre
pelo qual n'aquelie Estado toda3 as impec~chments têm
ele ser julgadas pel03 tribunaes de justiça « na con
form'dade das leis do paiz,» do mesmo modo que se
gundo as leis estadoaes devem ser os fa0t03, em ou
tros casos, julgados pelo jUI'Y. Ma" as eb.;ecções contra
este syst9ma seriam mui sarias, não só pelas conside
rações já fe:tas, como pela difficuldade da no~neação

de um jury apropr;ado a semelhante fim. De que Es
tado ou Estados deve ser semelhante jU1'Y tirado ~ Co
mo deve seI' e5colhido ou composto? Quaes devem ser
as qualificações dos jurad03 ~ Seria prudente confiar
tudos os intel'esses politcos da nação a um jury com
mUlTI ~ Por acaso encontrar-se-ia em tem;Jo de excita
çc,e:; partidaria<l um jury com ba~tante fi1'll1€'za pa1'a
julgar com justiça fóra da influencia do favor ou do
desagrado popular pela medida, quando era a nação que
accusava ~ Es tas perguntas são mais facei3 de fazer do
que de responder, e o proprio facto de ter o exem
plo da Virginí"a encoo teado pouca aceitação de parte
dos OUtl'OS Estados, dá a prova decisiva de que não é
elie considerado melhor do que aquelles de que a Cons
tituição mais se approximou.

§ 774. Quando a materia foi submetLicla as conven
ções dos F:staclos, embóra aqui ou alli uma ou outra
objecção se levantasse contl'a o systema, só tres Es
tados propozeram emendas formalmente. A Virginia

-e a Carolina do Norte recoron1endáram « que outro tri
bunal que não o Senado fosse creaJo para julgar as
impec~ 'hments d'Js. senadores ), (2) deixandu a disposição
como estava quanto ao mais. Só Nova Y01'k 1'ecom
mendôll que se consti tuisse um tribunal para o jl1l-

(1) 1 Tnek 'r',:: Bla k. C lmm. App. :~H'7. 33~.

(2) JOUl'l1. of Convenr.ion, Supp. 42:-, 448.
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gamento das i7npeachrnents, com o Senado, os jnizes do
Supremo Tribunal e o primeiro ou mais antigo juiz
do mais elevado tribunal estadoal de jurisdicção geraL
ou ordinaria de cada Estado. (1) Esta recommenda
ção não altera a posição de uma só das objecções e
não foi em parte alguma sustentada, morrendo a
quest~o silenciosamente, sem que esforço algum se ti
vesse feito para reviveI-a.

§ 775. A con01u3ão a que naturalmente chegamos,
depois de largo exame do assumpto~ é que esse po
der foi sabiamente confiado ao Senado. (2) Pode-se
dizer com um illustrado commentador, que entre todos
os ramos do governo « nenhum se encontl"al~á mais
idoneo do que 9 Senado, para exercer esta jurisdicçãO
especial. Embóra, como os accusac1ores, os senadores
tambem sejão representantes do púvo, comtudo estão
em grau mais afastado e conservam seus lagares por
maior periodo; são, portanto, mais independentes do
povo e sendo escolhidos com o conhecimento de que
podem, durante o seu exercicio, ser chamados ao d'esta
alta funcção, trazem comsigo a confiança dos seus
constituintes, tIe que a desemp.enharão fielmente,
subentendendo-se de sua paL'te o compL'omis~o de a
exercerem honestamente. Excluidos de jamais serem
accusadores, é seu dever nunca se deixarem levar
pelas animosidades üos partidüs ou preconceitos con
tra os indi viduos, que algumas vezes podem al'l'astar
inconscientemente a Camara dos Representantes a actos
de accusação. Habituados a encarar em seu conjüncto
.as grandes relações poli ticas do paiz, são elles natural
mente os que estão nas meLhores condições pai'a de
cidir das accusações que possão enten.der com os ne
gocios exteriores ou os grandes interesses politicos no
interior; e, embóra não possamos dizei' que, como a

(1) Jaurn. af C:mventi1n, Supp. 437.
(2) The Federali ·t, N. 65.
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Casa dos LOI'ds ingleza, formem um corpo distincto,
inteiramente livre da influencia das paixões e afastado
dos interJsses do povo, com tudo não podemos encon
trar em outro ramo dos podel'es publicas maiol'es pl'O

babilidades de imparcilllidade e iildepenclencia .» (1)

§ 776. O resto da clausula constitucional que temos
examinado, não depende de acurado commmtal'io.
Principia dizendo que, quando o Senado se reunir como
tl'ibunal de impecLchment, seus membros « prastarão ju
ramento 'ou affil'mação, » disposição esta que, como se
applica á consciencia e integl'iclade dos senadores do
mesmo modo qU!3 dos juizes e jurados, que se reunem
para outros julgamentos, se recommendará a todos a·
quelles que julgão os mai:; elevados cargos, direitos e
deveres dignos da mesma segurança e protecclo, que
se dispensam, pelo menos, aos da mais humilde natu
reza. eria, de facto, monstruosa anomalia que os
mais elevados fl1l1c.Jionarios podessem ser accusaclos
(ks peiores crimes sem a illterposição de qual.uel'
sancção contra o exercicio das mais rancorosa:'> pai (Oes,
cm quanto os mais humildes individuas têm o direito,
de exigir d'aquelles que são seus pires e seus jul.;ado.
res, um juramento de fidelidade. Na Inglat~rra entre
tanto, a Casa dos Lords, por occasião de um julgamen
to de impea ·hm.ent, não jura, mas apenas promette sob
a sua honra. (2) C;' uma extranha anomalia, porque
cm todos os julgamentos civis e criminaes por inter
media .do jury, os jurados são juramentados e razão
não ha, p 11'3 que não se dê sancção egualmente obri
gataria para as consciencias dos julgadores nos' jul,:>a
mentos de crimes capitaes e Outl'OS perante quaesquer
outros tl'ibllnaes. Que ha na honra de um pár, que a
eleve necessariamentcl acima ela hOlll'a de qualquer ou
tro homem ~ Ainda mais accentuaclu se torna a ano-

(1) Rawle on the Consto cap. 22, pp. 212, 213.
(2) 1 Black. Comm. -102; 4 ln t 49; 3 Elliot Debat~ ,53.
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malia diante do facto, de não poder um p '11' depor
como testemunha senão juramentado, visto c mo, n'est~

caso, já não confiarão em sua homa. A maxima jUl'i
dica n'esta hypJthe:;e é a sJguinte; in jttli'io 11,0/1, G1'.'
ditur, nisi jU7'(Ltis. (1) Porqu3 a ob,igação de um juiz
de\ e ser menos solemne do que a de uma testemu
nha 7 A verdade é, que isso ni'io passa de um peivile
gio do poder concedido em tempos barbaras e funda
do mais na sobera JÍa feudal do que no~ principlOs
0:1 na justiça.

§ 777. A disposiçãO que se segue, diz: ({ Quando o
Presidente dos E&tados Unidos fol' o accusado, pre -i
dirá o chefe de p der judiciaria, chi~f j1./,stice.» Já nos
re~erimos á razão d'esta clausula; tinha por fim impe
dir que o Vice-Prosidente, ern quem se poderia Sllp
por o natural desejo de succeder no cargo, podess~

servir de instmmento favoravel á condem'lação do pl'i
meiro magistrado. (2) N'estas cil'cum~tancias, quem SJ
podéi'ia presu uir ma:s competente pal'a p"esidir do
que o mais alt magistrado judiciaria da nião ~ A
sua impaL'cialidade e independencia e· t'io Fio 10nTe de
suspe' ta, CO no as de qualluer pes oa no paiz, poden
do-se com razão considet'al' a digllid' de da sua posi
ção como um justJ penhor da p Isse do~ mais eleva
dos dotes..

§ 778. A clausula termina com as seguintes pa1avras:
C( b~ ninguem poierei s 'r on te.llilado sem o co curso
de dou:; terç s dos membros presentes.» Embóra mui
ta:; t)b~e(}'~õe:; se tivasse u Ceita á Con,tituiçã, pI! L'e;0
que nenhuma se levant)ll c ntra ste f1IO/'U /1 especial
exigido para a cJnd'\mnaçãO; entretanto c'ml razio
se pJlteria pre:-umil-o su:eito a ataques sob varias
I antas .de vista, dev'do a sua supp ,sta in 'onveuiencia
ou im;Jropl'ieclacle theorica. e poderia ter a:leóado e

(1) 1 BJll.clc. Comm. 402.
(2) Rawle on C mstit, cap, 22, p. ~±6,
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com certa plausibilidade, que este preceit'J se afastaya
dos principios geraes dos mesmos tribul1:les de justiça, aon
de uma simples maioria basta pa,'a a decisão e de todos
os corpos legislativos, a nde se adopta egual regra, re
duzindo esta exegencia de dous tervos o direito de
impeachment á uma pura inutIlidade. Al8m d'isto, a con
demnação ou absolvição pela CasH dos Lords, nos jul
gamentos das impeachments, são resolvidas por simples
maioria; (1) (L de sorte que não ha analogia ou prece
dente que defenda a disposiçflo..

§ 779. Em nenhum documento authentico se encon
tl'all1 os funclamento~ precisos d'esta limitação; mas
pode-se francamente presumil', ql1e a sua razão de"e
ter sido, COlll efTeito, gal'antir a imparcialidade do julga
mento e defender os homens publicos contra a pl)~

sibilidade de serem sacl'ificados aos impulsos diL'edus
do resentimento popular ou da influencia paI'tidaria.
Na Inglaterra, a Casa dos LOl'ds, devido á sua IlleS
ma. constituição e independencia hereditaria, oITe\'C'ce
barreira efficaz á essa oppressão e injustiça. O sr.
Juiz Blackstone observa com evidente sati~façã.o, que a
nobreza cc não tem os mesmos interesses nem ClS mes
mas paixõAs que as assembléa's populares» e q~e (C é
conveniente, que a nobl'eza julgue, pal'a qne ao
accusado seja a justiça g:uantida, como é con "eniente
que o povo accuse, para garantil-a á communidade. » (2)
O nos o Senado, pela propria theol'ia constitucio
nal, descança em base mais popular e tOI'nava-se
preciso preyenil' qualquer combinação de uma sirll
pies maiol'ia dos Estados pal'a relllo"er ou inuCilizar
11m .runccionario publico de merecimento. Se uma sil1l-

(1) Com. Dig. Par1iammt, L. 16. 17; 2 Woodeson, Lect. 48, p 11.i.
(2) 2 Black. Comm. 261.

(a) O ju1gament de impeachm.ents m mbros; « uma c:lUdemnadío
nll Casa do' Lords exige. rom- p r rneuo de doze votos, não sPr:a
tudo, o ,"oto peh menos de doze Yalid~.» Comyn's Dig. t. L. 1'7.
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pIes maioria fosse bastante para urna condemnaçãn,
se correria o risco, em tempos dI:) grande comrnoção
popular ou do espirito partidario, de tornar-se il're
sistivel a influencia da Call1::tra dos Repl'esentantes;
o unico correctivo pratico parecia a introducção da
clausula dos dous terços, a qual tornaria necessal'ia
uma egualdade de opinião e de interesses rara, excepto
nus casos em que o crime fosse evidente e clifficil de
pl'e umir a innocencia. Nem se poderia com razão
levantar queixas contl'a H limitação; porque, em cre
ral, não só a lei presume todos os homens inno
centes até que se pI'oye a sua criminalidade, COIIIO
exige a unanimidade do jury para uma condemnação.
Aq ui adoptou-se o meio termo entre a unanimidacLe
e a simples maioria e !-ie o cl'Íme de um funcciona
rio publico, após completa inYetitigação dos factos, não
pode ser pI'ovado a contento dos dous terços de uma
corporação de grande intelligencia e saber, que dis'
põe elas sympa1hias populares e representa os Estado,
deve f:;er p rque a prova é demasiadamente leve e fraca
para justificar uma condemnação. Em taes circum 
tancias, sel'Ía muito mais consoante com as noções ela
justiça em uma, republica, que o criminoso ficasse im
pune, do que o innocente se tornasse victima da in
justiça do odio popular o ü elas combinações dos par
tidos.

§ 780. A' distancia de quarenta annos, podemos com
todo prazer lançar os olhos retrospectivamente sobre
esta argumentação. Verificou-se, que o Senado é um
depositaria efficaz e segmo do julgamento das im
pecLchments; duran te esse periodo só qua tro casos se
clel'ão, que exigiram este remedio extremo; em tres
bou V\:J absolvição, em um condemnação. Quaesquer
qlle tenhão sido as opiniões de zelosos partidarios ao
tempo cl'essas occol'rencias, o jlfizo calmo da nação ha
sa nccionacln est(1S resultados, pelo menos com relação
as absolvições, immediatall1ente que passáram para o
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dominio da historia, livres da influencia immediata
das persegui<.;ões. A unanimidade das sentenças da
opinião publica, em sua acção flnal sobre essas con
troversias, foi tão gran't'!.e e satisfactoria, quanto se
poderia conce(lel' a todas aquellas que involvem duvida
real ou registl'am ardentes preconceitos e predilecções
de lados OppJstos. (1) n Nenhuma censura jamais foi ao
Senacl0 dirigida ]Jor- infiel desempr,nho dessas altas
funcções, rarclmente deixando um Estado, se jamais o
fez, ele re-eleger um senador por causa do seu voto

(1) Os julgamentos a que alludimos aqui farão os de William
Blount em 1779, dv Samuel Chase em 1805, de John PickeJ'ing
am 1803 e de James H. Peck em 1831. Os tres primeiros são cita
dos em Rawle on the Consto cap. 22, p. 215. Vide tambem 4 Tuck.
Black Comm. 261, nota; Id. App. 67 e Senate Journals dos respe
ctivos annos. Rawle on Consto C'l.p. 22, p. 215 .. S~rgeant on' Consti
tutional Law, cap. 29, pp. 363,364.

(a) O perigo de que os senaclo- pr0curou prevenir estes resul
res, escolhidos como represen- tados, dispondo que os jllizes do
tantes de partidos politicas, se- Tribunal de Appellações fação
ji10 dil'igidos consciente ou in- parte do tribunal de impeach
consci,mtemente por eonsidera- men.t. Em alguns casos, seme
ções que não deveri'tm ter in- lhante elemento pode ser de
fiuencia sobre elles, é muito valor incalculavel; ma" o ul
maior no julgamento de um func- timo exemplo citado não pe1'
cionario politico, de cuja demis- mitte inteira confiança na ha
S.10 ou conservação se possa ti- bilidade dos proprios juizes
ral: vant~gem partid'arias, do que mesmo dos juizes da mais ele
no de um juiz. Isto foi eZicien- vada esphera - para agirem,
temente demonstrado na il1lpeach- quando a lucta dos partidos é
71iont do Presidente Johnson, na renhida, sem attenção a suas
qual, com pequenas excepções, filiações partidarias. S~ria uma
os senadores se dividiram na calamidade da maior importan
questão da criminalidade exa- cia, se se firmasse o precedente
ctamente no seu tido das suas da condemuação e demi. são do
aflinidndes politicas, Outro ca o, Presidente pJr um voto p rti
ainda mais rec nt , e que abrange daria e por fundamentos que
a Pra idencia, po lia sel' citado, não fossem sanccionad 1S pelo

mbórn não sej;~ uma il1lpeach- sentimentJ calmo e pela mac1ll
ment. O Estado d~ N0va York ra refiexãó do povo.
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em taes occaslOes. Que mais se poderia exigir no pro
gresso de um govemo'? Que mais esperaI' da expe
riencia, para justi~car a confiança na instituição ~

§ 781. A clausula seguinte dispõ.3 CJ ue
« A pena nos casos ele accusaçãu pela
Camara dos Representantes, imp ~chm,'nt,

não poderá ir além da perda do aI'go
e da incapacidade para exercer qualquel'

outro honorifico, de re ponsabilidade ou remunúrado nos
Estados Unidos; mas o condemnado, cúmtuelo, poeleI'á.
ser accusado, julgado, conLlemnaclo e punido de accol'llo
com as leis. »

§ 782. E' evidente que, nos julgamentos de intpoach
ments, entl'e os elous alvitres que se apresentnvalll no
caso de conc1emnação, um deveria ser tomado: pl'Of0
l'il' o tribunal sentença conelemnando á. pena com
pleta, isto é, a que estava sujeito o cl'ime de con
forrniJade com a lei elo paiz em casos semelhante
perante os tribunaes ordinarios, a16m da delflis~ão no
cargo e consequente inhabilitação pal'a sel'vil' outev,
ou limitar esta pena á f'imples elenlÍs ão e inhabili
.tação. Se a primeira hypothese fizesse parte d;1 funcção
constitucional do tribunal, então, no caso ele ab 01
vição, o accusaelo não pOLIeria seI' submettiLlo a novo
julgamento pelo' mesmo cl'Íme perante os tl'ibunae~

orelinarios; porqu repugnaria a tojos os pl'incipios do
direito commum, que o individuo fosse constranoido
em sua viela ou libel'dade mais .ele li.na vez pelo músmo
cI'ime. (1) A declaração de absolviç.ão, pOI'tanto, con
stitue absoluta barreira contI'a uma segun la perse
guição p.3lo mesmo crime. Se o tribunal de impec~cJtII'/,'nts

apenas ~l'oferisse sentença de destituição do cal'gJ e
cJnsequente inhabilitação, então era indispensavel, que
se decretasse a libel'Llade dos tribullaes orllí l1ario -,
pal'a exercel'em jurisdicção soiJre o crime, afim du in-

(1) 1 Black; C)mm. 335, 361 .. Hawk P, C., L. 2, cap. 3:-,
)
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fligirem a p3na eommum applicavel aoe:; criminosos,
que não são funccionados. De outra sorte, poderia
tornar-se materia de extrema duvida resolver, sem
offensa dos grande' principios supramencionados, esta
belecidos para SJgUl'i:Inça da. vida, corpo e liberdade
do cidadão, se um segundo julgamento poderia ter logar
pelo mesmo crime, depois de uma absolvição ou de
uma condemnação pelo tl'ibunal tIe impeachments,. dada
a hypotbese, pOI'ém, de que esse segundo julgamento
não podesse tel' logal', então os maiores cl'iminoSoR,
quanllo funccionarios, poderiam escapar sem a verda
deira punição legal, mesmo nos casos de crimes que
sujeitariam seus concidadãos a penas ca pitaes.

§ 783. Dispondo, pois, a Constituição, que o julga
mento de impeachments não irá alem da destituiçãp do
emprego e da inhabilitação para exercer outro, puni
ção que embora afflictiva 'para um espirito superior' e
ambicioso, mal sel'ia sentida por um espirito baixo e
dissoluto, sabiamente sujeitou o delinquente a julga
mento perante os tl'ibunaes cl'Íminaes ordinarios, para
o effeito de recebeI' a punição commum resel'vada ao
(,rime. Assim, a trãição, que por nossa lei é um cri
me capi tal, poderá ser devidamente punida e a cor
rupção em altos funccionarios, que de outra sorte se
ria apenas castigada com a inhabilitação para o exer
cicio de funcções publicas, poderá recaber a recom
pellsa da sua infamia com a mesma inexol'avei seve
ridade liue féL'e outl'O e mais humildes crilllino~oE'.

§ 784. Na Inglatel'a, O julgamento de impeachnumls
não se limita á imples destituição do emprego, ma
extende-se a to las as penas prestahelecidas pela ll3i para
o cri me. A Ca"a los Lords, poi, veri ficada a con
demnação, p..Hle em 'U'l sentença infligir pena capital,
de lel'l'O pel'petuo, confisco de bens e terras, multas
ou prisão tanto quanto a destituição do empl'ego e a inha-
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bilitação para ~xercer outros, conforme a natureza e
gravidade do crime. (1)

§ 785. Como os crimes, a que o processo de impeach
ment ha sido e continuará a ser applicado de pl'efe
renc:.ia, são de nat Ireza poiiticfl, (2) é natural presu
mir que elles serão exaggel'ados frequentemente por
espirito de partido, sendo o pl'ocadimento official al
gumas vezes dictaào pelas dissensões pal'tidarias tanto
quanto por amor do intere~se publico. Portanto, ha
risco de que, em casos ele condemnação, a punição es
teja inteil'amente fora de pl'oporção com o cdme. Pela
natUl'eza de taes clclict08, é impossivel fixar uma pro
porção ou grau exacto quer em relação aos cleli
ctos, quer as penas, e gl'ande lattitude tem de ser
inevita velmen te deixada ao tribunal de impeachl/wnts a
respeito de uns e outras. Toda tentativa de definição
dos lelictos ou de fixação da pena corrl1spondente á
cada e pecie de crime, daria logal' provavelmente a
mais injusLiças e inconvenientes do que porleria Pl'O
duzir correctivos e talvez tornasse o poder moroso e
inefficaz. Assim, pois, tendo-se de dar e sa latli tude
e estando ella especialmente sujeita a abuso o asso
ciando-se aos pa'L-tiJos, ás contenlÍas e animosiLlatles
dos Estados, enLendeo pnlLlente a COI1 vellçã0, que o
poder de punir conferido ao Senado não affectasse mai
que o direito ao emprego e a cayteidacle para o exer-·
cicio de outros empregos, evitando d'esta -ade todo
desejo em epochas facciosas de sacrificar homens clis
tinctos no altar dos partidos. A hi toria já lhe tinha
demonstrado sufficient mente quão nociva e irregular
mente fÔl'a o poder de impe(~chment applicado em Outl',lS
epocha'! e não er,,1 pl'udente tleSpl'eZal' as li<:.ões que,
pal'a nosso proveito, elta havia flscl'ipto nã) raramente

(1). Com. Dig. Pal'liament, L. 44; 2 Woodesol1, Lect. 40, pp. 611
a 614.

(2) 2 Woodeson, Lect. 40, pp. 601, 604.
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com sangue. LOI'd Stratford, no reinado de Carlos I, e
Lord Staffol'd, no de Carlos II, fOl'ão ambos condem
nados a penas capitaes pela Casa dos Lords e execu
tados e ambos se suppõern terem sido antes victimas
do espirito d'aquelles tempos do que criminosos mere
cedores de tão grave punição. ti) Outros casos, alem
d'isto, se derão, nos quaes, pOI' maiol'es q ne tenhão
sido as faltas dos accusados, a sua queda final foi
antes o resuLLado de rllsentimentos e odios p€lliticos,
do ,que do desejo do adiantamento da justiça. (2)

§ 786. Ha sabedol'ia, san politica e peL'feita justiça
na separação do crime, pelo menos no que toca a ju
risdicção e julgamento, reLluzindo-o a seus respectivos
elerr.entos e Sl1bmettendo a pal'te politica ao poder po
litico do governo, em quanto conservou a parte civil
sujeita á competencia das .instlças ol'llinarias; a se
gunda podia ser razoavelmente confiada ao jury, em
quanto a primeira recebel'ia pel'ante o Senado o con
veniente julgamento e punição. Se Sel perguntas e,
porque razão era preferivel pl'oceder successivnmente
a julgamentos separados e porque, decretada uma con
demnação em um tl'ibunal judiciaria, esse tl'ibunal
não podel'ia tambem impor a d.estituição do cal'go e a
incapacidade para o exercicio de outl'OS, como parte da
sua sentença, encontrar-se-ia a I'espoi'lta já dada na ar
gumentação contl'a a investidura dos tribunaes judi
ciarias em funcções puramente politicas. Na pratica
ordinaria da justiça criminal, nenhum tribunal tem
competencia para destituir ou decretar a incapacidade
cio crii!linoso, como pal'te da sua sentença; se isso al
guma vez acontece, é como uma conseC'Jllencia e não
como parte da sentença. Poderiamos .iu'Liciosamente
accrescentar, que a investidul'a do tl'ibunal judiciaria

(1) Rawle on Lhe Constitution, cap. 22, p. 217; 2Wood on, Lect.
40, pp. Q08. 609.

(2) Com. Dig. Parlinment, L. 28 a 39; 2 "'oodeson, Lect. 40,
pp. 619, 620.



- 546-

em tão elevado e delicado poder, para exercei-o á von
talle, seria peculiarmente impropl'ia e inconveniente
em relação aos alto!'; funccionarios do govemo. Que
havel"ia de mais encommodo para um tribunal de jus
tiça do que ter de decretar a destitu[ção fundado
na simples prova de usmpação ou malver ação po
lilica no emprego, tendo-se em ,"ista a infinita \'a
rieclade da especie, desde a falta levissima até a mais
flagl'ante corrupção ~ O Presidente devel"á S<3r desti
tuido do seu cargo pela simples vontade de um tri
bunal de crimes politicos ~ Não será um COl'pO poli.tico
como o Senado, tendo-se em vista o seu superior co
nbúcimento das funcções' executiva, muito mais com
peton te do que um simples tl'Íbunal judiciario, pal"a
julgar até aoÍ1de o bem publico pode ser consultado,
em dada hypotbese, por uma condemnação ~ Suppo
nba-se que o enado repute o julgamento irl"egular ou
illjustifiwavel, como podel'á tor logal" a destituição ou
ser a sentença executada ~ separação completa elo
pod L' de destituiL' do de nomear pode crear muitas
di fIiclllclades praticas que não devem, a não sel" por
moti vos da mais urgente natureza, sal' admittidas
em materia de governo. 111 pL'ocurar su tentar, qu
a difficuldade seria insupera vel, basta dem nstrar, que
ella seria aLtamente inconveniente na pratica.

§ 7 7. Do Jo'twnal or the Convention pal'ece, que esta
disposição limitando a sentença nas impeachments á des
tituição e inhabilitação para as fnncções publicas, s'
no fim das nas deliberações attraio alguma attenção. (1
A sua aceitação, com tudo, não foi inteiraillente isenta
de algLll1'la divergencia de opinião, porque só passou
pelo voto ele sete Estados contra tres. (2) Não cons
tti.o ac; razões d'esta divergencia e nas convenções dos

(I) JOUl'U'l.l of tbe Cmv ntion, pp. 227, 302, %3.
(~) Id.1m, pp. 227, 3'>2. Vide 3 Elliot's Debate!', 43 li. 46; Idem,

53 a 57, 107, 108.
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Estados; parece que nenhuma duvida foi seriamente
apresentada contra a conveniencia da disposição.

§ 7 8: Para completar o nosso exame· da disposi
ção constitucional àcerca de impeachments, é necessa
rio verificar, qua ,3s são as pe~soas e os crimes que
estão sujeitos a esta especie de accusação. Por extra
nha inadyertencia, a Constituição desligou esta parte
da materia da que estava in timamente relacionada,
collocando-a impropriamente no titulo que trata da
ol'ganização, direitos e devel'es do poder executivo.
Para e, itar a necessidade de voltar de novo a este
assumpto, no. desviaremos do methodo geral adopta
do para estes commentarios e aqui examinarflmos as
restantes di~posições ácerca de impeachments.

§ 789. A quarta secção do segundo
artigo di::;põe: « O Presidente, Vice-
Presidente e todos os funccional'ios
civis, dos Estados Unidos serão de
mittidos do uargo no caso de aCCllsa

ção pela Camara dos Repl'esentantes, impecbchnMnt, e con
demnação por traição, suborno e outros crimes ou de
lictos graves.) (1)

§ 790. De conformidade com esta clausula, conclue
se que o processo das impeachments é exclusivamente
circumscripto aos funccional'ios civis dos Estados
Unidos, inclusiye o Presidente e Vice-Presidente. Sob
este aspecto, diITere essencialmente da lei e pratica
da Gran Bretanha. N'aquelle reino, todos os subdi
tos elo rei: quer sejão ou não páres, estão sujeitos á
accusação perante o Parlamento, embóra se haja firmado
a doutrina, de que os simples particulares não podem
hoje ser accusaLlos por meio de impeachment nos cri
JIICS capitaes, mas sómente por crimes menos graves,

(1) Na convençiio, a clausula qlle sujeita o Presidente ~~ d sti
tui~ão do earO'o em virtude de illlpeachlltcnt e condemnação, não pa.
,ou por unanimiJade, mas pelo voto de oito Estados contra dou..
.Journal of Convention, pp. 9-!, 19-1, 211.
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misiemean01'S. (1) Estes crimes, pOl'ém, como affectam
especialmente a nação pelo abnso dos altos cârgos de
confiança são os mais proprios e os que mais com
l11ummente hão fornecido materia para este processo
perante o Parlamente, (2) Ha especial con veniencia
pelo menos nos govel'no-; republicanos, em circums
crever o poder de impeachment aos funccil)Qarios pu
blicos, Em taes governos todos os cidadãos são eguaes
e deveu:. ter a cel'teza de julgam'Jnto pelo jury em
todos os crimes e delictos de que possão tornar-se
respon a veis, desde que não e;.çerçam uma funcção
Pllblica. SlljeitaL-os á imp3achmmt não só seria ex
trell1amellte oppressivo e dislJendioso, mas lhes pOI'ia
em I'ISCO a vida e a liberdade, expondo-os contra a sua
VOll tade á perseguições POI' sua conducti no exel'ci
cio dos seus direitos e pl'i vilegios politicos. Apreciado,
CJ1l10 com razão é, o julgamento pelo jury' em mate
ria ci vil, o seu valor como pl'Otecção contra os resenti
mentos e as violencia dos govel'DalJ tes e das facções nos
proces80s criminaes, o toma inestimaveL E' alh, e só
alli, que o cidadão, na sympathia, na imparcialidade,
na integridade incorrupti vei elos seus concidadãos es
coLhidos para julgarem a aCljusação, pode sentir jus
tificada confiança, que o alente e anime. Se aceita'
funcções pubhc'as, incorl'e de livre vontade na respon
sabilidade addicional d'abi resul tante. Se for submet
tido á itnp3achment pOl' sua conducta emquanto no exer
cicio d'essas funcções, não póde com razão queixal'-se,
desde que foi pOl' sua propl'ia e~colha, que collocou
se n'essas I;ondições, pois que, ao aceitar o cargo pu
blico, submetteu-se a todas as suas consequencias.
Realmente, desde o instante em que fivou resolvido
que o julgamento das impectchmmts ficasse circumscl'ipto

tI) 4 Black. Corom. 281 e Christi m's lte; WOJdeson, LecL 40,
p, '601, etc.; Com. Di ... Parliaroent, L. ') a 40.

(2, <! W oode50n, Lect. 40, pp. 601, 602.
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á destituição e incapacidade para o exerclClO dos car
g0S publicos, seguia-se como natural consequencia, que
elle não devia comprehender senão os funccionarios
lios Estados Unidos. Parece fI ue foi pensamento origi
nat'ÍJ dos defensol'es do governo nacional circumscre
vel-o nestes limites; porque nos primitivos projectos
submettitlos á convenção e em todos os actos poste
riores, esse poder era expressamente limitado aos fllnc
ciooal'ios nacionaeG. (1)

§ 791. A pergunta qlle naturfllmente logo se apre
senta, é quem é funccionario ávil nos termos da dis
posição constitucional, não sendo talvez a pergllnta
suscepti vel de uma resposta peremptof ia. A palavra civil
tem varias significnções; é muitas vezes usada em
contl"aposição a ba?'!:Ja?'o, s!lvagem, IJara denotar o es
tado de uma socieJade subll1ettida á ol"dem e governo
regular; a~sim dizemos vida civil, sociedade civil,
governo civil e liberdade civil, .sentido em que é ella
qllasi equivalente a palavra politico. (2) E' algumas
vez ~s usada tambem em contraposição a palavra cri
mirvIl, pal'a indicaL' ,os direitos privados e os recursos
das pessoas como membros ela communidade em con
tl'aste com os que são publicos e dizem respeito ao
govel'no; assim dizemos pl'Oce»so ci vi I e processo Ct'i
minai, jUl'isdicção civil e juriselicção criminal. E' ou
tras vezes ainda empf'egada em contraposição a milita?'
01) ecclesicLslic'J, n-Llu?'al ou ext?'angeiro,. assim dizemos um
CHl'go civil em opposição a um posto militar ou cargo
ecclesiastico; morte civil em contraposição a morte
natural; guelTa civil em contl'aposição a guel'ra eXi
trangeira. O sentido em que é empregada pela Cun-

(1) Journa1 of Cmvention, 69, 121, 337, 226.

(2) Jobnson's Dictional'Y, Civil; 1 Black Comm, 6, 125, 121; Mon
tesquieu, L'Espl'it de Lois, L. 1, cap. 3; Rutbel'forth's ln t. L. 2,
ca.p. 2, p. 23 .. cap. 3, p. 52; cap. 8, p. 359 .. Heinec Elem. Juris
Nat. L. 2, cap. 6.
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stituição parece ser em contraposição a militaI', para
indioar os direi tos e deveres que se referem aos cida
dãos em geral, distinguindo-os das pessoas empregadas
no serviço de terra ou ele mar elo governo. E' n' ste sen
tido que Blackstone falla dos seculares na Iuglaterra,
como divididos em tres classes distinctas, a civil, a
militar e a maritima, comprehenelendo as duas ulti
mas as forças ele terra e mar do governo. (1) No
mesmo sentido, se dizem as despezas da lista civil dos
funccionarios em contraposição as elo exercito e ar
mada. (2)

§ 792. Portanto, todos os funccionarios dos Estados
Unidos, que exercem seus cargos sob o governo na
cIonal, quer os seus deveres sejão de natureza judio
ciaria ou executiva, quer estejam elles collocados nos
mais elevados ou mais humildes ernrregos nos va
rios ramos do governo, exceptuados os officiaes elo exer
cito e armada, 'ão, propriamente fallanclo, funccionarios
civis nos termos da Constituição e estão sujeitos á impeach
ment. (3) A razão pela qual os officiaes militar~s [io
excluídos, é porque elles estão sujeitos a jlllgamento
e punição na conformidade do especial codigo militai',
ele leis, regras e usos ela guerra. A prop'ria natu
reza e eITectividade dos deveres e disciplina militares exi
gem e ta jUl'isdicção summaria e exclusiva, e a prom
ptidão da sua acção não só adapta-se molhor as idéas
e noções elos homens que se dedicam á viela milito r,
como reputam elles a sua honra e reputação mais
garantidas nas mão ele seus irmãos d'armas do que
nas de qualquer tribunal puramente civil. De feito, em ne
gocios militares e navaes, é fóra ele duviela que o
Senado mal poderia ter o competente conhecimento e
experiencia paea decidir dos actos de militares; e esses

(1) 1 BIack. CoOlol. 396, 408, 417; De LolOle, L. 2 cap, 17, p. 446.
(2) 1 BIack. ComID. 332.
(3) RawIe on the Constitution, cap, 22, p. 213.
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actos tanto devem ser dirigidos apenas pelos usos e
costumes, pela disciplina e discreção militares, que a
Constituição sabiamente confiou aos tribunaes mar
ciaes o encargo da sua decisão.

§ 793. A proposito de uma impeachment peeante o e
nado em 1799, questionou-se se por ventura o senador
seria funccionario .dos Estados Unidos, decidindo o Se
nado que o não era; (1) identico principio deve applicar
se. á Camara dos Representantes. Esta decisão, em
que o peopl'io Senado achou-se profundamente dividido,
parece não ter sido inteiramente satisfactoria, como se
collige, para alguns illustrados commentadores. (2) ão
se conhece a argumentação, com que foi ella socorrida,
tendo sillo secretas as deliberações do ónado; mas
jJl'oyavelmente se sustentou, que a phrase - (w1Ccioncbl'ios
civis do Estados Uniclos significava aquelles que recebiam
a sua nomeação e a exerciam sob o goyer:no nacional
e não as pessoas que, embora membros do governo,
recebiam a sua nomeação dos Estados ou do povo dos
Estados. N'este sentido, a menção do Presidente e Vi
ce-Presidente, como funccionarios sujeitos a impecbchment,
era indispensavel; porque eUes recebiam ou podiam
recebee o seu c~trgo de fonte superior ao goveJ.'no na
cional. Accresce, que. a clausula ora examin~da nem
peetende consideraI-os como funccionarios dos Estados
Unidos; diz ella « o Presidente, Vice-Presidente e todos
os (uncciollcbl'ios civis (não todos os outros funccionarios
civis) serão demittidos) etc. A linguagem da clau ula,
portanto, nos levaria á conclu ão, ele que eUes erão
mencionados antes em contraposícão do que como in
cluídos na classe dos funccionarios civis dos E tados

(1) A decisão foi tomada p lo voto de 14, contra 11 senadores.
ride Senate Journal, 10 de Janeiro de 1799; 4, Tucker s Black.
Comm. App. 57, 5 ; Rawle on Consto cap. 22, pp. 213, 214.

• (2) 4 Tucker' . Black. Comm. App. 57, 58; Rawle on C~nst. Cjp.
22, pp. 213,214,218, 219
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Unidos. Outras clausulas da ConRtituição paeecem fa
vorecer esta conclusão, especialmente a que diz I'es-
peito a nomeação dl)s funccionarios dos Estados Unidos
pelo poder executivo que tem de cc titular todos os func
cionarios dos Estaelos Unidos;» a sexta secção elo
artigo primeiro, que diz, que cc ninguem, occupando qual
quer emp1'ego sob a aucto1'idade dos Estados Unidos, poderá
seI' membro de qualquer das camaras, em quanto con
serva1'-se no emp1'egO» e a primeira secção do al'tigo S3

gundo, que declara, que cc nenhum sena\lor ou I'epre
sen tan te ou pessoa que PX61'ça ca1'go de confiança ou 1'emune
mdo sob o govel'l1o elos Estados Unidos, podel'á ser
nomeada para eleito!'.» (1) Não é certo que a PI'O
peia convenção jamais entendesse que os senadores e
representantes estavam sujeitos a impeachment (2) e me
nos certo é ainda que tal sujeição fosse um acto poli
tico ou aceitàve1.

§ 7\:1'1. A argume.ltação do The Feder:Llist sobre este lIS

sumpto, respon lendo algumas objecções relativas a in
vestidura do Senado no poder de julgar as impea.ch/llents,
não auctori::;a a conclusão de que o sabia auctor repu
tasse os senadores s Ijeitos á imlJeachment; algumas das
suas partes nos levariam antes á conclusão contraria,
cc A convençfio poderia com, "azão,» diz elle, cc tel' pen
sado na puniçãO do executivo por se desviar das ins
trucções do enado ou pela falta de integridade na di
recção dos negocias que llle fossem commettidos. Tam
bem poderia ter tido em vista a puniçfi o de certos
indi viduos principaes do Se :ado, que tivessem pl'osti tuido
a sua influencia n'a.luella corporaç·ão como instrumentos
mercenarios ela corrupção extrangeira. Não podia, por6m,
com a me:"ma ou mais razão, te" pensado na im]J3ac/h
.mmt e puniçãO dos dous terços do Se~;ado. por terem.

(1) Vide Blount's Trial, pp. 3J, :~5, 49 a 52.
(2) Vide South Carolina Debates on tbe Con titution, Janeiro d~

1788 (impressão de Charleston, 1831) pp. 11 a 13.



-553-

conséntido em um tratado inconveniente mctis do que
da maioria d'aquelle ou do Out1'O ?'amo da legislatura, por
ter consentido en uma lei perni.~iosa ou inconstituvio
nal, principio qUg, c?m? creio, nunca foi rec3bido em gove1'
no algum,» étc. f( E entretanto, que razão ha, para
que uma maioria da Cam·ll'a do.:; Representantes, que
sacrifica O"S interesses da sociedade em um acto legis
lativo injusto ou tyrannico, deva es~apar impunemente
co:n mais razão do que os dO~lS ter.;os do S ma lo, que.
sac:-ificasse os mesmos intere .ses em um tratado noci
vo celebrado com pote:1cia exl rangeira ~ A verdade é,
que em todos os casos se.nelhant:s é essencial á li
berdade e á necessaria independelLia das deliJerações
da corporação, que S3US mem'Jros est 'jam isentos de puni
ção p2los actos p1'aticados em sua, ca,p::tcid'de collectiva, deven
do a segUl'ança da s03iedade depe:lder do cuidado to
mado em confiar a funcção a mãos convenientes, em
fazer da sua fiel e'Cecução uma questão de intere3se do
executor e difficullar o ma·s possivel as combina
ções em qualquer sentido contradas aos interesses pu
blicos.» (t) Accres~e que, cano se sabe, em algumas
das convenções esta:loaes, os defensores da Constitui
ção não admittil'arp., que os membros do Congresso ficê.-s
sem sujeitos ao poder de impeachment. (2).

§ 795. Pode-se admittir que a violação do dever
de parte do legisiador seja tão censura vel quan to
de parte de um funccional'io executivo. ou judiciado;
mas não se segue que, em ambos os casos, deva ser
applicado o mesmo remedi o ou que o remedia appli
cada em um não seja improprio ou inconveniente no
outr'O caso. Os senadores e representantes são respon
saveis para com o povo dentro de curtos períodos
e podem ser por elie repellidos, sendo, além d'isto,
responsaveis perante os tribunaes de justiça e as leis

(1) The Federalist, N. 66.
(2) 4 Elliot's Debates, 48 a 46,56, 57.
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do paiz pelos crimes pessJaes, que não "fol'em pura
mente politicos. Se O" membros do Congl'esso po
dessem ser submettidos á imp3cLchment á vontade da
maioria por actos pl'aticados em sua capacidade legis
lativa, muitos poderiam ser os pretextos, paL'a que uma
fac'ção irrequieta e pl'edominante podesse desvirtuar o
caracter e noutralizar a influencia dos mais sabios e
dedicados p'ltl'iotas, que lhe re istissem a oppressão
ou denunciassem o desl'egl'amento. E', pois, com tOlla
ra.zão, que se sustenta, que o legi -lador deve manter-se
superior a l'eceios e a influencias d'esta natUl'ezll. no
exercicio dos seus devel'es publicos. A impeachment
dL1s legisladores por seus acto funccionaes ainda não
foi até aqui reconhecida, como materia de dil'eito, nos
annal1S da InglaLen'a e da America, sendo este si
lencio concludente do estado da opinião publica e111
relação a má politica e perigo da illvestidura de seme
lhante poder. (1)

§ 796. Segue-se indagar o que sejão crimes sujei
tos á impeachment. São a «Lraiçào, subol'no e outros
crimes ou delictos graves, midemeano1's.» Para definil'
a traição, podemos reCQrrer apropria C'onstituiçào;
mas para defin,ir o suborno, temos natural e nece
suriamente de reCOITer ao direito COllllllum; porquanto
só este, como bt.lse da nossa jUl'i. prudencia, pOLle daI'
a v~rdadeira. explicaçã-o ela natureza e limites d'este
cl'ime. A unicfl. questão pl'atica -que se nos oITerece,
é saber o que deve ser compl'ehendido por outros
cl'ilnes gl'aves ou delictos, 1nisdemeanm's. Om, nem a
COllsLituiçã-o, nem estatuto algum dos Estados Unidos
definiu como crime grave e, como tal, sujeito a im
pea,'hmubt, delicLo algLun, a não serem a tl'aição e o

rI) Os argumen tos de defesa, pró e con t1'll o principIO de ser o
senador funcc:onario sujeito a impeachment, encontram-se COO1

IJletamente d senvolvidos no processo por impeachment de William
Blollnt, imj,lr6'SO e:n Philad. em 1799.
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súborno. De que modo, pois, se deve p'roc3der 1 O silen
cio da lei deve ser tomado em sentido favoravel á pal'Le
accusada, até que ° Congresso, por acto legislativo,
limite e defina as especies que d,l3vem ser considera
das como crimes grav:es ~ Se assim é, então, o poder
de impeachment, CJmo com toda razão se ha observado, (1)
torna-se inteil'amente nullo, excepto nos duus casos ex
pressos e o delinquente não será passivel de pena,
por maior qlle seja a sua corrupção ou a sua cJ'Ímina
lidade. (2) Não satisfaz dizel', que podem e devem
ser considerados como crimes sujeitos á impeachment
todos aquelles que são puni veis em vil'tude de qual
quer lei dos Estados Unidos; não é todo crime que
a Constituição sujeitou á impeJ-chment, é preciso que,
além de crime, seja grave. Accresce que ba. muitos
crimes da mais flagrante natureza, que pelas leis dos
Estados Unidos só são puniveis quando commettidos
em logares especiaes e dentro de certas j ul'isdicç'õe~,
como, por exemplo, no alto mar ou nas fortale'zas,
nos estaleiros e arsenaes cedidos aos Estados Unidos;
supponhamos que o delicto é commettido em qualquer
outro que não algum d'estes logares privilegiados ou
em circumstancias não previstas pelas leis dos Esta
dos Unidos, estaria sujeito a impéachment ~

(1) Rawle on the Constitution, cap. 29, p. 273.
(2) Por occasião do julgamento do sr. Juiz Chase, em .1805, fli

ustentado na Slla resposta e defesa, que nenhum funccionario
civil estava sujeito a impeachmeftt, senão por «traição, corrllpção ou
algum crime grave consistente cln acto commettido Olt omittido com vio
lação de lei que o prohibisse Oll preceituasse.» Infer~- e ti'llqui
claramente, que nenhum funccionario civil dos Est~dos Unido
pode ser submettido á itnpeachment, senão por algum delict8 pelo
qual possa ser por lei accusa lo e que, no caso de impeachment, só
podem er recebidas as provas que seriam admittidas em processo

• commum pelo mesmo crime.» I Chase's Trinl. pp. 47,48. A mesma
doutrina f>i sllstentlLda pelo seu advogado. 8hasé's Trial, pp. 9 a 18;
4 EU íot's Debates, 262.
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§ 797. Além d'estes, ha muitos crimes pUl'lJmente
politicos que se têm sustentado como comprehendidos
na esphera da accusação padamentar, o;.; quaes, en
tretanto, não são ae modo algum mencionados pelo
codigo das nossas leis. E de feito, os crimes politi
cos são de tão val'ia e complexa natul'eza, é tão com
pletamente impossivel serem cLefinidJs ou classifica
dos, que a tarefa da legislação positiva tornar
se-ia impraticavel, se tentaI-a, não fosse quasi absürdo.
Que, por exemplo, poderia fêlzer a legislar;ão positiva
em casos de impeachment como os fornecidos pelas
accusações levantadas contl'a Warren Hastings em
1788 ~ Deve-se, pois, reCOl'l'er á pl'atica parlamen
tar e a lei commum, afim de se vel'ificar o que é que
são crimes e delictos gl'aves ou então por emquanto
deixar toda a materia á arbitraria discreção do Se
nado. Ora, a segunda conclusão é tão incompativel
com o espirito das nossas instituições, que nenhum
jurista ou homem de estado se sentiria disposto a
sustentar esse absoluto despotismo de opinião e pra
tica, que lhe pel'mittiria classificar como cl'ime, em dado
tempo e certa pessoa, aquillo que reputou innocente
em tempo diffel'ente e diIT0rente pessoa. A unica re
gra segura n'es'tes casos de\'e seI' o direito comlnum
que é ·a gal'antia ao mesmo tempo dos direitos pri
vados e das liberdades publicas. E P0l' mais que as
theorias politicas de cel'tos homens de. estado e j u
ris tas neguem a existencia de Ul~l dil'eito commum
pertencente e applicavel á nação em casos ordinarios,
ainda ninguem teve a cOl~agem de affirmar, quP. o po
der de impeachment está limitado aos delictos positiva
mente definidos no codigo das leis da União como cl'i-

~

mes gl'aves sujei tos a impectchment.
§ 798. Com effeito, verdaLieiramente alarmante seria

a doutl'ina que sustentasse que o direito commum náQ
regulava, interpretava e regia os poderes e deveres
do tribunal de impectchment. Que, de outra sorte, seria
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das regras da prova, que seria das' noções legaes do
crime e da applicação dos principios da jurispruden.
cia politica ou civil ás' implltações levantadas contra o
accusado? Seria a mais extraordinal.'ia das anomalias,
que emquanto todos os cidadãos dos Estados, partes
componentes originarias da União, podessem invocar
o direito commum como seu patrimonio e ao mesmo
tempo protector e guia; como cidadãos d'essa Uuião ou
como seus funccionarios, não estivessem sujeitos as leis,
ném aos p1'ÍneipÍos, nenl as regras da pl'ova. O orgulho
da jurisprudencia ingleza está no facto de nos julga
men tos por impeachment a lei não diffel'ir em pontos
essenciaes dos processos crimes perante os tribunaes
inferiores, circumstancia sem a qual o poder de Í1n

peachment seria um mal intoleravel; prevalecem as
rr:esmas regras da peova, as mesmas noções legaes
dos cl'imes e das penas, visto como as impeachments não

. se fizeram para alterar a lei., mas para dar-lhe exe
cução mais efficaz, aonde ella podia ser neutralizada
pela influencia de delinquentes poderosos ou mal com·
prehendida pelas justiças ordinarias em razão da na
tureza especial dos crinies denunciados. (1) Aquelles
que entendem que o· direito comi11um, até aonde pode
ser applicado, constitue uma parte das leis dos Esta
dos Unidos em seu carac~er soberano de nação, e não
simplesmente como uma fonte de juris/licção, mas
como o guia, o correctivo e o interprete da admi
nistração dos dil'eitos, deveres e jUl'Ísdicção conferi
das pela Constituição e leis, não encontrarão difficul
dade em affirmae, que as mesmas doutrinas são appli
caveis ao Senado como tribunal de impeachlnents. Aquel
les que sustentar:n que o direito conlmum não tem
applícação ou não existe em relação ao governo na
cional, devem ser necessariamente levados a sustentar

(1) 2 W\nde ou, Lect. 4.0, pp. 611. 612; 4 Blll.ck. Comm. 261
Chl'istiau's Note (2).
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que o poder Je impeachm,ent é, até que o Congresso le
gisle, uma pura inutilidade, ou que é despotico tanto
em sua comprehensão como em seu processo. (1) a
E' notavel que o pL'imeiro Congresso, reunido em ou
tubro de 1.774, em sua famosa declaração dos direitos
das colonias, affirma~se cc que as respectivas colonias
tinhão direito á lei commum da Inglaterra assim como
aos beneficias d'aq uelles estatutos inglezes, que exis
tiam ao Cempo da sua colonização e que pela expe
riencia verificassem ser applicaveis as suas respectivas
circumstancias locaes e a outras.» (2) Seria bãstante
singular que, ao organizar-se o governo nacional,
aquelle direito commum, tão caro ás colonias como
sua protecção e guia, deixasse de existil', em tratan
do-se da sua applicação aos poderes, direitos e pri
vilegias do povo ou ás obrigações, deveres e podel'es
dos varios ramos do governo nacional. Se o direito
commUIl1 não existe para a União como uma regra
ou guia, todos os seus meios de acção sorão bons á
vontade descr~cionaria do governo e dos sellS func
cionarios em todos os ramos da administração.

§ 799. O Congresso adoptou Sàffi vacillar a conclu
são de que neo.hum estatuto prJvio é preciso para aucto
rizar uma impeachment por crime official e as regras do

(1) NãO é meu pensamento entrar aqui no. discussão da mui con
trovertido. questiO, de saber se o direito commum faz parte da
jurisprudencia nacional em contraposiçãO a dos Estados. O ilJus
trado leitor encontrará o a, sumpto amplamente discutido nas obras
a que já. o enviei, isto é, I Tuéker's BIllCk Comm. App. Nota E.
p. 378 etc.; relatorio da Virginia Legi lature de 1799, 1800; llawl
on the Constit. cap. 30, p. 253 etc., Duponceau on Jul'isdiction
e auctoridades alli cita.las. 1 Ke:Jt., Comm. Lect 16, p. 311 e se
guinte'; North American Review, julho de 1825; discurso de Mr.
Bayar,l, Ddbãte on the Judiciary em 1802, p.372.

(2) Joul'l1al of Congress, outubr:) de .1774, p. ::!9.

. (a) Vide WIl aton I) Pdters, 8 Pet. 591; Kendall v United Sta
tes, 12 Pdt. 52*.
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pr.Jc sso e as da prova tanto quanto os princlplOs
reguladores (ta sentença hão sLlo detel'minados unifor
memente pela,:, conhecidas doutrinas do dil'eito com
mum e dos usos parlameutares: Nos poucos casos de
i'upeachments que até agora hão sido julgados, nenhuma
das accusações se baseou em cl'imes prev'stos e classi
ficad JS por estatutos. (1) Parece, p lis, ser doutl'ina
assentada do elevado tribunal dg impeach'nent, que ern
b6ra a lei com num não possa servil' de base á uma
jurisdicçãO que a Comtituição e leis não tenh'io es
tabE'leciclo, tal jurisdicÇãO, quando cl'eada, refere-se e
deve ser eX.erc:da de accol'do com as regras do direito
co'mmum e, do mesmo moio, que para e definir o
que .sejão ou não crim .\S o"ra :es e delictos, lnisdemcanors,
de\'e se recol'rer à grande bas-, da jurisprudencia
ameeicana. (2)' O arnllmcnto pelo qUâl o poder da Ca
mara dos Representantes de punir as desobec1iencias,
contempts, ( violações de privilegias e outras offensas não
classificadas por lei positiva) foi sustentado pejo Su
prem Tribunal, baseia-se no mesmo fundamento;
porque, se a Camara não tinha jurisdicção para punir
taes crimes, em quanto 03 actos delictuosos não fossem

(1) Pode-se pen.ar que a primeira imputa~ão dos artigo de im.
peachnwnt contL'a William Blount era um crime previsto por e, ta
tuto; mas examinando-se com atten;8o o act:> do Congres o de 1794,
ver·se-i que assim não foi.

(2l Vide Je:!ferson's Manual, SI 'J5, titulo Impeachl1lent; Blount s
Trial on Impeachment, pp. 29 a 31, 'i5 a 80. í Philadelphia. 1799 l,
e bem assim pp. 42 a -16. A.. Constituição, em outra clau ula. dá
poderes ao Presidente para commutar e perdoar os crimes contra o'
E'lados Unidos meno nos ca os dJ impeachmenl, as. im mostrando que
os delictos sujeitos a impeachntent são consid~rado crime contra
os Estados Unidos. Se, pois, no Senado pode definir o que sej ã o cri
mes contra os ES'tados Unidos, soccorrendo-se do direito commum,
porque não p01erão o tribunaes dos Eshdos Unidos, sob a expre a
dJlegação de juri:diccii.o « em todos os crimes e d li"tos da compe
tencia da auctoridade dos Esta10s Unidos») (act) de 1789, cap. ~O,

SI 11 , proceder do m.lsmo modo?
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previamente definidos e classificad os por lei positiva, é
claro que o processo teria sido illegal. (;1)

§ 800. Examinando se a historia parlamentar das im
peebchments, se verá que muitos crimes que por lei não
são de facil definiç:iO e muitos de natureza puramente
politi :a, têm sido considl'r;ldos como delictos graves su
jeitos a este rem~dio extraordinario. Assim, 10L'ds cban
cetIeres, juizes e outros magi&tradcs forão submettidcs
á impeachment pOL' corrupção e por graves desvios dos
deveres do seu cargo, como tambem por terem acon
selhado a seus suberHnos opiniões inconstitucionaes,
por tentativas de subversão das leis fundamenta~ e
pelo uso de poderes arbitrarias. (2) D'esta sorte, nos
casos em que se ha disconfiado de que um lord chan
cl311er tenha posto o grande seBo em um tratado
ignominioso, um Lord almirante se tenha descuidado
da defesa do mar, um embaixador tra11ído a sua mis
são, um conselheiro privado pL'Oposto ou defendido
medidas noci vas e deshonrosas Oll um confidente do
soberano haja obtido concessões exorbitantes ou em
pregos incompatíveis - todos estes casos hão sido con
sideL'ados como de crimes sujeitos á impeachm~nt. (3) Com
effeito, alguns dos delictos que, em passados tempos
da jUL'isprudencia britanica, derão lagar á i mpeachment ,
pareceriam hojcl asperos e seveeos; (a) mas tal vez se
tornassem necessarios pela corrupção existente e o
grande interesse em acabar com o favoritismo e a in
triga cortezan. D'esta arte, submetteram-se á impeach
'rn:nt pessoas que apenas tinhão dado maus conselhos

(l) Dunn. v Anders'lll. 6 Wheat. R. 204; Rawle on Constit. cap.
29, pp. 271, 272.

(2) Woodeson, Lect. 4.0, p. 602; Com. Dig. titulo, PUl'liament, L.
28 a 40.

(3) 2 Woode~on, Lect. 30; p. 602; Com. Dig. PU1'h"amenf, L.28 a 40.

(a) Isto li evidentemente um lap- n:,o seriam hoje considerados como
StLS linguw; quer dizer que os crimes merecando a severa pena infligida.
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ao rei, 'patrooinado uma paz prej-udicial, .incitado o
.rei a p!'ooeder em desaccordo COIll a opinião do Par
lamento, comprado empregos, .n1inistrado remedios ao

· rei sem o parece!' dos medicos, obstado a que o"utras
·pes, oas o aqonselhassem a não ser em sua presença e
· procurado obter ,d'elle concessões pessoaes exorbitan
tes. (1) Outros casos, porém, se baseáram na justiça
publica a mais saluta!', taes como as impe[~chmeiüspor
ma1Yersação e negligencia dos deveres public s, pela
animação dada a pirata::;, pela oppressãà offi..jial, ex
torsões, ft'audes e especiallLlente pela destituição de
bons, nomeação e protec ião de maus magistrados. (2)·

ão se pode deixar de notai', diante cl'esta ligeira J'e
capitulacão, a ab~olL1ta impropriedade dos tl'ibunae:s
de .i L1stiça ordinarios pal'a tomarem conhecimento de
semalhuntes crimes e, de pá!' com ella, a pel'fvita COll

:V1:I!!encia de confiar a.i uI'isdicção d'tdles a um tri
bunal capaz de examinai" comprehender e reformar a
administ!'ação elo Estado, (3) tendo ao mesmo tempo
a precisa hombridade para manter a independencia e
reputação dos fL1nccionarios dignos.

§ 801. Outras qu ..lstões que se ralacionam com oassum
pLo, consiste::n em s:lber se pai' acaso, de accordo com
a Constituição, ha acto.::; sujei tos á impeachment excepto os
que são commettidos no exercicio de funcções publicas,
'como Lambem s o delinquente pode S3r por elLes
d'esLe modo accusado, depJis que tenha deixado o
cargo. m s lbio comme:l tado!' pare~e ter da lo p Jr con·
ceclldo, que a rasp"ns'lbiliclad , ele que se trrlta, ext..ln
de-se não só a todos aquelles que t:mhão sido, co 110

Lambem a todos (JS qne ainda ão funccionarios publi
cas. (4) Por OUtl'O lado, é do theor seguin ta a sua

(1) Com. Dig. Pat'Ziamcnt, L.2 a 40.
(2) Idem, idem, L, 28 a 40.
(H) Wooc1es?n, Lect. 'lO, p. U02.
(4) Rawle on the Constit. cap. 22,

4\). 50 (Philad. 179~).

.
p. 213; Blount's Trial, pp.

•
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lin""'uagem: « Já notamos rapidamente as legitimas
causas de impeachment; ellas só dizem respeito á digni
dade publica e as funcções officiaes. As palavl'as do
texto são a traição subomos e outr'os crim ~s ou deli
c~os graves. A tI' aição aUudlda del'e ser contra os
Estados Unidos. Em geral, os crimes que pojem ser
commettidos tanto por um particular como P)l' um
funccionario publico não são objecto de impeachment;
o homicidio, a entrada á força á noite em casa alheia,
o roubo e com effeito todos os crimes que não se
relacionam immediatamente com as funccões pul:>licas,

• excepção feita dos do:.IS expressam'3nte mencionados,
pertencem as vias ordinarias do pl'o~es:;o judicial e
nenhuma das camaras pJde regulal'mente entrrl.l' na
investigação d'elles, excepto para o fim de expulsar
um membro.) (1)

§ 802. Pal'ece que nenhum d'estes; pontos foi jull~ci

alme.lte resolvido pelo tribunal. tomando reóulal'mente
conhecimento d'ellfls. No caso de William Blount, a
aLlegação da defesa os apr 'senta am')os como excepções
da incomp3tencia, fundadas em que ao tempo da
imp3Clichment elll~, Blount. não era senadol' (embora o
fosse ao telnpo em que contra eBe se levantou a accu
sação) e q.ue não era accusado nos al'tigos de impench
'1I!ent de te.' commettido crime ou del'ctoa1gum no exer.
dcio de um empl'ego civil elo!'; Esta.Los Unidos, nem
de prevaricação em cargo civil ou abuso de funcções
publicas. (2) A diciSilO, porém. baseou-se €1m outro
ponto, isto é, em que os senadores não erão funcciona
Ii s sujeitos á impeachment. (3)

§ 80:1. Como a Constituição declara em uma das
SUHS clauslllas que « a sentença nos casos de accusa-

(1) Rawle on the Cmstit. cap. 22, p. 215.

(2) Vide Senate Journal. 14 de hneiro de 1799 ; 4'Tucker's Black,
Com. App. 57, 58.

(3) Sergeant on C:>nst. L1.w. Clp. 29, p, 363.
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ção pela Camara dos Represent!1ntes, impeachment, não
poJ.eria ir álem da perda do cargo e da incapacidade
para exercer qualq uer outro honorifico, de confiança
ou remunerado nos Estados U LliJos» e em outra clau
sula, que o « Presidente e Vice-Pl'esidente e todog os
funccional'ios civis dos Estados Unidos serão demitti
dos do cargo no caso de accusação pela Camara dos
Representantes, impeachment, e condemnação por trai
ção, suborno e outros crim.es ou delictos graves,» pa
rece seguir-se que o Senado, dada a condemnação, é
obriga,lo em todo caso a proferir sentença de desti
tuição do emprego, embora lhe seja facultativo infligir
ou não a pena de incapacidade. (1) Se pois, é taxa
tlva a pena de destituição do cal'go, p'arece dever-se
concluir, 'lue a Constituição presume, que o delin
quente ainda esteja no exercicio do emprego p0r occa
sião da impeachment. Se não estiver, seu delicto aiuda
pode ser julgado e punido pelt..s tribllnaes de justiça
ordinarios, podendo-se argumentar com alguma proce
dencia, que julgar um delinquente por crime de im
peachment, quando o fim mais importante, para qW3 foi
s~melhante processo creado, já não pode ser attingi
do ou já não é necessario, não passaria de um inutil
exercicio de auctoridade. Embora a sentença possa
infligir a pena de incapacidade, a linguagem da Cons
tituição pode crear alguma duvida quanto a poder
ser ella decretada sem sel' j unta com a destituição do
cal'go. (2) HJ. tambem muita razão na observação de
que a 'impecLchmenl é um processo de natureza pura-

. mellte politica; não tem por fim tanto punir um de
linquente, como gal'antil' O estado contra graves cle
lictos de parte dos funccionarios publicos ; não attinge

(1) Na ilnpeaclunent e condemnli.ção de John Pickering (12 de Março
de 1804) a unica pena imposta pelo Senado foi a destituição, do em
prego. Vide tambem Blount's Trial, 6t a 66, 79, 82, 83 (Philad.
1779) ; S~Igeant on CO:lst. Law cap. 29, p. 364.

(2) Vide Blount's Trial, 47, 48, 64, a 88 (Philad. 1799); Id. 82.
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a pessaa nem a propl'ieda':le do delinquente, apenas
o priv:a da sua capacidade politi~a, (1)

§ 80..L O outro [Jonto offerece ma.iol' diffi~uldade. Na
al'gumentação empregada na Ílnpeachment de Blount al
legou-se com grande insistencia que a Constituição
não COlltinha uma syllaba, se quer, qu:e cil'cul11scre
vesse as impeachments a actos officiaes e que é contrario
aos mais simples dictames do. bom senso, que se lhes
tivesse estabelecido este limite. uplJonha-se que um
juiz ti"\:lsse favorecido ou auxiliado a· insurgentes em·
uma conspiração ou insurreição contra o governo.
Este acto' rião é ju licial e, con~t.udo, deve· certamente·

. estar slljeito á impeJichment. E' possi vel que elte tenha
ele julglLI' as proprias pessoas qlle farão pOI' elte au~

xiliaelas. (2) Supponha-se que um juiz ou ·outro func
(}ionario é peitado em negocio que não se relacion~

com as suas funcções judiciarias, poderia merecer
confiança publiüa de qualidade alguma ~ Estas razões
não seriam. tão pl'o.cedentes pal'a a sua demissão, como
se o caso fos e de suborno oinial? O arJull1ento con
trario con.si~tia, em que o podeI' de imp-lL'hment dra es
tl'ictamente circumscripto aos funccional'iQs ci\'is dos
Estados Dnidos e isso dava logar necessariamente a
conclusão, de que esse poder. devia sei' lilnitad,o á pl'e
varicação no emprego. (3)

(1) MI'. B<tyard. Blount's Trial, 2 ePhill1d. 1799); Id. 80, 81.
(2) Blount's Trial, 39, 40 (Phill1l. 1799); rd. 80.
(3) Blount's TI'ial, 46 a 49, 64 a fi. Philatl. 1799. William Blount

foi expulso do Senado PllUCOS dias an t3S d'esta únpeachlltent (sendo
entM membo d'esta corporação) e por esta occnsião, em virtude de
rrm't I'as')lução do mesmo Sen'tdo (25 sins, 1 não), foi declarado
« culpado de delicto grave inteil'amento incompa.tivel com as .. ua
funcções publicas, como s nador.» O cl'ime, ele que. foi accusado,
não estava ele Einj do . por ~statu.to algum; foi a tentativa ele seducção
de um intel'pret.e indio dos Estados Unidos, para desvial-:> do seu
dever e alienar a amizade e clIlfian~a dos indios p!,l.ra. cum os func·
cionarios publicos que residiam entre elles, etc. JOUl'D. aí enate, 8
de jul:hJ <ie P9i; S~rgeantonConsto Law, cap. ~8, pp. 288,287.
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§ 805. Estes commentar·ios. nãe pretendem dar opi
nião alguma a. respeito da verdadeira interpretação
da Consfituição relativamente as questões supra refe
r-idas. São ellas apresentadas ao ·sabio leitor como ma
teria ainda su!J judice, cu,ja ,lecisão final pode ser ra
zoavelmente deixada ao elevado'· tribunal de impeach
ments, quando occas.ião se off<ueça.

§ 806. Podemos terminar este assumpto com a expo
sição sUlllll1aria do modo de proceder na formação e
jHlgamento das i np.Jach nents,.vistó como são de rara oc
correncia e· não !São reguladas .pulas formulas dos pro
cessos 9rdinarios nos tribl.lllaes de justiça.

§ 807. Quando, pois, s.e sabe ou s.e susp@ita um funccio
nal'io de malvel's.açi'io no empeego,. n,1gurn dos membros
da Camal'a. dos. Representantes .geralmente apresenta
uma. moção para que o delinquente seja accusado ou
pal'a que seja nomeada uma commissão que estude e
dê paI'ecer sobre a accusaçã:o levantada. De orcl.ina
.rio observa-se o segundo expedien.te e o parecer ela)
c.ommissão usualmente contem, 8e é contrario ao func-
cionario, a exp'osiçã0 das imputações feitas, concluindo
pOI' um.a resolução _que manlla sllbI1!ettel-o a i·npeach
//Lent. (1) e a re OlllÇão passa, então nomeía-s uma
commissão para f~zeI' a. accusação publica do indicia
do, to impecu;h lhe pCbrly, perante o Senado, para cOl11mu
níca,r que os, artígo~ ele accusação serão apresentados.
em davielo tem.po e ~ustentados perante aquella cor-
poraqão e pe}ir' que C! . enadp elê as pl'ovielencias para
o comparecimento do indiciado, afim de respoudel' á
im,'Jecbchm,enl. (2) Feito isto, o 3n11elo communica estar
l/!,ompto para ,tomaI' as providencias regu rida ; então
são os al'tigos prepúados pOl' uma commissão sob ª'
direc ãú ela Camara elos Representantes, adigos que,

I' .

(l( C'JID. Dig. Pal'liament. L. 20; 2 WOOd3 on, Lect. 40, pp. 603,
601; Jefferson'- Mn.nu11, secc. 53.

(2) C ID. Dig. Pal'lia'nent, L. 20; 2 Woodeson, L~ct. 40, pp. 603.
604; Jeiferson's Manual, secc.53.
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depois de relatados e approvados pela Camara, são do
mesmo modo apresentados ao Senado que nomeia uma
commissão de relatores, managel'S, para dirigir a im
peachment. (1) Logo qu'e os artigos são assim apresen
tados, o Senado inicia o proces5o, notificando o accu
sado para comparecer perante elle em dia certo, afim
de responder aos artigos. (2) O processo é acompa
nhado pelo executor, sel'geant-at-ctt'ms, do Senado e é
devidamente relatado sob juramento.

§ 808. Os artigos assim apresentados não necessitam
e, de feito, não seguem a fôrma pel'feita e exacta de
um libello; (3) ás vezes têm as allegações uma fôrma
geral, contendo sempl'e, porém, ou devendo conter,
tanta precisão quanta é indispensavel, para que o in
diciado possa collocar a çlefesa no terreno convenien te
e, no caso de absolvição, tambem possa aproveitar-se
d'esta como urna garantia contra urna nova impeach
ment. Podem-se apresentar t:11 vez artigos addicionaes,
em qualquer termo do pl'ocesso. (4)

§ 809. Chegado o dia de audiencia para o compare
cimento do indiciado, o Senado converte-se em tribu
nal de irnpectchment,. sendo os senadoras antes ou en tão
solemnemente juramentados ou do mesmo modo affir
mando, que farão imparcial ju~tiça no julgamento de
conformidade com a Constituição e as leis dos Esta
dos Unidos. O accusado é então intl'oduzido para res
ponder aos artigos de accusação. Se não comparece
pessoalmente ou por meio de adVogado, é a sua reve
lia tomada por termo, e o Senado pode proceder ex pa7'te
nos termos do proeesso; se comparece pessoalmente ou
por meio de advogado, é seu comparecimento do mesmo

(i) Com. Dig. Parliammt. L. 21; Jefferson's Manual, secc.53.
(2) Com. Dig. PUIlil1Jl!lent, L. 14. 18 a 20 ; Jefferson's ManunI, secc. 53.
(3) Woodeson's Lect. 40. pp. 605, 606; Com. Dig. Pa"Uament, L. 21;

Foster on Crown Law, .389,390.
(4) Rawle on CODstit· cap. 22, p. 216.
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modo tomado por termo. Os defensores são admitti
dos, podendo faLiar sobre a irnpeachment. (1)

§ 810. Quando o accusado co.nparece, tem direito a
uma copia dos artigos de a(jcusação, dando-se-lhe tempo
para pl'eparal' a sua defesa. A resposta, como os arti
gos, é dispensada de grande precisão de fÓl'ma. O accu
sado pode em pa rte allegar que é innocen te e defen
der-se em geral quanto ao mais;" pode em poucas pa
lavras, salvando todas as excepções, negar toda a accu
sação· ou accus3.ções; (2) pode tambem aLlegar especial
mente, em Justificação ou escusa dos suppostos delictos)
túdas as circumstancias relativas ao caso. Tambem
lhe é facultado, apresental' contra a accusação razões
em fórma de argumentos, bem como factos em apoio e
como parte da sua resposta. E' de costume dar-se res
posta completa e especial separadamente a cada artigo
de accusação . .(3).

§ 811. Prepara.da e entregue a resposta, segue-se re
gularmente uma treplica escripta, de parte da Camara
dos Representantes, negando em substancia a verdade
e procedencia da defesa fOl'mulada na resposta e sus
ten tando a vel'dade e procedencia da accusação e
que a C~ll1ara está prompta a provaI-a, quando e aon
de ao Senado fol' con veniente marcal'. (4) Então mar
ca-se dia pal'a o julgamento ·e o Senado, nessa occa
sião ou antes, regula por meio de disposições certas,
os preliminares e mais fOl'malidades que têm de ser
observadas no 00rrer do julgamento e antes d'elle, as
quaes são communicadas á Camal'a dos Representan
tes e ao accnsâdo. (5) No dia mal'cad"o para o julga
mento, a Camara dos Representantes" comparece pe
rante o Senado em corporação ou por intermedio dos

(1) J etf~rson's Man ual, secc. 53.
(2) Woodeson, Lect, 40, pp. 606, 607; Com. Dig, Parliameltt, L. 2:3.
(3) Wo)desoo, Lect. 40, p. 607; Jeffarson's Manual, secc. 33.
(4) V'ide 2 Woodesoo, Lect. -iO, p. 607 ,. Com. Dig. Parlialllent, L. 24.
(5) Vide 5 W:lOdeson, Lect. 40, p. (HO
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_relatores, nULnagel'S, adréde e~c9Iqidos, a fim de se pro
cedor ao julgamento. (1) Com antecedencia êxpede-se
,mandado por ordem do Senado, pal'a o comparecimento
.das testemunh'as a re_luerimento de ambas as partes·,
sendo eltas obl'igadas a compal'ecer e depor no lagar
e hora marcadas. No dia do julgamento, prornptas as
partes, os relatores incumbidos da accusação come
çam-a por parte da Camara dos Representantes, pro
nunciando um ou mais d'entre elIes um discurso ex-

.plicativo de todas as imputações, de uma ou de algu
mas d'entre elias. O process l ) então é encaminhado
em substancia. como nos julgamentos j udiciarios, já
quanto a aceitação ou rejeição das testemunhas, já
quauto ao seu exame e repel'guntas, quer 0m rela-

. ção as regras da pl'ova, quer aos pl'incipios que clas
sificam e definem os crimes e delictos. (2) Depois de
feita toda a prova e de ouvidas de ambos os lados
as partes, então procede o Sunado ao julgamento. Se
surgem debates, têm eltes lagar em segredo; se não
se levantam ou depois de encerradJs, marca-se dia

.para o julgamento final e publico, por meio de - sins
e nãos - separadamente sobre cada uma das accusa
çàes constautes dos artigos de imp3achment. ~uando o

,tribunal se re.u'ne para este fIm, o Presidente do Se
nado faz nominalmente a cada um dos senadores e
em relação a cada artigo, depois de ter sillo lida pelo
secrj3tario, a seguinte pergunta: « Sr. F. que dizeis, é
ou não o indiciado culpado do grave crime ou delicto,

. de que é accusado no.. . artigo de irlJ,p:mchment ~), En
tão o senador levanta-se e do seu logal' responde cul
pado ou não culpado, conforme a sua opinião. Se dons
terçps do Senado não decidem que o indiciado seja
culpado em relação a artigo algum, tem elle direito
à absolvição e consegllinterpente o Presidente do Se
nado o declal'a absolvi lo; se é condemnado em todos

(1) JefÍ'el'son's Manual, secc. 53-.
(2) 2 Woodeson, Lect. 611; J~ffel'son's Manual, secc. 53.
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ou em algum dos artigos, o Senado então passa a fi
xar e declarar a competente pena. (1) O poder de per·
doar pertencente ao Presidente não se extende, como
pl'esentemente veremos, aos julgamentos das impeach
ments, pelo que, uma vez proferidos, tornão-se abso
lutos e irrevogaveis. (2)

§ 812. Tendo assim percorl'ido toda a materia das
impectchments, resta apenas ubservar, que o exame attento
do t;ystema, a menos que estejamos extrem amente
enganados, demostrará inteiramente a sabedoria da
combinação em todas as suas partes. A jurisdicção
para accusae politi0amente (submetter á impeachment)
foi collocada, aonde o devia ser) no poder e posse dos
repeesentantes immediatos do povo. O juLgamento tem
looar perante uma corporação de gl'ande dignidade,
inteLligencia o independencia, dispondo da necessaria
ilLllstração e firmeza para agir com vigor e decidir
com imparcialidade as imputações. As pessoas sub
metticlas a juLgamento são funccional'Íos do governo
nacional e os crimes são aquelLes que podem aITectar

. os direitos, deveres e relações do accusado com o pu
blico em seu caeacter politico ou oflieia.l, quer directa,
quel' indirectamente. As regras geraes do processo e da
·prova appLicaveis aos j ulgarnentos orqinarios são obser
vadas para protecção do accusado contra o exercício
de oppressão capricho.sa ou de poder arbitrario e o
juLgalllento final limita-se á destituição e incapacidade
paea as funcções publicas, circumscrípta d'esta arte a
pena ás formas de reparação apl'opriadas á administração
do tribunal politico e de modo a garantir o pu-

(1) E te summario, quando não cito auctoridades, é tirado da
pratica nos casos de impeachments já. julgados pelo Senado dos Es
tados Unidos, a saber, de William Blount em 1798, de John Pi
ckering em 1804; de Samuel Chase em 1804 e de James H. Peck
em 11331. Vide o Senate Journals d'esses julgamentos; vide tam
bem Jeffersons's Manual, secc. 202.

(2) Art. 2, secc. 2, clnu ula 1.
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blico contra os males politicos. De outl'O lado, o cri
me fica sujeito a decisão dos tl'ibunaes de justiça 01'
dinarios, de occordo com as leis do paiz, mediante
denl1l1uia formulada pOl" um gl'ande jl1ry e julgamento
de um jl1ry de pál'es, perante o qual o accusado tem
de comparecer para final l.ivramento, do mesmo modo
que os seus concidadãos.

§ 813. Relativamente ao Prasidente e Vi:.e-Presidente,
pode-se accrescentar que, pOI' altas razões de estado,
estão sujeitos á impeachment em quanto no exercicio
das fu lcções. Na Inglaterra a maxima constitucional é
que o rei não pode enar; os seu:; ministros e conse
lheiros l:'l0dem ser accusados e puni,los; mas, por sua
prerogaLiva, é elle coHocado perante as leis ácima de
toda responsa1ilidale pussoal por seus actos. (1) Em
algumas das constituições estadoaes, não ha disposição
explicita para i'npeachlT/,ent do primeil'o magistrado e no
Delaware e VirJinia (sob o dominio das velhas cons
tituições) não podia ser elle submettido á imp3achment
em quanto não deixas:i8 o cargo. (2) D'este modo,
aquelles Estados não dislJUnham de l'emedio immediato
para os casos de graves malvemações e corrup ão nas
funcçôes publicas e a uniüa I'eparação estêl va no poder
eleitoral, acompanhado de processo, depois que o de
linquente tivesse de:xado o cargo. Entretanto, casos se
podem figu 'aI', em q 'le as seducçõôs de occasião podem
levar a maiol'ia do povo a re-eleger um magistrado
corrompid l ) e, d'esta arte, o remedia tornar-se-ia ao
mesmo tempo incerto e remoto. \. disposiçãO da Cons
tit uição dos Estaélos Unidos, mantem a profunda e
i rn mediata responsabi lidada, como um freio opposto a~

poder arbitl'ario e obriga o primeiro magistrado, do
mesmo modo que o mais humilde cidadão, a curva,l'
se diante da majestade da lei.

(1) 1 Black. Comm. 246, 247.
(2) The Federalist, N. 39.
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ANNOTACÕES
o

Art, 18, A Cam ara dos Deputados e o Senado trabalha1'ão
separadamente e, qttando não se resol'lier o COlttra
rio POI' maioTia de votos,' em sessõe. publicas, As
deliberações serão tomadas por maioria de votos.
achando-se presente em cada 7tma das Cama1'as a
maioria absohtta dos selts membros,

S) unico A cada ttma das Cantaras compete:
Verificai' e I'econhecer o poder de seus membl'os ;
Eleger a sua mesa;
Organizar o seu 1'egÍ1nento interno;
Regular o serv~ço de slta policia intel'na;
NomeaT os empregados de slta sec1'etaria.

Art, 26. São condições de elegibilidade para o Cong'/'esso
Nacional:

N, 2. Pal'a a Camltra. ter mais de q7tat,·o annos
dl~ cidadão brazileiro. e para o Senado mais de seis.

Esta disposição não comp"chende os cidadão 1 a
que se 1'e(ere o n. 4 do art. 69.

Art. 3D, O Senado compõe-se de cidadãos elegiveis nos
termos do aTt. 26 e maiores de 35 annos, em
numero de tTes senadores por Estado e tres pelo
Districto Fedcral, eleüos pelo mesmo modo por que
o (orem os Deputados.

Art, 31. O I1tandalo do se"ador durará nove annos, 1'e
nOI'ando-se o Senad(J pelo terço trien1talmente.

S) unico. O Senador eleito em substituição de outro
exel'cerá o mandalo pelo tempo que nstava ao 'ub
stituido.

Al't. 32. O Vice-Presidente da Republica será Presidente
do Senado, onde só terá voto de qualidade e será
sttb3tituido nas au:encias e impedime/ttos [Jelo Vicp
Presidente da mesma Camal'lLo

Art. 33. Compete pril'ativalnente ao enado julgar :J,O

Presidente da Repttblica e os demais (unccionario,
(edemes des'ignados pela Constitu'ição, nos ter 171 os e
pela (órma qtte ehla pl'escreve.

S) 1. o O Settado, quando deliberU1' como t1'ibunal de
justiça, será presidido pe~o Presidente do S'upremo
Tribu nal Federal.
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Si 2.° Não proferi?'á seatença condemnatoria senão
pJr dons terços do. me·nbros presentes.

Si 3.° Não poderá impor ol~t'ras penas mais que a
perda do cal'go e a iacapacidade de exercer qualquer
ol~tro, sc/n prejuizo da acção da j!tst'iça ordinaria
contra o conde lutado.

Art. 5~. Os ministros de Estado não são responsaveis
perante o Congresso on perante os Tribnnaes, pelos
conselhos dados ao Presidente da Repttblica.

Si 2. ° Nos crimes C:1II1'nuns e de responsa~ilidade serão
proceEsados e jnlgados pelo Snpremo Tl"ib'H,nal Fe
deral, e, no. connexos co/n os do Presidente da
Repu,blica, pe'a a!tctoridade competente p[tra o jul
?II ento d'este.

Art. 53. O Presidente dos Estados Unidos do BraZl:l será
submettido a proce so e a jltlga.nento. depo'is que a
Gamara dee/al'ar procedente a acmt ação. pel'ante o
St~premo T?'ibunal Federal, nos c7'Ímes communs, e,
nos de responsabilidade, pel'ante o Senado,

DISPOSIÇÕES TRA.NSITORIAS·

Art. 1.0, l1l 5.° TO pr-ilneiro anno da primeira legislClr
tlll'a, logo nos trabálhos prepctratorios. descriminal'á
o Senado o primeiro e seg!tndo terço de seus me/n
bros. cnjo 9!'andato ha de cessar no termo do pri
?11 ei?'o ,e do segnndo tl'iennio,

Si 6.° Essa discriminação e.[fect!tar-se-á ellt tl'es li'
tas. correspondentes aos tres terços, gradlHlltdo-se

, os Senadores de cada Estado e os do Districto Fe
deral pela ordelll de sua votação respectiva, de modo
qlle se distrib!ta ao terço do ultillw triennio o pri
meiro ?Iotado do Districto Federal e em cada um do.~

Estados, e aos dons terços seguintes o.~ otttros dC1M
nO'nes nCt escalCt dos sufTmgios o'Jtidos.

§ 7.° EII! cCtSo de e'llpate, consl:dera?'-se-ão favol'ecidos
o' mais velhos, diC'idindo se por sorteios, qnando a
oJado {or ogtwl.

CONSTo FED. BRAZ.

No presente capitulo o sabio co:nmentador, estudando a
materia do Art. 1, Secc. 3 e Art. 2, Secc. 2 Clau. 4 da Consto
Amer., explana materia correspondente que em nossa
Conldt. Fed. foi prev ista nos arts. 30, 31, 1 §§ 5 a 7 elas
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des;osições transitorias, 26 n. 2, 30, 3.2, 18 § ulico (*)
33 §§ 1 e 2 (**) 33 § 3, 52 § 2 e 53 ; bem como assumptos
que não tendo si lo expressamente regulados por esta
Co.nstituição, estão com tudo previstos no Regimento
Intel'. do nosso Senado e L. N. 27, ele 7 de Janeiro ele
1892. Cito os artigos na ordem, em que a elies se refere
o commentario, evitando, porém, as repetições, aliás
existentes em consequencia da diversidade de destri
buição das materias nas duas copstituições.

O nosso leg'sladol', apartando-se da COllst. Amer., dei
xou ao Regim. Intel'. do Senado o cuidado ele fixar o
voto de ca la senadol',; este m3smo Regim. porêm, em
todo o oap. 10, em que trata da materia não jul"ou
necessar;o consignar uma disposiçãO clara e taxativa
estabelecendo quantos", otos ter;a o senador; esses, porém,
não podem ser mais de um para cada um, como se
conclue especialmente da comparação dos respectivo::; arts.
172 e 173. Já assim não provecleo a Consto Al'g. que
copiou a amel'Lana, cons:gnando disposiçãO idenlica
no seu art. 46.

O systema adop~ado pela Consto Fe L art. 30, constitue
uma das d fferenças mais radicaes que e notão entre
ella e a Consto AmeI'. , fazendo eleger os senadores não
pelas legislaturas e taCloaes, como na conformidade
d'esta e da Consto Arg., art. 46., mas directamente pelo
mesmo eleitoeado, que e colhe os deputados. Mixto
das dua3 cpnstituições, a brazileira qnebrou.o systema
sem grande l'azã.o para i so, a meu ver, e prejudican
do de algull1a sorte o princi pio que em todo caso pa
rece ter querido manter, de que o Senado representa
directamente o Estado em contraposição a Camara dos
Deputados, que represent l. directamente o povo do És-
tado. .

(') A pagina 500, na citH.çlío correspondente ao Si '733, em vez de
art. 16, que por engano sabio impresso, 1eia-se- 18 Si unico.

C') A. pagina 506, na cita'Çã corre~pJndente ao Si 7,12, em vez
de art. :32, leia-se - art. 35 Si 1 e .a.
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Este principio, que não pode sofi'l'er contestaçFio pos
~:vel no systema "das duas citadas constituições, não
poderá evital-a nos da federal brazileira, de conrormida de
com a qual o Senado recebe o seu mandato das mãos do
mesmo constituinte. que a Cam ara dos Deputados.

Não é minha int~nsão, entretanto, fazer a cl'itica ou
cbmlllentar a nossa Constituição n'esta" annotações,
senão salientar as divel'gencias entre ella e a cios Es
tados Unidos, a fim de que o sabio commentario elo
eminente jurif5consulto s ja melhormente apl'oveitado
por aquelles que ainda e~tejam pouco familiarizados
com e:3tes estudos. Só para estes escrevo.

DI) mesmo modo, ainda afastou-se a federal da Consto
AmeI'. no tocante a renovação do Senado, que tornou
triennal em contrapo3içFio a biennal dos Estados Unidos.
E' evidente, porém, que melhor inspil'ada do que a
Constituição que lhe servia de modelo, deixou-se a
nossa guiar mais eITectivamente pelo princilJio da maior
igualdade pos ..;Ível entra os Estados, como tanto con
vem, procedendo de modo que a renovação pelo terço
do enado importasse tambem na renovação pelo terço
das repre:.;entações senatoriaes de cadp. Estado, resul
tado aliás [a:)il nente conseguido desde que o nume
ro de senadores por Estado e o seu pel'iodo funccional
estives "em na mesma pl'oporcão fixada para a reno
vação.

No sysooma americano, entretanto, isso nem acc:den
talm13nte pode dar-se' porqu:... sendo de dous senado
res a rel!rl'sentação do Estados n'aquella camal'a do
Congresso e pelo ter.,;o a sua renovação, Estados ha
tlue uem sen:lpre serão abrangido:> pela renovação de
uma terça pa:rte do numero total dos senadol'cs.

Para demollstl'ação do que digo, não se faz mister
mqis que tomar em consideração o numero de senado
res por cada Estado, numero que não permitte a reno
vaç:'ío ela sua terça parte (quando se dê renovaçáo erá
da metade) todas a vezes q1le r,3I1ovaclo for o enaelo.
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o primeiro enado americano se compoz de 19 se
nadores, porque nem todos os Estados se fizeram reJ

presentar; mas dado mesmo que tod s os 13 stado
originarias tivessem concorrido e com suas represen
tações completas, o numero de senadores H6ria de 26,
cuja terça P:lrto sel'ia 8 e uma fracção; ele onde se
segue que na renovação pelo terço cinco ESlados ficá
ram C0il1 as suas representações intactas, em quanto
os outros as tiveram renovadas, e n'esta proporção mai
ou menos continuou até aos dias actuae , em que
aquelle Senado conta 18 membro ; pois ainda não teve
um numero Je senadores, cnja terça parte corre pon
des5e ao numero de Estados.

A suo peimei I'a renovação foi determina a pela orte (*)
e fix.ou a base para as futura ~ renovações, rec JI' 'end J

se sempre a sorte, todas as vezas que nJVos Estados
se encorparam á nião. (H)

N'este sentido, portanto, o ~ ystema da nOSS!i Consti
tuição corresponde melhor as exigenc'as do assumpto,
porque respeita com maiol' uniformidade o principio
da igualdade entl'e os EstaJos, e cando de aJcol'do com
a Consto Arg. a:·t. 48, quanto ao periodo funccional e
ao da renovação, mas no ml.smo desaccordo que com
a ame] icana quanto ao efi'eito da renovação sobre a
representação especial de cada pro,incia, por ser o
numero de seus senadores igual ao dos sena ores ame
ri anos por Estado.

organização do enado, que por excellencia div'
dia a conYclnção de Philadelphia, cheganJo a dar Iogar
a proposta de Franklin, como meio de se cheO'ar a
accordo, que os trabalhos fossem diariamente iniciados
por uma oração, proposta essa, elllbóra recu ada, que
tr0uxe o adiamento da qllestã) afim de ser ubmettida á
uma comn iss:lo, da qual partio o alvedrío a final

n Veja-se o § 126.
(") Cu~hing, Law anã Pr~tice or La:JiiJl A embs. § Z72.
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aceito, (*) não podia desp'ertar entre nós as mesmag
rivalidad-es e disconfianças que entee os americanos
erão uma consequencia natural da posição dos Estados
antes da Constituição.. por isso, pois, a fixação entre
nós do numero dos senadores por Estado, como do pe
,riodo funccional poude obd,ecer tambem a principios,
que nas condições especiaes dos organizadores da fede
ração americana tiveram elies de collocar em segundo
p~ano. Assim, em quanto se contentavam estes com da
rem aos Estados a repeesentação menos numerosa pos
sivel no Senado, attenta a sua natureza de corpo"t'a
ção estavel e permanente, (U) e fixarem para o seu
periodo funccional a somma dos peeiodos reunidos da
camara e do chefe do podor executivo, tiveram de des
preziU' principias a que o nosso legislador só por gl'a
ve incuria podel'ia ter desattendido.

Assim tambem ainda me parece ter a Consto Fed.
procedido, se não com mais sabedoria, com maior pre
videncia, no tocante ao modo ela determinação do terç,o
sujeito a renovação. A Clau. 2, S0CC. 3 do Art. 1 da
Consto AmeI'. não estabeleceo regras exactas como a
Consto Fed. no art. 1 §§ 5, 6 e 7 das disposiç-es tran
sitorias, nas qU,aes, alem de evitaI' o impl'eYi to em
materia que tantas susceptibilidades poderia feri", o le
gi81ador obedeceo, como cúnvinha, a vontade do eleito
rado, depositaria genuino do pensamento popular, corne
ando a renovaçào por aquelles dos seus representantes
que menos suffragados tinhão sido e que, pode-se di
zer afoitamente, possuiam por isso mesmo em menor
gra'l a confiança elo povo.

Alem d'isto, as disposições da Conse. Fed. evitáram
de modo prudentissimo, o que é 'indispensavel em
epochas de organização poli Lica e, portanto, de exal ta
ção patl'iotica e partidaria, o émprego de medidas ar-

('J Rare. Amer. Gonstit. Law, p. 34..
C') Cushing, obra citadll,!li 273.
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bitradas, de que aliás não se sabe se estiveram inteira
!llente isent)s os a'uericanos na designação das sua~ pri
meiras classes par<'I. renovação do Senado e nem o affirma
o eminente auetor d'estes c'ommentarios, que, nem
mesmo indica a razão, o principio ou a base tom"lda para
a designaçãll nominal das tl'es cla~ses em que para
tal effeito se dividio primiLivam_mta o Senado ameri
cano. Vide § 726 já citado.

A esta respeito a Consto Arg., no referido art. 48, não
seg-llio o systema americano e nem foi pe~a nossa imi
tada; ao conLl'al'io de amba", estabeleceo o principio
da designação pela sorte com mais clareza do que a
am?r;cana e com menos sabedoria do que a brazileira.

Ha outro ponto em que a C m"t. Fed. separa-se ra
dicalmente da americana e, port-mto, em nada nos a
proveitam estes commental'ios, isto é, n'aquelle em
que esta dá aJ poder exe,m ti \'0 dos Estados a facul
dade de nomear provisoriamente subSLitutJS ás ca
deiras, que vagão' no Senado, durante o intervallo
das sessões legislativas estadoaes. A disposiC;.ão compre
hende-se nos Estad·)s Unidos, aonde os enadores não
são escJlhidos pelo povo dos Estados; mas seria um
perfeito absurdo no systema da eleião pelo povo directa
mente; assim nem a al'gentina e nem a Consto Fed.
adoptaram esta disposição, mas mandáram que os go
verno-; estadoaes ordenassem immediatamente o preen
chimento da va'l"a por nova eleição, Consto Fed. art.
17, § 3, Consto Arg. art. 43, sendo Pj!' esta tambem
auctorisado a ordenaI-o o governo da capital.

Combinam, porém, a nossa e a americana quanto
aos requisitos para a eleição, differónça apenas feita
na edade do candidato, que entl'e nós deve ser ~e 35
annos, Consto Fed. art. 30, e no tempo de goso dos di-
reitos de cidadão, que entre nós ainda é limitado a 6
annos, art. 26. N. 2. Vejo n'isto uma anomalia da nossa
lei que, evidentemente mais liberal do que ~aquella em
que se inspirou, por vezes, como na hypothese em
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questão, adopta preceitos 'cii~c~rdantes d'esse espiri to
,de 'liberafismo, a, que não' aspirou a 'Consto Amer." ·toda
tradicionalista,' mas 'pát'éce cil'cumscripta a brazileira,
que. ao nosso pass9do 'não pedi0 inspirações..

Nada mais justo e mai3 uniy,ersalmente recebido e
pri.tticado do q ue só confiar o exel'cicio das altas func
,Ções politicas da nação áquelles em quem se supponha
o discernimento já sufticientemente amadul'ecido para
fugir de modo efficRz a t ldos os perigo's e escolhos da
irr~xpel'i,el1oia e das facili 'lades inherentes a mocidade;
mas ·a Consto Fed. que n'este 'a-;sum pto, em' relaçãá
a Camara do::; Deputados, contellta·se com a posse dós
direitos de cidadão brazileiro e com ser alistado como
eleitor o candidato, assim permilltindo o exercicio do
mandato legislativo a quem, senão em face lia patria,
perante iegislações subsidiarias, poderia não ter' ainda
a edade requerida pela lei para o exercício elos direi
tos civis em toda a Slla plenitude, elava, a edade con
dicional para o Senado alem d'aquelIa, que o rigoris
mo americano entendeo gara'ntir satisfactoriamente o
discernimento, a reflexão e a experiencia, que ambas
a~ C, ,nstituições tiveram em vista conseguir nos seus
legisladores.

E a anomalia sóbe de p )nto ao cotejarmos com esta
a dispos~ção seguinte;elH que vemos a Consto Amer., que
se 8atisfaz com a eclade c,ondicional de tl'Ínta annos,
fixar. em nove o tempo de goso dos direitos' de ci
c\allão, e a federal, que eleva a 35 aquella edade, re
I.! uzi [' esse tellJ po a 6 ai] nos como periodo sufficiente,
para que o extl'a'1geiro naturalizado sinta tão 'entl'a
nhado e vivido ° alfecto pela tena de adopção ou'
amortecido, se não esquecido, o amor da terra natal,
que, co.llocado no Senado e diante de tantos' proble
9nas, que se prendem as relações da nação com o ex-'
tl'llngp.iro, esteja. ill1l11une das collisões de interesses,
das prel'erencías porigosas', ela.s velhas pl'edileJções,
aliás tão poderusas na alma humana.
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_. Vejo n'isto, de um lad,o, um rigürisín::> desnecessario, '
de outro, uma facilidade perigosa da nDssa lei, que
nem a harll1 orria' do systema--podel!á invocar em sua
defesa, quando é a primeira a quebrar essa harmo
nia sem razõeH ponderosas que a isso a levassem.

Exige mais.a Consto Amer., condição de que a nos
sOa não cogitoQ, a residel)Yi;1 do candidato no Estadu
em: que for eleito senador. Esta condição, filha das
circumstancias, peculial'es que a ol'ganização primitiva
dos americanos lhes creOll ~ da cogitação de interes
ses locaes,' que tan ta preponderancia sempre exerceo
nas deli perações d'aq uelLe povo, não tinha razão de
ser entre nó:=;, Sem embaugo, constituições ha, como
a ele Minas, que eJÇcederam a este respeito os ameri
canos, não só consignando o mesmo principio, como
ampliando-o. E' assim que fi legislador mineiro, não
satisfeito com a; residencia no Estado ao tempo da
eleição, a converte em uma especie de naturalização,
subordinando-a- ao mesmo periodo de seis annos, Consto
Mineira, art.96, N. 2, que os americanos exigem do
extrangeiro como tirocinio de cid.adão e, receioso de
que esse periodo ainda não lhe gal'antisse a fidelida
dl:l conlpleta do eleito, prohibe a este, sob pena de
s':lbentendida renuncia, art. 21, a mudança de residencia
para fóra do· Estado!

Fl'uctos do tempo ou excesso de nativismo desca
bido no seio de um povo unido, centralizado, absolu
tamente nivelado por legislação identica e secular, o le
gislador mmeiro não vio ou não quiz abrir os olhos para
ver, que as primeiras vict~mas da sua excepção seriam
grandes mineiros que, com seu inestimavel cabedal de
intelligencia e luzes, fOl,l1entam ,algures o adiantamento
moral e materilll de populações menos ciosas de rega
lias ou mais liberaes em prejuizo de Minas, d'e ta
arte privada da sua efficiente colli;\boração,

A Consto Arg., art., 47, seguindo a e te respeito o
pl'eceito americano, o excedeu, aceitando já a edacle de
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30 annos, já o tirocinio de seis, já a qualidade de
n~tural ou a residencia de dous annos na provin
cia dl:!- eleição, exigindo, porém, á semelhança do
que estatuia a nossa velha constituição imperial,
art. 45, n. 4, uma renda annual de dous mil pesos
fortes. .
. Em boa. hora, o nosso legislador, mp.lhor inspirado,

não acompanhou a Consto Arg. nesta limitação mone
taria, que só. do serviço de intelligencias tantas vezes
superiores, mas despI'ovi,las de bens de fortuna, pode
ria privar a nação, sem va,ntagem alguma absoluta
,mente.

A Cons. Fed. ainda se desvia: da americana na parte
em que esta ordena taxati vamente a escolha de unl pre
si·dente p1'O tempore para o Senado.. Em' v:ez de disposi
ção expr.essa a este respeito, a Consto Fed. apenas faz
refe1'encià a existencia d'este funccionario, art. 32, sendo,
pOl'ém, sua eleição preceituada e regulada· pelo Regim.
lut. do Senado, art. 7 e seguintes.

.Entretallto, no 'Senado amel'icano, embóra a disposi
ção constitucional alludida, o presidente 'p1'O .tempore
não é eleito irumediatamente, mas quando se verifica
o'impedimento do pres5dente, tanto assim que a pra-:
tica intl'oduziu Çi cóstume de com a.l-guma anteceden'
ci·a reti 1'ar-se o Prflsiclente no fim de todas as sessões,
danclo logar a uma vaga pl'oposital, para que o Se
nado possa elegeI' o pl'esidente pro tempore, evidentemente
no pensamentu de pre\'enil' eventualidades no intervallo
das sessões; mas entre nós, não obstante o silencio da
Constituição, o vice-presidente é eleito logo no pl'imeiro
~iia d'e sessão ordinaria e serve até a eleição do anno
seguinte. Regim. lnt. do Senado, art.9. Os argentinos
acompanháram a Consto Amer., quasi transportando
lhe textualmente as palavras para o seu a!?t. 59.

Em l'elação a accusação politica ou impeachment que a
Consto Fed. chama o1'a accusação contra o Presidente
ia Republica, ora responsabilidade do Presidente, é 1'a-
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dical a differença entre as duas Constituições, já quanto
a extensão dOeste poder no, tocante as pessoas a elle su
jeitas, já quanto ao modo de sel' iniciado o seu eier
cicio, já finali"uente quanto -a natureza dos crimes por
elle punidos.

Não ha duvida de que ao tratar da responsabilidade
do Presidente e a') estabelecer o modo da sua punição,
a Consto Fed. refere-se ao pwéesso .de impeachment que
os americanos, seguindo as tradições do Parlarq.ento
inglez, consagráram na S1.1a lei basica; mas o nosso
legislador não acceitou semelhante processo tal qual
o têm e praticam americanos e inglezes.

Em primeiro logar, a impeachment é um processo em
que tão sámente accusa a Camara e tão sómente julga
o Senado, comprehendendo nos Estados Unidos todos os
funccional'ios civis, Presidente e Vice-Presidente, e as
especies - traição, suborno e outros crimes graves-
quando commettidos por indi viduos no exercicio de suas
funcções publicas, e emquanto as conservam, como se
evidencia das palavras de Rawle citàdas pelo dr. Story
no § 801 e das considerações adduzidas pelo noss'o au
ctor, § 803, as quaes se podem resumir nas suas' se
guintes palavras finaes - « Ha tambem muita razão na
observação de que a impeachment, é um processo de
natureza puramente politica; não tem por fim tanto
punir um delinquente, como garantir o estado contra
graves delictos de parte dos funccionarios publicos; não
attinge a pessoa nem a propriedade do delinquente, ape
nas o pri va da sua capacidade politica. »

Estabelecendo, porém, a Constituição de 24 de feve
reiro dous processos para julgamento do Presidente,
isto é, fJquelle em que julga o Senado e 'aquelle em
q\le julga o Supremo Tribunal Federal, é evidente que,
além da accusação politica correspondente a impeach
ment elos americanos,a nossa Constituição creou, aliás des
necessariamente attenta a disposição do art. 33 § 3, rela
tiva a acção dajustiça ordinaria, uma nova especie, que
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participa da natureza politic'a' e da naturez? judiciaria;
da primeira, por ter origem na Camara dos Deputados,
contra as regras ordinarias do pro'cesso judiciario ; da se
gunda, por ser julgada pelo Supremo Tribunal judiciario,
contra a regra parl.amentar dos proc~sso.s politicos. '
'A nossa accusação poli tica oti a nossa impeachment, po

rém, em 'rigor. sà attinge o Presidente da Republica; por
que os mesmos' secretarios 'de estado, impropriamente
denominados min'istros pela Constituição, só lhe estão
sujeitos nos crimes politico~ ou de responsabilidade con
nexos com os do Presidente e evidentemente em vir
tude da connexidáde, sem a qU3.1 resronderiam em pro
cesso judicial'io, como fazem, mas pel'ante o Supremo
Trlbu'nal, em todos os crimes que possão commetter
sem a complicidade do Presidente.

Honve, poi;:" evidente confusão de parte da Constituição
applicanllo, no caso sujeito, os principios dos governos
parlamentares á republica pl'esidencial ; desde que não
aceitou a regra americana, que abrange todos os funccio
narios civis, porque sujeitóu ao jui~o politico, além do
Presidente, funcc'ionarios que nos termos dos arts. 41 e 48
não são responsaveis pelo exercicio das funcções exe
cutivas',?

Não sendo os secretarios de estado funccionarios da
confiança do Congresso, porque o são da confiança do
Presidente, art. 49, que os nomeia e demitte, livre
mente, art. 48, n. 2, não respondem eltes ao Congresso
por sem; actos, sejão quaes forem. Como funccionarios,
a sua responsabilidade' politica é para com o Presiden
te, em cujo nome exercem todas as suas funcções e que
os conserva 011 demitte conforme merecem ou desme
recem ela sua confiança, sem prejuizo ela responsabilidade
penal 'ou civil em que possão por seus acto ter pessoal
mente incorrido; e desde que a Constituição havia prescri
pto os meios pal'a que n'ão ficassem taes aotos impunes, era
mais consentaneo com os principios do systema de go
ver~o, que elta estabeleceu, que os secretarios do Presi-
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den te l'espondessem por seus crimes apenas' melliante
tae~ meios, embora a connexidade q~e entre estes e os
primes do Presidente podesse existir.

Isto lHn nada poderia altel'ar O systema ou prejudicar
a 'sancção penal; p<:Jrque se a questão era de connexidade,
nellhQ.m dos responsaveis e nenhum' dos crimes ficaria
impllné : determinando a connexidade a responsabilidade
poli liica dos secretarias, em taes casos, o Presiden te res
ponderia perante o tl'ibunal politico, ao qual é iml11ediata
ment.f3· responsavel, e os secretaf'ios perante a justiça fe
clel'al, como l<espondem poe outeos crimes tambem de res
pOllsaiJiULlade., em que nenhuma parte tem o Presidente:

Pal'a alguns ,talvez explique a dIsposição constitucio
nal que nos occupa, a referenda preceituada no art. 49 ;
mas em, que poderia soffl'er a justiça com a pllnição de
cretada por tribunaes differentes 1 A impunidade, é que
jilodel'ia offendel-a e, portanto, o argumento ou essa razão
só procede com la prova de im'punidade no caso da di
vel'sidade de julgamentos;.

Não me parece cabiTel entre nós a discussão levan
tada pelo eminente auctol' no sentido de cLeterminar quaes
os crimes sujeitos a esta jurisdicçãO extraoedinaria do
ramo legislati vo; porque, se os ameritanos a não limi
t'áram quanto aos delictos com a mesllla precisão 'Q.bser
vada qúanto aos delinquentes, conservando em relação
aos primeiros nas palavras - e outros crimes ou delictos
gora ves - alguma cousa da generalidade do systema da
Inglatel'l'a, aonde a jurisdicção do Parlamento abeange
não só toda a nação, mas tambem todos os crimes;
a nossa Const. Fed. restl'ingiu a questão as especies
taxa ti vamente enumeradas no seu art. 54 e posterior
mente tlefillid s, em cumprimento do disposto no § 1 do
mesmo art., pela L. N. 30, de 8 de janeiro de 1892.
A questão, poetanto, não tem razão de ser entre nós,
aonde o Presidente ela Republica não responde politica
mente senão pelos crimes de.finidos na citada lei e seme-
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lhantenente os ministros de estado, quando os pratiquem
connexamente com o Presidente.

A Const. Fed., em desharmonia com a americana, dei
xou em silencio o Vice-Presidente ao occupar-se da res
ponsabilidade presidencial; é evidente, portanto, que não
está este alto funccionario sujeito á jurisllicção, que nos
occupa, senão quando no exercicio das funcções etrecti
vas do poder executivo; substituindo o Presidento em
suas vagas e impedimentos, assume em toda a sua pleni
tude o exercicio das suas elevadas funcções e com elle 
incorre em suas consequentes responsabilidades; fóra
d'esLe caso, não tem outras, sob o ponto de vista em
questão, além das que pesão sobre a massa geral dos
cidadãos.

Se pela Consto Amer. respondem d'esta fórma, perante
o Senado e por iniciativa sómente da Camara dos Repre
sentantes, o Presidente, Vice-presidente e todos os
fllTJCcionarios civis, de qualquer natureza e categoria,
do governo federal, pelos crimes e delictos graves com
mettidos no exercicio de suas funcções publicas, pela
nossa Consto Fed. só assim respoIldem e por iniciativa de
qualquer cidadão, o Presidente e ministros de estado nos
crimes connexos ~om os do Presidente da Republica.

E' .0 que virtualmente decorre do art. 29, em que a
Consto Fed. confere á Camara dos Deputados a iniciativa
de declarar a procedencia ou improcedencia qa accusação
contra o Presidente da Republica e ministros de estado

-1

no caso de connexidade com os crimes do Presidente;
arte 52., § 2, em que indica os crimes que podem sujeitar
os ministros ao processo politico ~ art. 54, em que define
os crimes que podem dar logar a este processo.

O arte 33 podel'ia trazer alguma confusão ao as
sumpto nas palavras - e os demais fUI cionarios fe
deraes designados pela Constituição - se esta não
houvesse mencionado taxativamente os fllnccionarios
supra referidos ao lado de absoluto silencio quanto a
outl'OS. Vem de molde observar, que a disposição do
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art. 57, § 2 não altera' as conclusões tiradas; porque
o julgamanto dos membros do Supremo Tribunal pelo
Senado não entra na especie' - processo politico - de
que se trata. E' evidente a razão de ser d'esta disposi
ção; constituindo aquelle tL'ibunal a suprema magistra_
tura do paiz, seus membros nem deveriam ser julga
dos por tribunaes inferiores, aliás sujeitos a sua ju
risdicção, nem pelo pl'oprio tribunal de que fazem parte,
de cuja impal'cialidade e independencia é licito duvi
dar no julgamento de seus proprios membros. O pro
cesso politico tem começo tla Camal'a ~os Deputados,
sem cujo consentimento ninguem pode ser a elle 5ub
mettido ; é este um 110s caracteristicos essenciaes d'es
te processo COlHO já accentuei, e, áparte as muitas
considerações que o assumpto naturalmente suscita,
a simples exclusão dos membros do Supramo Tribu
nal da enumeração do art. 29, demonstra ele modo
incontestava!, que .não é d'esta especie o julgamento
preceituado no citado ai't. 57, § 2.

Por outro lado, se o processo em ambas as leüisla
ções deve S31' iniciado na Camara d03 Deput'Htos que,
julgando procedente a accusação, estabelece, para assim
dizer, uma especie e pronuncia, sem, a qual não pro
segue, comtudo a sua ori.~em varia substancialme .. te.
Entre nós, que não altet'amos a p[>at:ca e nem mesmo
o principio consignado no art. 38 da constituição do
imperio, a origem do processo pode ser a denuncia
de qualquer cidadão; e quando duyiaas se quizessem
descobrir nos termos do art. 29, da Consto Fed., ahi
es~a a disposição cTara e terminante do al't. 2, da L.
n. 27, de 7 tle Janeiro de 18D2, para dissipai-as intei
ramente,

Sem pretender analysar ou commentar a materia,
occorre-me chamar a attenção dos computen:es, para
as frequentes aC0usaçóes, desassocegos e vexames, a que
d'este modo fica exposto o supremo depositario do po
der publico, aliás, nela mesma natUl'eza de suas altas
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fúncçàes, :sujeifó ao clesag~aã<? t~o C9lTI~nUl~.c1'átll:leÍ1es, :
c~i;.)s, Íl1ultipl s pre~enço_es. co 11$ tan,fe mElri t ' -~he aúnão,;
c~La(!'1:ls', á". boa. fé.. e 1-!1~0 ;ura:çn .dl;lsvlal-.o do cumpl'imen-)
to fiel e Í'ÍqOI;O~Ó. de!'seu~ gl'ãves çteveres. :NãO é des
cá1)iLLa, ~. observaçlo, pJI: ma,is q.ne.- par~ça con~l'ae\ar .
o eS,jiL'itó Fber~ll. de rnstitu~ções,. gue .sã.o p n6s~Q 01'- ')
g~q~o e suprema garantia: J;11as qlJ.anelo S3. vêm espiri- ..
to's eminentes., como o ele Jefferson,' littentalldo ·pai'a a~ ~
c'ops ~q nen jias fune :;ias .que po.r vezes hão' de&virtuado )
pelo. abu~o a instituiçãO elo juizo, politico, . classí.fic.al-o,

• J

el" ',« antes a !1rdl~ tia" palX.ões qCIe o insteumento da.
justia, ii (Jeff'1'son's CONespmelénC?) , não ..é muito .que o .
législador, e:r:n. 'ua sabia, previel~ncia" a .expurgue ele,
elemel1tos, q ne lhe possão tornar nü\,is facil., o abuso ~

OL~ lhe f'acilit.em. os excess ~.

, Entre os a.mericanos, ente,etanto, parece.q ue. a ~ pr~- _
rpgati va é .. exdllsLva dà Oamal'a -dos. : Representantes.'
sob todos 'os aspect~s, p~Lo que não-e ao Gidaelão.per-~
mit'ida· a ..denmlcia, SCOO1,O entre RÓS. ~ - . ,.. .. - •

Nas minh·as annotaçõe~ ao ultimo cap'itulo, el-eixei a)
questão levantada, r~sel',val1do-me para depois ·ela con-"
venien.te. leitura do eminente auctor (L'esta obra e de
outràs, a'que d.evia i'ec'orcer,' as' ultimas '6bservações~
que aqui têm, seu logar. .

Effectivamente, não me é licito'" concluir de"modo' elif-,
feNl1te ·do qu-e já ine h3.via indicado o simples 'es~il':';

elo e cómparação" das duas constituições 'sujeítas no·
ponto em questão. A lu.miriosa e longa .'expo.&içã'o dei
St)ry, se não confirma ele mo.lo·· p'osit:vo a illac;ãá que)
2c~eritL1o, ele moelo nenhum á contrúia, no que é acom':
panhacla pela lição que me foi d?-do ~oll~er .em 'ouU'os'
escriptores consultados, él~tre os quaés 'citarei- Eryc'e,.

• • • (' • • f" )

Th" ÂIlMI'iwn COlfiinonwJalth',. Miller, 'O,. the Con,stitution of
the United StCL~es,. CHI vo, COI'nment~~'io s;b1'e 'la Co";'stit~ti~)~'

. • I • ('

Federal de los EstCLdos Unidos,. A. Lair, Ha'LLtes COU?'S POr. .. .' . . . ( .)

litilJu~s';e-Cadier, "La RepubliqtL'e Âmm'iwi:ne: .
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D'estas oql'3:~,. e.sp~c~a~m_ente o, ,q.ue se.lê em o .11DS
'so auctor 'rio S 807; no 'ai'tigo impeachl/18nt da E ncyclo
)Jedia Ame1'ic(ma; em Cadier, que parece' ter copiado
ou. pelo l1'1enos se inspirado directamente em tory e

·pelo qüe vejo confirmado por Paschal, Ann'Jlald Cons
titulion Ns', 194., 319 a 327, Cushiag, Law (Ln(l Pl'aclic~ of
LõgislcLtiVB Asselnblies, §§ 253:- a 2570, ao nde .fI'eque n to

-mente se refere a Story, outra cO:lclllSão se não pOlre
'timL', senão que o direi,to da pt'OmoveL' o proces) po
litico é pl'ivaLivo da CamaL'a elos RepL'e3entante, in-
clusive a mesma denuncia qua só pOlle ser acto de
um representante. « Quando, po"is,» cliz Story, « se
sabe ou suspeita um funccionaL'io de mal veL's~lção no
emprego', ctlgwn dos membl'os dCL Camcwa dos Repl'esenlantes
geralmente apresenta uma moção para que o delin
quente seja accufl;ado,» etc:

'- O pL'Ocesso, as l'egr21S e a pr'axe observada nos Es
tados Uoidos, nos 'casos de impeachment, são tiradas cio
direito commum inglez, e pratica parlamentar, excepto na
parte expL'essamente legislada pela Constituição, como do
proprio texto de SLory se vê, Ora, na Inglaterra todos
os membros da Casa dos Communs e só estes podem
accusat' peL'ante a sua camaL'a qualqueL' membro d'eLLa
ou ela Casa dos L')1'ds ou qualquer cidadão, visto como
a nação inteira, como disse, está sujeita a jurisc1icÇão
do PaL'lamento. E' esta uma pL'el'ogativa dos COmlTIlln ,
que ninguem mais pode exet'cer. Assim, com este

. fundamentl) historico, e deante das palavras concisás

. b terminantes da Consto AmeI'. - e só ellCL (a Camara
dos Representantes) poderd eX31'Ce1' o cli1'eilo de accuscLçãJ
como. tirar a conclusão de que outra pessoa a não
ser um representante, possa prom')vee essa accusação,
maxime se cotejarmos com a disposiçãO constitu
cional ameL'icana a da 'nossa Consto Fed.' concebida
nos segu-in tes termos: - comp.te a Ca1WLl'a, etc. a d~clrt

ração da p1'ocedencicL OtL impl'ocedencícL ClCL aCCtLSCLÇão COnll'CL
o P1'esidenle da RepuúlicCL?
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E', p::>is, substancial a meu ver a diffel,'ança das duas
cúnstituições no tocante ao iniüio do proeesso politico:
entra nôs, a acção judiciaria do poder legislativo pode ser
movida por acto popular, a denuncia de qualquer cida
dãO, não podendo a Camara desprezai-a, sem que pl'imei
ramente delibel'e a rJsp~ito, discutindo-a para approval-a
ou rojeital-a. Nos Estados Unidos, semelhante denuncia
não passará tal vez de urn aviso de caracter particular,
que é licito aCamara despl'ezar ",em formalidades e sem
consequencias. se é que mesmo a tomará em consideração.

Deixando a ConsL. Fed. a fôrma do proces::>o e o jul
gamento para que fosse por lei especial regulada, a esla
beleceu a citada L. 11. 27, de 7 janeilo de 1892, desvian
do·se substancialmente do processo americano, mas cir
cumscl'evendo-se com pequenas alteraçõ'3s a lei de 15
de outubro de 1827 que, sob o imperio, havia regulado o
pl'ocesso de responsabilidade dos ministros e conselhei
ros de estado.

Voltanclo de novo a questão que entende com a clas
sificação dos crimes que podem dar logar ao exercicio
da j urisdicção judiciaria do podel' legislativo, qualquer
que seja a critica feita ou que mereça a L. n. 30, de 8
de janeiro de 92, a esphera do arbitrio nas olãos das
facções dominantes, de que Jefferson tanto se temia, foi
por ella em geande parte limitada, apezar da genera
lidade do seu art. 43, em que sa refere aos excessos e
abusos da auctoridade presidencial não especificados em lei.

Esta disposição approxima-se de alguma sorte dos ter
mos vagos da Consto AmeI'. - e out1'os C1'imes e delictos gH.I,

ves, mas não tem a amplitude d'elles, porque está limi
tada a certá ordem dcl actos, isto é, apenas aquelles que
entendem com o exercício da auctoridade pl'esidencial.
Quando se attenta pnra a natureza dos Jelictos, que devem
ser julgados pelo Senndo, convertido em tribunal de
justiça, crimes de nal.ureza essencialmente politica e cuja
individuação des.Le a falta mais leve até a mais des
bragada corrupção, re\ este um sem numero de fôrmas
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que as paixões e as luctas ardentes dos partidos sem
pre lhe emprestam, ou concluiremos com certos publi
cistas, nomeadamente Rossi, que melhor fôra nada de
finir, ou que a nova lei de responsabilidade do Presi
dente, se não é perfeita, ao menos definiu algumas es
pecies, das quaes baniu o arbitri,?, de outra sorte irre
mediavel.

Este só resultado já seria uma vantagem, se não por
outro motivo, porque contribue para a diminuição do
mal. « Os crimes politicas», como diz o. dr. Story, « são
de tão varia e com·plexa natureza, é tão completamente
impossivel serem definidos ou. classificados, que·a ta
refa da legislação posi.tiva tornar-se-ia impraticavel, se
tentaI-a, não fosse 'quasi absurdo.» § 7~7.

A questão é da nlaxima importancia e' seus effeitcs hão
sido por vezes dolorosamente sentidos entre os mes
mos irrglezes e americanos, nos varias processos que
leváram alguns de seus altos funccionarios e outros' ao tri
bunaljudiciario da Camara dos Lords ou do Senado. Dei
xanclo de lado outros exemplos, destacarei especial
men te o processo a que teve de responder Anel 1'ew
Johnson, successoe do justam3nte celebrado Lincoln,
no' qual o Senado americano, para absolveI-o, teve
de fil'mar regras que evidentemente circumscrevem a
latitude deixada pela Constituição; foi assim, confor
me, entre OUTOS, refere Charnbrun, Le POUVOi1' Ex'écuti{
que o Senado absolveo Johnson sob o fundamento de
que só tem lagar a impeachment :. 1. quando o acto de~

lictuoso pode elar lagar a procedimento criminal ui te~
rio1' perante as jurisdicções ele dit'eito commum ; 2. quan
do o cl'i111e ou delícto que auctoriza a accusação é pre
visto e punido por lei escripta, stattbt3 law, dos Esta
dos Unidos.

Uma ultima consideração apenas ainda farei sobre a
materia, para ac..,entuar a di~'er~idade de efieitos ela de
claraçAo da pl'ocedencia da accusação contra o Presi
dente da Republica nas duas legislações: entre nós, a
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_suSfr>~ns~ immediata de ,func~õ~~" Consto .Fed. a rt. 53,
_§ u!lico, co~'tra toJas as regras do peoces o, 'isto e, a
impos:ção de pena, pois que em ~tanto' importa a sus

_pensão quando ainda lião ha mai's que uma denuncia
e um ~onsentimento pará que o' denunciado' s'eja peo-

_cessado t? julgado; entre os americarios, a peecla. do
cargo sómel1te clepois da sentença, con~el'vaclo, porém,
,o exeeqicio das funcções dUl'ante· -todo o toml'o do pro
cesso, como acol~Leceo n) caso já citaJo Jo Vice-ProsiclelJte
Johnson, que aliás não éornpareceo pessóalnlente perante
o Senado, mas por intol;medio elo seu advogado, canja
refere Paschal.

- F[~I D0 VOL. I 1-
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No fim ela pag.450 em vez de al'L. 17, leia-se - art.
28, e na pago 451 em vez de arts. 19 e 20, leia-se - arts.
29 e 70.
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