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pelo �cwic1 

lHHHH-GU E 8 fHi1 {; :lH3HT A Lf.l:O 

«1\'ictheroy, 9 de Sctembru dt: l:JO.J . 

Considerando qne dia a •iia nul.il> Sl' 
impõe a necessidade de utna lei <�ornmnm · 

dA processo para t odos os Bstado,; do Hra
:.dl, submet.to ao alto Pxame di\ V. Exc. a 
id<:�a de um eong-resso de representante,; 
dos vinte govf�rnadorcs da Republica. no 
i]Ual fiquem firmadas as bases do projecto 
da unificaçho qm' sera proposta às lcg·isla
tnra� de l'.ada I•:statlo. 

Cong'l'esso de vinte delegados qnt· se 
poderá reunir cm Bello Jlorisont<,, S. l ';w
lo Otl l'•·tropolis, a 1Jscolha dt• V. h:xc . . t.•�
r{• a presidcncia tio Snr. i\linislro da .Jns
tit;.a .on Procurad<•r da Hcpuhlit..:a no Su
premo Tribunal, conforme voto de V. Exe. 
Aguardo ancioso opiniito de V. Exc. <'OH
vencido de que nós o� homens que t<,mns 
neste mom ento a rcspr!llsahilidad•' •lo (;., . 
vcrno Fed eral, podorcuws euntrilmir otfi
cazmente para f)tW mais forte se tonH> a 
unidade polit ica •la nossa pat.ria. Saúdt> 
n·speitosamentc a V. Exl'.. 

!Yilo l'e•·a .. t.n. L'rcsitlenlc Estado 1\io 
J,HH'iro.- • 

Coneita o illnstrHdO c operoso PresidelltC do r·:s
tado do Rio aos demais Prcsidclltes a ;;c reunirem 
20 delegados regionaes com o fim de elaborar-se um 
projecto de lei commum de processo pam todos os 
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Estados. As respectivas assembléas apropriarão ao 
seu meio, reduzindo a lei, o que fôr deliberado e 
acceito para toda a communhão brazileira. 

E' de um<t largueza de vistas pouco commum 
essa iniciativa do Presidente fluminense; mas, força 
,:l confessar, não podemos confiar em sua viabilidade. 
Expenderemos as nossas razõe�. 

� � 

Dous sào os pontos a separar no direito a que 
Bentham chamou de adjectivo. 

Um, é o que diz respeito ás fm·mas decieorias-re
gulamentação do direito substantivo, com elle inti
mamente ligado, por ser este mesmo direito se des
dobrando para melhor affirmar-se; o outro, é o refe
rente ás forma,; o1·dinato1·ias- ou sejão os preceitos 
externos da acção, formalidades extrínsecas, como 
a citaç.ão, etc., que obedece antes· ás condições locaes 
que á essencia do direito. 

Estudado o momentoso assumpto sob estes dous 
-aspectos, não tem raz<1o de SP-r o accordo dos Es· 
tados, por que : . 

a) no primeiro caso escapa á competencia delles 
para legislar (como sobre fallencias, hypothecas); 

b) no segundo é uma. questão de convenieneia 
topographica, como,· por exemplo, maior ou menor 
espaço de tempo para as citações em regiões des
providas de meios faceis de communicação, com o 
Amazonas, :Vlatto Grosso, etc.; o qu� não deve ser 
regulado uniforme111entc, mas obedecendo :1 C'Ssas 
condiçt•es do meio ph�·sico. 

� :-; 

O a c· tual momento lustonco da pohuca brar.I
leira, em que a reconstrucção não está perfeitamente 
solidificada, traz iL vida juridica da nação uma certa 
anomalia, uma falta de equil íbrio, como a de que se 
resente o corpo mutilado de subi toem àiversolól orgãos. 

O substituir-se do xofre a unidade politica pela 
fec1era<:<lo absoluta, c concomitantemente a. vida ju-
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diciaria fragmentada, como se vê; determinou cr.sa 
falta de condiçõe!> staticas, :i manifestar-se em toclos 
os phenomenos da vida nacional. 

A sonhada revisão constitucional; a aspi·raçii.o 
de tornar-se a justiç·a una; c agora a projectada 
unidade processual; não passam de symptomas desRa 
falta de adaptação do regímen federativo. 

Na America do Norte, onde o elemento etlmo· 
grapbico varia de. região a região, dá se igual con
fusão na vida jurídica: a magistrn tura ora é eleita, 
ora de nomeação; os juizes estaduaes offerccem nw-

. nos garantia à cauza da justiça que os federaes; c 
o jury não é mais garantidor que no Brazil. 

Inc>titutos, como a fallcncía, existem de natureza 
exclusivamente federal; as leis reHpectivas emamio 
dG Congresso da União; e ·

entretanto a prat�ca de. 
cada Estado esquece a Yerdadei!·a lei, para adoptar 
outras de natureza local. E' Bryce quem aponta-nos 
semelhantes extravagancias (1 ). 

O processo, como em todos os !Jaizes, organisado 
com feição federativa, é regulado por lei regional. 

· Mas, por toda parte onde o direito acompanha 
o evoluir do espírito humano, manifesta-se a ten· 
dencia unificadora do direito privado, o que redunda 
na unificação processual. 

Endemann, Cimbali, Memziger, Yseux, são pro· 
pugnadores victoriosos da fusão unificadora. do direito. 

E entre nós ha at�centuada tendencia a respeito, 
o que se evidencia pelas leis hypothecaria, de fal

·Jencia, e fusão do proces:;o commercial e civil. 
Na America do Norte essa diversidade continua 

nos modos das manifestaçôes do direito origina-se da 
diversidade de raea e da e;onstante successão ele 
elemento adventici� ; no Brazil, o phenomeno tem a 
sua cauza na inadaptaçào da lei constitucional, pe
dida de empr('stimo á grande e original republica 
americana. 

De accordo com o art. o:"> da Const. Federal não 
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podem os Estndus celebrar ajustes entre si com ca
racter politico ; c ao Presidente da RepublJca cum
pre upprovar os que !hes forem indefeso cél�brar 
(art. 4S1 n.0 Hi). 

Vê,se dos termos do ��om· itc que se tru ta de 
um a ecordo com ( ' fim de estabelceei" bases que cada 
assem bléa estadoal deve reduzir a lei ; mas, qun 1 
o meio legalin<>ntc coercitivo que po sa garantir a 
estabilidade dessa lei? Não pode a mesma assembléa 
n seu bel-prazer modificai-a quando lhe approuve1· r 
E' illusorio o ajuste, portanto. 

O que resulta de tudo isto é que os Estados avo
caram uma co m petcncia que lhes não foi conferida 
pela Const. Federal no tocante ás leis adjectivas. 
·Nilo ha texto claro, taxativo, que confira aos Es
tados o direito de decretar leis reguladoras do di
reito subshmtivo ; essa faculdade avocaram-na ellcs 
('lll conseque ncia dos debates havidos no período 
constituinte, e por in terp retação extensissi.ma ao art. 
6:> n.o ::1 (da Const. da Repub). Alem disto, ha con· 
troversia sobre o que deve entender-se exclusiva· 
mente por lei adjectiv a . 

cE' opinião de muitos escriptores que o direito 
adjectivo não vae até ahi, pois apenas entende com 
as formulas que representam precauções contra o 
abuso e o arbítrio, taes como o modo. de citação do 
réo, o numero de testemunhas essencial para a prova., 
a forma. da publicação das senteuc.�as, c outro!'! actos 
da mesma natureza.» (A1·isticle.� Milton, Const. do Brazil). 

«No direito proceasual se comprehe1,1de não so· 
mente o modo pratico do exercício do direito da 
acção (formalismo desta), como ainda as condições 
de legltnmdade para a IllíllllfestilÇao exretna desse 
direito (objectivismo da acç·ào)-(Acc. d·.· Sup. Tri· 

bunal Federal, de ::?7 de l\fnrço rle I89fi). 
O objectivismo da acção é o proprio direito cs· 

senciul tomando as formas de sua affirmação; e se
parai-o do direito orig·inal, seria desvirtuar o prop.rio 
direito, tirar-lhe as condições dP. vida, como pr.ete�-
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·der separar o systema circulatorio de um ser ani
mado para que este subsista só com os demais sys
temas de sua phisiologia. 

O direito não é uma abstracção, mas um ser 
vivo, organisado, tendo ao mesmo tempo o lado sta
tico (o p receito) , e o lado dynamico (o processo e a 
acção). O ju.� persequendi não é senão a feição aní
mica do direito constituído. 

Pescatore (Logica del Diritto, pag. 70) di% ser o 
processo civil parte accessoria do direito civil : 
d'onde concluir qualquer proce-sso ser um accessorio 
do respectivo direito. 

Os maiores juristas patrios condemnão essa ano
mala diversidade de leis estaduaes que alteraram 
até a mais respeihwel das instituições-o Jury; 
como em Pernambuco, onde o E�igillo do ju lgamento 
e numero de juir.es de facto foram inteiramente mo
difi cados para peior. 

O remcdio ninguom havin. aind•t cogitado ser a 
a.cçào combinada dos Estados estabelecendo um ac 
cordo para. convertol · o em lei region a l . 

Essa diversidade nüo affr.cta só ns relações ju
rídicas, dissemelhantes de Estado a E�tado como se 
fosse de naçüo a naçií.o: mas o.;; elos ethnographicos 
e sociaes. Um povo de uma mesma orig-em, crendo 
pela .mesma religiflo, externanrlo iu···as por uma lín
gua commum, preso pelo rnestno destino, wi.o pode 
estabelecer o equilihrio de seus direitos por essn. 
multiplieidade ele nor111as proeessuaes. 

E Tocquevillc, esse Arist.otclcs moderno, r-;�·nthe
tisou neste juir.o tudo quanto cm outros termos cons
titue a theoria do meio, raç.a c momento, cxpenclida 
por ·Montesquieu e ,am pliada por Tainc: �os povos 
resentem-se crcrnarneute de sua origem. As cir
cumstancias que os aeompanharmn ao nascer c que 
os ajudaram a dcsen\'ol ver-sc inf'luem sobre toda a 
sua existencia>>- «Se fosse possi Yel a todas as nações 
remontar á origem da sua historia, nüo duYiclo que 
ahi poderi<tmos descobrir a causa primnria elas pre-
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vençoes, dos u&os e paixões dominantes,- de tudo· en1 
fim quanto compõe o que se chama caracter nacional.» 

A uniformidade impõe-se como a rE-stauração de 
uma norma tradicionalmente adequada á pratica do 
nosso direito; mas deve ser decretada pelo Congresso 
Nacional; e si a processualistica tem duas modalida
des: a f'u·rma deciso1·i.a a que Pescatore chama direito 
accessorio; e a ['o1·ma m·dinato1'ia j o Congresso Na
cional pode c deve estabelecer a uniformidade das 
leis adjectivas em sua plenitude (art. 'H n.0 23 da 
Const. Federal) no tocante ás condições de legitimi 
dade do direito substantivo. 

Nos pa.izes onde predomina a falta de hornoge· 
nei.::ia,de 13thnogmphica, como nos Estados Unidos da 
America do Norte, é explicavel a diversidade de 
leis regllladoras ele uma mesma matcrin., variando 
segundo a feiç·ão de cada parte ela Confecleraç:üo, 
conforme ficott dito. 

Na Suissa, uos Estados Seandinavos · por exem 

plo, vai se operando a eentrali8a<";·fto, de forma que 
um só codígo teudc a uniformisar as relações juri
dk<ts e proccssuaes. 

O factor primordial do direito é ineontestavel

mente o elemento e thnographico. 
� � 

Em syn the�>e : 
A uniformidade processual no Brazil é uma ne

(�essidade palpitante ; ma::; o meio de praticai-a ::;em 
receios de terg-iYersaçües futuras da. parte de alg·um 
Estado, Mtü é o ai vitrado pelo illustrado Presidente 
do Hio de .Janeiro; só o Congre::;so Nacional pode 
estabelece[ n eoaetintmente, de modo que de dia 
para dia rnlo t.enhamos a triste decepçe:i.o de ver um 
mesmo assumpto t ratado 110 motu continuo das ma
ehinas Jegisl:ltivas elos Estados. 

Fortaleza, Setembro de ! 904. 

(I: La lt<'pUlJ li<l ue .\mericaiuc (traducc;áo de Daniel Mül
kr) Vol. I. 
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