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NOTA DO REVISOR
A hipoteca de estradas de ferro s6mente com o decreto
•
n' 169 A. de 19 de janeiro de 1890, teria de ser incluída em
nosso Direito positivo, ainda que pà1ídamente. A reforma
Nabuco de Araújo, consubstanciada na lei n' 1.237, de 24
de setembro de 1864, e o decreto n' 3.453, que, no ano seguinte, a regulamentou, não haviaM previsto a hipàtese.
Muito embora tenha enumerado as estradas de ferro
entre os objetos suscetíveis de hipoteca (art. 2', § 1', in fine),
excluindo tudo quanto não estivesse especificado. não contemplou, êsse diploma legal. em seu art. 6', a hipoteca entre
os ônus reais, ao contrário do que ocorreria com o Projeto
Beviláqua. cujo art. 775, incluindo-a expressamente entre os

jura in re aliena. veio a converter-se no art. 674, do Código
Civil da República.

Com o advento .da lei civil de 1916, em virtude de
emenda originária da Comissão dos cinco, se dirimiu, positivamente, a controvérsia que pairava na opinião de alguns.
para o fim de saber-se qual a natureza dos direitos de um
concessionário de uma ferrovia, se real. ou pessoal.
O parecer ora publicado - verdadeira monografia a respeito do assunto de que fôra objeto - foi elaborado quando
vacilante era a questão em nossa doutrina e na jurisprudência, a ponto de ser apenas esboçado nos diplomas legais.
com exceção do projeto revisto.
Segundo se infere das conclusôes do Autor do parecer,
s6mente pode ser objeto de hipoteca estrada de ferro, quando
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o E s tado a 'explora por s i próprio, ou a dá em concessão:
quando. porém. se trata de linhas interiores, cons truídas e
mantidas por particulares , em seus es tabelecimentos. ou propriedades. não é possivel sôbre elas [('cair hipoteca .

I

I
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CONSULTA
A Companhia A (Companhia Paulista de Vias Férreas e Fluviais) obteve do Govêrno concessão para construção. uso e gôzo de uma estrada de ferro. com privilégio
por certo número de anos, sõbre uma zona de 31 quilõmetros

de cada lado de sua linha: declarando-se na concessão que,
durante o prazo do privilégio. o Govêrno não permitiria a
construção de outras estradas que. dentro dessa zona, recebessem e deixassem cargas e passageiros.
Algum tempo depois de feita essa concessão. o mesmo
Govêmo fêz à companhia B (União Sorocabana-Ituana,
naquele tempo !tuana). co.n cessão para construção. uso e
gôzo de outra estrada de ferro, declarando, porém, que
seriam respeitados direitos de terceiros , especialmente os da
companhia A.
Constrói, entretanto. B sua estrada, tendo dentro da
zona privilegiada de A diversas estaçôes, que trafega desde
que foram inauguradas, recebendo e deixando cargas e passageiros.
Mais tarde, depois de inauguradas algumas dessas estações, tendo A reclamado contra a violação de seu privilégio, B pediu-lhe que a isentasse de dar-lhe parte da renda
arrecadada em tais 'estações. ao que A se recusou. por não
ter querido B sujeitar~se às condições impostas. continuando.
porém. B. por muitos anos a trafegar as ditas estações. recebendo e deixando cargas e passageiros.
Cumpre notar que. na concessão e no contrato de A. se
estabeleceu : «Outras estradas poderão percorrer a zona privilegiada de A ou atravessá-la; não poderão. porém. dentro
dela receber ou deixar cargas e passageiros sem consentimento ou acôrdo de A . Oferecendo-se como parte inte~
grante a esta as razões finais da Companhia Paulista na
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açao que relativamente ao assunto move à União Saroca-

bana e Ituana.
PERGUNTA-SE:

l'

De que natureza é o direito de A sõbre a zona privilegiada ? - Real ou pessoal?

Tem ou não A o direito de fazer cessar o tráfego pelas
estações. que estão dentro de s ua zona privilegiada e o de
reivindicar de B a renda líquida que devia produzir o movimento de passageiros e de cargas recebidos e deixa,dos em
tais estações?
Que tempo seria preciso para que o uso por B da zona
privilegiada de A e a inércia desta em fazer valer seus direitos. gerasse prescrição a favor de B ou contra A ?

A companhia A é ou não é credora reivindicante de B
pela renda de que se trata no seg undo quesito?

5'
Pen,dente a ação de A para fazer cessar o tráfego de
B nas estações aludidas, é licito a B vender ou transferir a
terceiros o direito que se arroga, de receber e deixar cargas
e passageiros em tais estações?

Sérgio Jacomino, Org.

www.observatoriodoregistro.com.br

janeiro de 2010

Biblioteca Medicina Animae

www.medicinaanima.com.br

Summa Hypothecaria

•

Parecer
I

o

dIreito do concessionário de uma ferrovia é
pessoal ou real?
A êste se reduz o primeiro quesito da consulta.
cuja resposta darei com algum desenvolvimento mais
do costumado. atendendo à importância da questão.
bem como à consideração de que entre nós mal tem
sido tocada pelas autoridades.
Países há. como a Inglaterra. onde as conces~
sões são perpétuas. Aí a questão está resolvida por
si mesma : os concessionários são investidos num di~
reito de propriedade. e podem hipotecar o caminho
de ferro. Nos Estados~Unidos se dá outro tanto. As
charters. ali. conferem às companhias uma proprie~
da de perpétua. com a faculdade ~xpressa de hipote~
caro aliás em alguns Estados. como o de Nova York.
estabelecida por leis gerais. Assim. igualmente. no
Canadá. onde. ainda em 1888. uma lei especial aos
caminhos de ferro (Revis. Stat .. c. CIX) faculta às
companhias abonarem os seus títulos negociáveis
com hipotecas sôbre a totalidade dos seus b!:ns.
(PICARD: Traité des chem. de ter. v. 11. págs. 12e~
~9. - MARIOTTE : Nature du dr. du concession. de
voies ler .. págs. 150~I52. - PAUL DUBOIS: Les
chem. de ter aux St. Un .. págs. 159~60. - RAN-

Sérgio Jacomino, Org.

www.observatoriodoregistro.com.br

janeiro de 2010

•
Biblioteca Medicina Animae

258

www.medicinaanima.com.br

Summa Hypothecaria

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA

The law of eminent domain. pág. 88. Annuaire de lég. étrang. 1888. Pág. 958.)
Muitos Estados. porém. há. nos quais. sendo
temporárias as concessões. lhes ~ inerente o direito
de propriedade. ou porque as leis expressamente lho
reconhecem. ou porque lho atribuem implicitamente.
com a faculdade. que lhe outorgam. de hipotecar. De
hipotecas são susceptíveis as vias férreas. na Áustria. pela leí de 19 de maio de 1874. na Hungria pela
de 7 de abril de 1868. modificada em 1881. (PICARO :
Ib .. pág. 129. - Annuaire de lég. étrang. 1874.
Págs. 286 e s.). Até o direito dos caminhos de ferro
de interêsse local ali se manda registrar em livros
territoriais como um direito imobiliário particular.
(Ann. de législ. étrang .• 1881. pág. 369.)
Na Alemanha as estradas de ferro constituem
propriedade particular. submetida ao direito comum.
(PICARO. loco cito - Pandect. Fr .. V. Chem. de fero
n ." 750 e S. - Ann. de lég. étrang .• 1879. pág. 69.)
Sendo essa ali a condição das vias férreas. que
não pertencem ao Estado. um projeto de lei. apresentado ao Reichstag em 1879. transplantava o regímen
estabelecido na Hungria desde 1868 e na Áustria
desde 1874. reduzindo essas emprêsas. cada uma de
per si. a uma unidade indivisível (Bahneinheit). sujeita a hipoteca mediante inscrição no livro dos caminhos de ferro (Eisenbahnbu ch). í Ann. de lég. étr .•
1879. págs. 70.) Talo sistema. que. desenvolvido e
aperfeiçoado. vingou na lei prussiana de 19 de agõsto
de 1895. especialmente destinada às ferrovias de interêsse local (K feinbahnen). visto como o govêrno.
ali. já não comete a capitais particulares as vias férreas de interêsse geral. e as anteriormente concedidas a emprêsas industriais (Privateisenbahnen).
estavam em via de passar às mãos do Estado pelo
DOLPH:
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resgate. Sob êsse regímen. que já encontrou indisputadamente aplicada às estradas de ferro a hipoteca.
ela não recai sómen te na parte imobiliária da emprêsa. mas na emprêsa em seu conjunto. como uma
unidade indivisível (Einheit). onde se abrangem.
formando um t.odo classificado na categoria das
coisas imóveis. o solo. as construções. o material e
os capitais. (Annuaire de lég. étr .. 1895. págs. 203-207. )
Desde 1874 existia na Suíça um livro hipotecário (Pfandbuch) especial aos caminhos de ferro.
A lei sóbre o penhor ferroviário. adotada naquele
ano (23 de junho). regulou a aplicação preexistente
dêsse õnus real às vias férreas. incluindo nêle. além
do material das linhas dadas em garantia. as estações. os edifícios. o corpo da ferrovia e o próprio
solo onde assente. (NANI : Studi di diritto ferroviario. Archivio Giuridico. v. XIV. pág. 306. - Ann.
-de lég. étr .• 1879. pág. 69. - PICARD. loco cito MARIOTTE : Op. cit .. pág. 152.) Mais tarde a lei de
15 de outubro de 1897 provia à aquisição. pelo govêrno federal. da propriedade das vias férreas concedidas. eximindo às formalidades impostas à transmissão ordinária dêsse direito a sua transferência ao
Estado no têrmo das concessões e dos contratos.
(CLODOMIRO: Política e législ. de estrado de fer ..
V. 11. págs. 420-21.)
Não esqueça a Suécia. onde a lei de 15 de outubro de 1880 rege a hipoteca e a execução das ferrovias. (PICARD. ib .• pág. 130.)
Citarei. enfim. no México. a lei de 29 de agõsto
de 1889. cujo art. 55 dispõe que. "nos textos constitutivos das hipotecas. e nas obrigações hipotecárias. se deverá especificar que. findo o prazo da con~essão. a estrada de ferro. com tôdas as estações. ar-
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mazéns , oficinas e dependências, se tornará propriedade da nação". (CLODOMIRO, v. lI , p. 503.)
Noutros países a ambigüidade ou o silêncio da
lei, omIssa ou indecisa a tal respeito, suscita controvérsias animadas e tenaz es, leva ndo a jurisprudência ,
a lternativame nte, a solu ções opostas. É o que tem
ocorrido em França e, sob a influência francesa, entre
os italianos e os belgas.
Na França antes que a s preocupações oficiais
começassem a exercer a sua ação. ali tão poderosa,
não se punh a em dúvida o caráter rcal do direito
dos concessionários ás estradas de ferro. Os ma is
decididos adeptos da opinião con trá ria, como Au coc
e PICARD, o confessam. "Originàriamente", diz êste,
.. se consideravam os concessionários como proprietários dos caminhos de ferro construídos a expensas suas". (Op. cit., lI. pág. 115.) O decreto (ordonnance) d e 7 d e abro de 1830, concedendo a via
férrea de Épinac ao canal de Borgonha , abria com
estas palavras: "Os proprietários da estrada de
ferro de Épinac . .. " Na da via férrea d e Avinhão
em 1851 se qualifica ram do mesmo modo os concessionários, persistindo essa maneira d e os tra tar
nos outros atos d e concessão até 1857. V árias leis,
outrossim, em 1937, 1839, 1840, 1842 e 1847, autorizaram ou prescreveram a inscrição de hipotecas
sõbre ferrovias. (PICA RD, ib., págs. 116-17.) Ainda
na lei d e 27 de junho de 1852 constava a noção da
propriedad e dos concessionários sõbre o caminho de
ferro. (Pand. Franç., V. XVI. pág. 203, n " 934.) E ,
pouco antes , o projeto de lei elaborado em 1850
acêrca do regímen hipotecário, modificando o art.
2. 118 do cód. civil. compreendia nominativamente
os caminhos de ferro entre os bens susceptíveis de

Sérgio Jacomino, Org.

www.observatoriodoregistro.com.br

janeiro de 2010

Biblioteca Medicina Animae

www.medicinaanima.com.br

TRABALHOS JURÍDICOS

Summa Hypothecaria

261

hipoteca. (DALLOZ : Répert., v. XXXVII, pág. 224,
n.' 842.)
Mas não raro. em França. o elemento jurídico
cede ao elemento administrativo. A administração.
ali. reflete enêrgicamente em tôdas as faces da vida
nacional. Servida de um órgão superior no conselho
de Estado. cuja magistratura. de origem. têmpera e
intenção política. vai entestar. por divisas nem sempre claras. nas fronteiras da justiça. nesta influi. por
vêzes. de maneira irresistível. quando se figura travada a questão entre as tradições ordinárias do direito civil e as altas conveniências do Estado. As emprêsas de ferrovias. reunindo enormes capitais. organizando serviços vastíssimos. alistando numerosos
exércitos de co-interessados e dependentes. elevavam a propriedade industrial a proporções formidáveis. Para a conter. porém. nos devidos limites. bastava ao Estado o arbítrio administrativo das concessões. mediante o qual o poder público impunha a
êsses cometimentos as suas condições de existência
legal. Mas não lhe era lícito valer-se dessas relações.
para desconhecer o princípio da propriedade. conquanto limitada. que o emprêgo de tamanhos cabedais particulares necessàriamente envolvia. Nem os
interêsses da ordem pública ou os da fazenda nacional se empenhavam realmente em desconhecer o
caráter de verdadeiro direito real ao domínio exercido pelas companhias sôbre essas aquisições; porquanto o exemplo da Áustria. da Suíça. da Alemanha. do México nos estão mostrando que não é difícil conciliar. prática e juridicamente. com os con-'
tratos hipotecários os direitos atuais e futuros do
Estado nessas concessões.
É o que não escapou. na mesma França. às

autoridades mais insuspeitas. O próprio Aucoc, re-
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gistando a lei federal suíça, a lei húngara, a lei austríaca, as apontava como exemplares " d'une rdorme
qui me ri te d'être étudiée", (Aucoc : D e /'hypotheque d es chem. d e fero R ev. Crit. d e Législat. 1876.
Pág. 89,) E GUILLOUARD, considerando, assim nesses precedentes legislativos, como na longa duração
das concessões ferroviárias, "compreenderia que a
lei desse aos concessionários, no decurso dêsse período, um direito real imobiíiário, análogo ao do usofruto , direito que se ria susceptível de hipoteca" . ( Tr .
d es Privo et hypoth., 2.' ed. v. 11. pág. 177, n.' 659.)
Parece-lhe que , á semelhança do pratica do na Áustria e na Suíça, bem se poderiam tom a r precauções
eficazes, para que a hipoteca dos caminhos de ferro
"não constitua embaraço á exploração da linha".
(Ib., pág. 178.)
Isto suposto, entretanto, acredita que, sob a legislação em vigor, "as concessões de vias férreas não
são susceptíveis de hipoteca" , (Ibid.) A seu ver, em
face dessa legislação, os concessionários de tais empreendimentos apenas têm direitos mobiliários: "são
empreiteiros de obras públicas, enquanto se não conclui a linha, e, acabada ela, empresários de transporte". (Ibid.). Neste sentido tende a se firmar a
jurisprudência francesa. (PLANIOL: Dr. Civ., V. I.
pág. 657, n .' 2.019-2 . 021. - HAURIOU : Précis d e
dr. administro 4: ed. Págs. 721-2. - Pand. Franç .,
v.' Chemins de fer, n .' 930.) Tão numerosas ainda
são, contudo, naquele país, as opiniões contrárias,
que. na vizinha Itália. uma das mais abalizadas autoridades. examinando o assunto. diz : "La maggior
parte d egli scrittori fran cesi ritiene l'ipoteca bilità
delle ferrovie." (COVIELLO: Della superficie. Archivio giurid., v. XLIX. pág. 166.)
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Aquela conclusão, porém, não chegou a jurisprudência francesa, senão através das variações e
incongruências, que LAURENT nos historia em algumas páginas edificantes (Princ. de Dr. Civ., v. VI.
ns. 29-35). deixando-as resumidas na eloqüência
desta frase: "Consignamos os princípios contraditórios, e não chegamos ao cabo das contradições."
(Ib .• n ." 31.) Nem dessa inconseqüência se libertou
ela no seu estado atual. Antes aqui avulta com uma
palpabilidade ainda maior, nos temperamentos a que
se houve de submeter.
É o que a ssinala, com a sua lucidez habitual, o

milis moderno dos expositores do direito civil em
França. "A jurisprudência", diz PLANIOL, "não se
manteve estritamente nesse terreno. Admite ela, de
feito, que a companhia tem qualidade, para exercer
em seu próprio nome as ações possessórias tendentes
a coibir os atentados ocorrentes na área da sua concessão. (Cass. 5 novo 1867. D. 68. I. 117. 8.67.
I. 4) 7.) Esta solução está em contradição direta
com o princípio exarado sob o n." antecedente." (O
de que o concessionário apenas tem um direito pessoal, análogo ao do locatário.) "Da parte de um locatário, munido simplesmente de um crédito móvel. é
inadmissível e íncompreensível a ação possessória.
que não tem lugar senão a respeito dos imóveis.
Desde que se considera possuir a companhia a sua
concessão, é que era tem alguma coisa mais do que
um direito pessoal ou meramente creditório." (Op.
cít., pág. 658. n." 2.022.)
O insigne lente da faculdade de Paris observa
ainda. numa nota cheia de interêsse: "Convencido
estou de que o incoerente de tóda esta jurisprudência
vem da acepção indistinta das palavras direito pess'oal. Decidindo-se, a princípio. que a companhia

•
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tinha sómente um direito pessoal, o que se teve em
mente. foi que não podia ceder a concessão sem o
consenso do govêrno (Cass. 14 fev. 1859. D. 59.
113. S. 59. I. 207). e que ela não podia ser objeto de
penhora. nem adjudicação. (Trib. civ. Sena. 27 jul.
1850. D. 51.5.78. ) Tendo nos habituado. por êsse
modo. a dizer que a concessão era um direito pessoal. isto é. ligado á pessoa. fomos depois levados a
tê-la igualmente por um direito pessoal. na significação de direito de crédito. como contraposto a direito
real." (lb .. n.' 2.)
Aí está de que modo inscientífico se originou. e
a que estranha inconseqüência ali foi ter a jurisprudência. convindo nessa adulteração administrativa
de noções elementares e universais no direito civil.
Porquanto o eminente professor francês atesta que.
neste particular. "os tribunais judiciários acolheram
sem resistência as soluções administrativas". (PLANIOL. I. n.' 2.020.) Se estas nao fôssemo entretanto.
da mais clamorosa desigualdade nos seus caprichos.
os concessionários de ferrovias teriam aproveitado.
ao menos. com muito maior razão. a teoria corrente.
por obra da qual os arestos franceses consideram
suscetíveis de hipoteca as salinas. parques e estabelecimentos de pesca instituídos pela indústria particular em terrenos de marinhas. "Conquanto. em relação ao govêrno. sejam concessões particulares e revogáveis. podem-se encarar. para com terceiros. como
propriedade imobiliária." (Pand. Franc. v. Privil. et
hypoth .. n.' 4.371. v. I. pág. 303.) Reputam-se.
com efeito. "imóveis em relação a terceiro". opinam
os jurisconsultos franceses. êsses estabelecimentos
por serem "atributivos de um direito exclusivo. conquanto emanem de uma simples tolerância" (TROPLONG. v. lI. n.' 412. - PAUL PONTo v. I. n.' 350.
pág. 376. - Pand. Fr .. loco cit .. n.' 4.372.)
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Pois se classificam entre os direitos reais o do
concessionário. a quem o Estado. "por mera tolerância". consentiu em deixar exercer ü pescaria. ou extrair sal do oceano. como negar o caráter imobiliário ao domínio exclusivo de uma grande companhia
sõbre as via s férreas. que construiu e usufrui? Por
mais apanágios que se reconheçam à grande França.
com tõda a sua fa ~ cinação irresistível sõbre todos
nõs. acima dela. como quer que seja. há de ficar a
lógica e o bom senso.
A fórmula predominante em França define juridicamente a posição do concessionário de caminhos
de ferro. dizendo que "ce dernier n'est plus qu'un
entrepreneur de travaux publics et un entrepreneur
de transports". (Pand. Fr .• v. XVI. pág. 202.
n.· 930.) Ora essa qualificação do papel do concessionário não resiste ao mais leve exame. Primeiramente ela distingue duas situações sucessivas. mas
inseparáveis : a do concessionário durante a exeção e a do concessionário durante a exploração.
Evidente é que essas duas situações dependem uma
da outra. uma pela outra se explicam. e não existem
senão uma para a outra. O concessionário constrói
para explorar. e explora o que construiu. Suas relações e direitos para com a administração pública na
primeira fase nascem das suas relações com o govêrno na segunda. A discriminação. pois. é arbitrária. Mas era mister inventá-la. para obviar aos
~mbaraços. que aliás se oporiam à teoria administrativa. tendo. sem êsse artifício. de enxertar na concepção jurídica do emprEiteiro de obras e do empreiteiro de transportes.
Depois nem num nem noutro conceito cabe a
entidade jurídica do concessionário de estradas de
ferro. Não cabe manifestamente na de empreiteiro
de obras. ao menos nessa espécie de concessões •

•

Sérgio Jacomino, Org.

www.observatoriodoregistro.com.br

janeiro de 2010

•

•

•

Biblioteca Medicina Animae

www.medicinaanima.com.br

266

OBRAS COMPL ETA S DE RUI

Summa Hypothecaria

BARBOSA

usuais entre nós. em que o so lo. ou parte dêle. é
adquirido pelos concessionários . mediante desapropriação ou compra. à sua custa. Sabido é. d e feito.
que o em preiteiro d'obras só forn ece o se u trabalho
e os materiais. (VITALFRI: Appalto di opere e la c
lavori. ns . I e 7 . Digesto I tal .. v. III , parte m. págs. 2
e sego - Pandect. Be/g .. v. XXXVII. col. 137. n ." 6.)
O proj. do C. civ. brasileiro, art. I . 239, diz: "O empreiteiro de uma obra pod e contribuir para ela com o
se u traba lho, ou também com os materiais." Aquêle
que pa ra a obra concorre com o trabalho. o material
e a terra. não executa uma empreitada; visto como
esta s upõe um comitente. o propri etário. para quem
se efetua a const rução: constrói sõbre o seu próprio
solo. com elementos exclusivamente de sua propriedade. sendo propri etá rio. portanto. do que \'ier a
construir.
Tão pouco se acomoda, após a construção. a si tuação jurídica do concessionário de ferrovia s á noção de empreiteiro d e transportes . a não ser quanto
às suas re lações de serviço para com o público e o
govêrno. A ocupação do solo. porém. e a posse ex clusiva da est rada são dois elemen tos de caráter
imobiliário estranhos à indúst ria de transportes,
cujas condições normais são d e natureza móvel.
As vozes que se a leva nta ram . na própria França.
contra essa teoria . são . felizm ente. muitas e das mais
abalizadas . DELLALEAU a tribui ao direito do concessionário o caráter de usofrufO. (Rev. de L égislat .•
t. V. pág. 140. Ap. LAUR ENT : Prin c .. v. V . n ." 35.)
No mesmo sentido opina LA ~ l É FLEURY. sustentando
que as companhias exercem sõbre as estraàas de
ferro concedidas pelo menos um usofrufo sui g cneris .
(Cod e annoté d es chemin s d e fero 1868 . Pág. 139. )
COTELLE ensina que, ainda nas concessões temporit-
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rias, os concessionários "são usofrutuários dos trabalhos que constituem o obj eto de suas concessões,
têm o domínio útil, e gozam como se foram proprietários, com o só encargo de conse rvação da coisa",
(Cours de dr. administratif., 1. X, c. 2. n ." 908.)
Aind a noutro lugar escreve êsse autor: "En se liant
libremen t avec I'Éta t, les compagnies d es chemins de
fer s'obligent à ceér, conformément à d es projets
préparés par le gouvern ement ou qui ont été soumis
à son a pproba tion, une oeuvre d'utilité publique qui
form era une partie du domaine publico Mais les compagnies y acquiêrent des droits immobilíers, des
droit s propres; elles ont la jouissance, l'usufruit, le
domaine utile des chemins de fer pendant la durée
d ~ leur concession ... En org anisant le service et le
mouvement du ch emin de fel', une compagnie agit au
lieu et place de I'Éta t à titre d'usufruitiére, de procurator in rem suam." (COTE LLE : Législat. des chem.
de fer, c. XI. n ." 57.)
B ATBIE encara de rosto a dout ri na administrativa especia lm ente quan to à situa ção de empreiteiro,
por ela atribuída a êsses concessionários, e lhe redargüi irrespondivelmente : "Le concessionnaire qui
construit un pont, un ehemín de fer, profite des
produits que donnera l'exploitation du pont ou du
chemin de fer. Il ne faut pas confondre le concessíonnaire, a vec l'entrepreneur. L'entrepreneur qui trai te
avec l'administration, fait un louage d'industrie.
L'administration lui doit le prix des travaux et, cette
somme une fois acquittée, les rapports juridiques
cessent entr<! les parties qui sont, l'une et l'autre. dcgag ées de leurs obligations. Au contraire, le concessionairc cst subrogé aux droits de l'administrati0n,
et pendant un temps plus ou moins long (le delai
peut durer jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf ans) il est
dan s la position oiz serait le coneédant s'il avait fait
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les travaux directement. Le concessionaire a un droir
sur {objet de la concession, tandis que J' entrepreneur
n'a jamais eu avec J'admini stration que des rapport3
personnels de créancier à débiteur." (Tr. de dr. publ.
ct admin., v. VII. n ." 256. Ed. de 1885, pág. 241.)
Algumas autoridades variam quanto á classificação dêsse direito real. BETI-l J\.10NT, em 1850, no
seu relatório ao conselho d'Estado sõbre a reforma
do rzgímen hipotecário, ali via as condições da enfit euse. É incontestável. dizia êle. que "Ies lon gues
jouissances concédées par J'État sur les terrains destinés á r établissement du chemin de fer constituent
des droits emphyteutiques, su r lesq uels l'hypotheque
peut s·asseoir." (Ap. Aucoc, R eI'. Crit. d e Législ..
v. XXV, págs. 85-6.) Do mesmo modo pensa
DALLoz : "La concession de J' ex ploitation des chemin s de fer dans ces conditions , et avec un bail dont
la durée n 'a jamais été moindre de quarante-cin c ans.
peut être considérée comme une uéritable ,iouissance
emphyteutique, et. á ce titre, susct>ptible d'hypothéque." (Répert .. v. XXXVII. p. 223, n. " 837. pág. 220.
n " 820.) E note-se que as condições aqui aludidas
são as das concessões, onde a administração pública
é quem constrói por sua conta a estrada, e tem assim
o domínio desta. Quando ela é construída pela indústria particular a expensas suas. "manifes to é" .
segundo o Repertório, que a companhia será "proprietária", e ainda menos se poderá contestar o seu
direito a hipotecar o caminho de ferro. suj eito êsse
contrato a se resolver, quando se resolva a concessão, de acõrdo com a máxima resoluto jure dantis.
resoluitur jus accipientis. (lb., pág. 223. n: 838. )
É esta propriedade que lhes reconhece também
GARNIER. Dando a essas concessões apenas o caráter de servidões, de acessórios, quando as linhas se

\
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estendem por estradas públicas. êsse escr itor adv erte
logo: "Mais iJ n'en est pas de même lorsque. ainsi
qu'iJ arrive ordinairement. ils sont établis par des
compagnies sur des terrains quO elles ont achetés, et
dont elles sont par conséqucnt propriétaires , Ces
chemins sont alors la propriété privée d e CCs COnlpagnies." (Actions possessoires. parto 11. C. lI. § 2.
art. 1. n." 1. )
Quando CHIESI, no seu tratado de direito hipotecário. e COVIELLO, na sua monografia da Supcrficie, classificam no dominio superficiário os direitos
do concessionário de caminhos de ferro. as concessões. a que aludem. são aquelas em que a sociedade
concorre sõmente com a construção. fornecendo-lhe
a administração como leito as estradas públicas. gerais. provinciais. ou municipais. "La cessione fatta
dai governo dei terreno domaniale", diz CHIESI, "per
costruirvi la strada ferrata. Ia costruzione della strada
fatta dalla società concessionaria aproprie spese e
pericolo. l'attivazione e l'esercizio della costrutta
•
strada concessi alla società in premio della costruzione pel tempo determinato costituiscono tutti gli
elementi dei contratto romano di superficie, e non
puõ quindi negarsi alia società costruttrice sulla costrutta strada il gius reale di superficie, piu forte dei
semplice usofrutto, e non diverso nella sostanza.
dalfutile dominio dell'enfiteuta." (li sistema ipotecaro illustrato, v. lII. C. IlI. art. 2. 118. n." 582.)
COVIELLO igualmente figura dominial o solo e ministrados pela companhia sõmente os materiais e as
construções. Neste caso. sustenta êle, temos "un vero
diritto di proprietà superficiaria". (Archiv. Giuridico, V. XLIX. pág. 167.) "Questo diritto sul materiale". diz. "é un diritto di proprietà : é una proprietà
superficiaria dunque. in quanto che per l'annessione
ai suolo ê immobiliare come questo." (Ib .. pág. 168.)
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Outros jurisconsultos italianos examinaram profici entemente a questão , resolvendo-a com a mesma
seguran ça nes te sentido. Assim PACIFIC I-MAZZONI :
"E g iuridica mente in oppug nabile ch e lI" compagnie
concess ionarie hanno la proprietà deHe ferrovie da
loro costrui te '" (Cod . civ. ital. comment., v . XIV ,
pãg. 240.) Assim CA Nl': ADA-BARTOLl, qu e dilucida
amplamente o assunto, concluindo: "In questa figura
giuridica deHa concession e di un a ferrovia pubblica
alia ind ustria priuata, la ferrovi a e cosa perfettamente
ipo teca bile, perche la proprieta apparticne alia società conccssionaria ." (li sistema ipotecar. ital., v . lI,
n." 155. pãg . 171.) De igua l forma se pronuncia PoCIIINTESTA (Dei priúil. e d ellc ipot., v. L n" 107,
pág. 158 .) RI CC I. admi tindo qu e as ferrovias são
obrig a da s a uma servidão pública , e s uj eitas aos regula mentos que o poder público expede no interêsse
g era l, obs erva: "Isso, porém. se limita o direito de
propriedade particular, não o d estrói." (Corso di
Dir. Ov., v . X, n " 141, pág . 248.)
Foi M .I\ N CINI, porém, qu em, precedendo a todos,
il uminou para sempre o a ssunto. O arrazoado que
sõbre êi e escreveu em 1869. alguns contraditores te rá
en contrado; mas ai nda não achou quem lhe desfizesse 0 5 argumentos. "Êle dissipou o equívoco da
jurisprudência francesa, e pôs nos verdadeiros têrmos a questão, que pela vez primeira se apresentava
à magis tratura italiana." (CANNADA-BARTOLl, ib .,
n ." 158, p. 173. ) Sua doutrina teve o aplauso da côrte
d e apelaçã o d e Florença. cuja sentença memorável
d e 3 de junho daquele ano, confirmada pela cassação
em 29 de março de 1870. resume e consa gra com sólidos e precisos fundamentos a teoria desenvolvida
pelo sá bio jurisconsulto italiano no seu admirável estudo . (Se le strade f.'rrate in Ital. sono suscettive

I

I
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d·ipot. a pro delle socictà concessionar. Questioni di
diritto. v. I. Nap. 1878. págs. 31-94.)
Examinando as leÍs francesas de 17 de junho
de 1842 e 25 de julho de 1845. mostrou MANCINI a
origem natural da opinião. adotada por DUFOUR e
depois seguida por outros. que vê no Estado o proprietário exclusivo das vias férreas concedidas. Ante
êsses atos legislativos a despesa necessária à aquisição do solo e das construções era antecipada pelo
erário nacional. dois têrços de cujos sacrifícios lhe
reembolsavam os departamentos e comunas. Só o
fornecimento do material rodante e os gastos de manutenção tocavam às companhias. às quais era outorgada em locação o uso das vias férreas (auxquelles l'exp[oitation du chemin d e [ cr sera donné à bail).
Sendo. pois. o Estado quem comprava e pagava todos os imóveis. de que se compunha a ferrovia. e não
·contribuindo os concessionários senão com acessórios incorporáveis. por sua natureza. no solo. a que
aderiam. não era de admirar se atribuísse ao Estado
exclusivamente a propriedade. (MANCINI: Op. cit .•
págs. 43-47. 53.) Ainda assim ali. entretanto, como
já demonstrei, grandes autoridades francesas reconhecem ao concessionário um jus in re, um direito
real. f: o que já notava MANCINl. (lb., págs. 54-78.)
Na Bélgica também, onde são análogas. na matéria, as instituições legislativas. pareceres há. que
no mesmo sentido se inclinam. O advogado geral
MESDACH DE TER KIELE, por exemplo, contesta que
as companhias gozem um direito puramente mobiliário. Mobiliário é, diz êle. o direito dos concessionários ao pedágio. "Mais c'est assez qu'il vienne s'y
ajouter une jouissance portant sur un immeuble, pour
en modi[ier le caractere. Aussi une consession de chemin de fer emporte possession de toute la Iigne avec
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ses dependances, en même temps que le droit d ' uscr
et jouir de tous les f ruits dont le sol est susceptible,
J'obligation d e conserve r in tacte la chose concédée."
(Pand. Belg " v. XVIII . col. 557 . n." 18.)
Entre nós. porém. sa lva a contribuição em terras d evolutas. qua ndo a linha a travesse reg iões. ond e
as haja. e as subvenções ou gara ntias de juro. nas
favorecidas com esta mercê. circunstâ ncias que não
trazem modificação essencial ao papel do E sta do
nessas concessões. tõd as elas . desde o chão por onde
esten de m os seus trilhos. têm a base em capita is pa rticula res . D e modo que. da do aquêle desconto. a liás
só a pli cáve l a a lgumas vias férreas. com o que se dá
no Brasil. fri sa exata mente o qu e da Itá lia obse rvava
MA NC IN I:
"A a quisição do solo. o pagamento das
exp ropriações. a despesa com a ereção dos ed ifícios.
d as obras d' a rte e das estações não provêm do E sta do, mas das socieda des concessioná rias . E las são.
pois. indubitavelmente, proprietárias do solo. onde
se esta bebl ece. com tõdas as suas dependências. a
ferrovia . E. pela reg ra de que quod solo, in aedificatur, solo cedit, todo o ma terial fixo e móvel, por
acessão à propriedad e imobiliária da estrada, constitui. ela também. um imóvel por acessão. nos têrmos dos a rts. 408 e 446 do cód. civ. e. portanto,
ainda a cessõriamente. uma propriedade imobiliária
das sociedades concessionárias e construtoras."
(Op. cit ., pá g. 48. )
O gra nde argumento contra o direito real dos
concessioná rios sóbre os caminhos de ferro assenta
na dominialidade (1). que se atribui a essas vias de

•

( 1) C. DE FIGU EIREDO jó rcgista o adje ti vo dom in ia / . Porque nâo
drriva r cI~ l c o substantivo dominialidadc. se a palav ra nos é indis p('n~
sávd. na tecno logia jur idica. pa ra vertc r o fr. doma nialité e o ital. de·
manialitit. sig nificando o caráte r do dominio publico. nas coisas que ocompõem (
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transporte. As ferrovias estão no domínio público; e.
como tais. intransferíveis. imprescritíveis. não são
suscetíveis de direitos reais. sõbre elas exercidos por
particulares. Mas o argumento é falso na premissa e
na conclusão.
Primeiramente. com vantagem se contesta que
as vias férreas. ainda as que pertencem ao domínio
da nação. da província. ou da municipalidade. caibam no domínio público. Jurisconsultos da mais eminente autoridade o negam. e. a meu ver. com fundamento irrefragável. Bastar-me-ia citar a de RIcc/,
um dos mais respeitáveis mestres da jurisprudência
italiana. "As ferrovias". observa êle. "diferentemente
das estradas rodáveis (2). ainda quando o seu proprietário é 'o Estado. não constituem jamais domínio
público, pelo motivo de que são utilizadas com o escopo de indústria, e. portanto, pertencem ao domínio
privado de quem exerce essa indústria. e dela aufere
lucro. As demais estradas não se estabelecem com
objeto industrial. Cada qual as percorre livremente.
assim a pé, como de carro. Constituem, pois. verdadeiramente uma propriedade comum a todos, e. assim.
formam parte do domínio público. Bem diversa corre
a coisa quanto às vias férreas. Estas se acham também ao serviço do público. e. como as outras estradas. se constroem igualmente no interêsse público da
civilização. do tráfico. das relações comerciais; mas.
enquanto satisfazem a êste intuito de interêsse geral.
servem também a outro fim. de interêsse privado, o
de grangear lucro a quem as construiu. franqueando
o seu uso ao público. Por isso. quem lhes obteve a
concessão. adquire com o seu dinheiro o solo. e com
(2)

Os itaUanos dizem cstrade

t'otabili~.

Nós possuimos o ve rbo

rodar com a forma transitiva: rodar o mar. rodar o mundo. (MORAIS,
AULETE, etc. ) Nada. portanto. se opõe a que digamos estrada rodA v ct
por estrada que se rooa, isto t , por onde rodam livremente os velc ulos~

ou estrada d:: rod.gem .
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seus capitais nêle ex ecuta as construções necessárias ao intento. Porque então não haviam de pertencer êsses bens ao patrimônio privado de quem os
adquiriu, ainda qu ando êste adquirente seja o E stado, uma província, ou um município, com o desígnio
de os trafegar por sua conta, ou ceder-lhes a exploração a outrem? " (Op. cit., v. X, pág. 247, n.' 141.)
BENVENUTI mostrou perspicazmente serem taIs
as coisas de domínio público, que a s ua alienação
lhes mudaria necessàriamente o destino. Esta a característ ica a tôdas elas comum. Uma estrada. um
rio, um pôrto, uma fortaleza não se podem trans ferir ao domínio particular, sem que o seu destino vari e.
A fortaleza vai transformar-se noutra coisa, Deixam
de ser vias públicas a estrada e o rio. O pôr to receberá o uso, que o seu proprietário lhe impuser. Não
se poderia, logo, efetuar a sua alienação, sem cessar
o seu des tino de servirem ao uso comum. Por isso
lhes imprime o direito os caracteres de inalienabilidade e imprescritibilidade. Diferentemente, porém,
das outras, as estradas de ferro " desempenham um
serviço público; mas, ao público serviço destinadas
conforme o modo peculiar à sua natureza , não se
prestam a outro destino e a outro uso ". Não mudam,
pois, de uso e destino , quando se alheiam. Alheiam-se.
conservando o mesmo uso e o mesmo destino. E tanto
não são inalienáveis, quais seriam, se estivessem no
domínio público, como as estradas ordinárias, que se
vendem freqüentemente de sociedade a sociedade,
destas ao govêrno, ou do govêrno às sociedades, sem
se desviarem jamais do fim, para que se construiram.
(BENVENUTI: I tramtvays, § 3, págs. 27-30. ) Ainda
quando pertencentes ao Estado. pois, as ferrovia s
lhe pertencem , não como bens do domínio público,
mas como bens patrimoniais, que da sua propriedade
'se podem transferir à particular.
OS
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Em segundo lugar. peca o argumento na conclusão. A dominialidade não exclui necessáriamente
a coexistência de direitos reais. de caráter privado.
sôbre o mesmo objeto. Demonstraram esta verdade
lucidamente jurisconsultos eminentes. como COTELLE,
MANCINI e LAURENT. "Bem que as coisas de público
domínio estejam fora de comércio". diz COTELLE,
"elas. não obstante. comportam o gôzo e o exercício
de alguns direitos de propriedade particular, na verdade restritos e subordinados á utilidade pública.
mas que se desenvolverão. sempre que ao uso público daí não resulte inconveniente." (Cours de dr.
adm .. L. VI. c. lI. ns. 731. 738-740.) Em largas páginas. cheias de argumentos e fatos. MANCINI leva
á evidência esta doutrina. provando como "é grave
êrro supor que. em pertencendo uma coisa ao domínio público, e sendo ao uso público destinada. com
essa condição. será juridicamente incompatível a coexistência de direitos privados". (Op. cit .. págs. 32-40. )
Notou DALLoz que "os jurisconsultos estão de
acôrdo em considerar propriedade particular os canais mandados fazer pelo Estado. mas construídos
por particulares a expensas suas". (Répert., v. Eaux,
n" 161.) E LAURENT, a êste propôsito. raciocina:
"Se os concessionários de um canal podem ter a sua
propriedade perpétua, conquanto êle fique sujeito
ao serviço público. porque será que os concessionários de um caminho de ferro não lhe possam ter o domínio durante noventa e nove anos? A côrte de cassação consagrou esta doutrina textualmente nos têrmos em que a transcrevemos. Estabelece êsse tribunal como princípio que os canais podem ser propriedade particular. conquanto gravados com a servidão
perpétua de se conservarem nesse estado. e darem

Sérgio Jacomino, Org.

www.observatoriodoregistro.com.br

janeiro de 2010

Biblioteca Medicina Animae

276

www.medicinaanima.com.br

Summa Hypothecaria

OBRAS COMPLETAS DI! RUI BARBOSA

livre passagem a quantos a reclamem. de conformidade com os regulamentos e tarifas. (Sent. 5 março
1829. DALLOZ, v." Eaux, n." 164. I.".) Decidiu, outrossim, a côrte de cassação. a propósito do canal do
Meiodia que. se. a respeito da navegação. os canais
são pertenças do domínio público, nada, contudo, se
opõe a que um canal construído por um particular,
ou por uma companhia. em virtude de concessão do
Estado. possa constituir, nas mãos do concessionário.
propriedade particular. (Sent. de 7 novo 1865. DALLOZ, 1866. I. 254.) Eis aqui. pois. uma via de comunicação. que é. a um tempo domínio público e propriedade particular. Porque outro tanto se não poderia dar com as estradas de ferro concedidas temporàriamente? Acaso a perpetuidade influiria aqui
na questão de propri edade? Certo que não: pois. se
perpêtuamente pode coexistir. sôbre um canal. uma
dupla propriedade. o domínio público e o domínio
privado. maior razão há, para se admitir essa compossibilidade. em sendo limitado o tempo." (LA uRENT : Op. cit .. V. VI. n." 31.)
São idéias tão antigas. pelo menos, como o direito romano. e que, entretanto. nas mais modernas
legislações prevalecem até os nossos dias. Sejam-me
testemunhas. quanto ao direito romano. o Digesto,
fr. 5. L. I. t. VIII. de divisione rerum et qualitate, e
as Institutas, L. lI. t. I. De rerum diviso et adquirendo ipsarum dominio. ~Ies nos atestam que. sendo
o mar e suas praias. os rios e suas ribas coisas dom iniais e de uso público, não obstante a plena e absoluta franquia dêsse uso. os proprietários das terras
confinantes adquiriam. por direito de acessão, o solo
dessas ribas. "Estas". diz HEIMBERGER, "podem
passar à propriedade dos indivíduos, não cessando.
porém, nunca de servir ao uso público." (Ap. MANeINI, p. 35.) De modo que com o uso público das:
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margens coexistia o domínio particular dos ribeirinhos sõbre elas mesmas. (ACCARIAS: Dr. rom .. 4.ed. v. I. n.O 197. págs. 506-7.)
Modernamente, bastariam os exemplos que nO$
indica MANCINI quanto ao direito italiano. Pertencem ao domínio público, pelo art. 427 do cõd. civ.
italiano o leito do mar. as enseadas e as praias. Sem
embargo. ninguém duvida constituírem verdadeiras
propriedades os grandes e numerosos estabelecimentos particulares de exploração industrial ali fundados. mediante concessões governativas. e que. como
as demais propriedades. se transferem por contrato.
O mesmo artigo da lei inscreve no domínio público
os rios e torrentes. Não obstante. ninguém poderia
desconhecer que os vastos canais de irrigação. por
onde se distribuem as suas águas. abertos e mantidos por fortes e opulentas companhias. sejam. nas
mãos delas. por concessões administrativas. objeto
de indústria e domínio privado. (MANCINI : Op. cit ..
pág. 39.) Mas já vimos também a jurisprudência
francesa em relação aos canais. Ainda quando construídos pelo Estado e. como tais. incluídos no domínio público. sua navegação pode ser. mediante ato
do poder público. objeto de concessões, que ou são
perpétuas. ou se estendem a noventa e nove anos,
constituindo objeto de verdadeiras locações enfitêuticas. (DALLOz. Rép .. v. XXXVII, n.O 840). isto é,
firmando sõbre uma via de comunicação pública,
objeto de domínio do Estado. um direito real em favor de particulares.
Depois. não nos faltam exemplos de casa. Pela
nossa legislação. por exemplo, sempre foram de domínio público os terrenos de marinhas. (S. BANDEIRA : Man. do Procuro dos Feit .. § 501. 1.°) Todavia. as nossas leis autorizam e a nossa administra-
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ção pratica todos os dias o aforamento perpétuo dessas terras. (lb .. § 509. - COSTA LIMA: Terrenos
de marinhas. ) Agora mesmo o tem feito em amplas
concessões para a exploração d e areias preciosas.
Ora ningu ém ignora que a enfiteuse confere ao enfiteuta um direito real. o dominio útil. só inferior. na
categoria dos direitos rea is. à plena propriedade. Eis
aí. pois. o dominio público. em coisas de público uso.
como as praias. sofrendo o maior dos desmembramentos. para deixar ao Estado o mínimo dos direitos dominicais. o domínio direto. entregando o máximo. o domínio útil ao patrimõnio privado.
~ que êsse desmembramento. exercido sõbre
tais bens em benefício do direito privado. não obsta
à condição característica das relações que os ligam
ao domínio do Estado. condição que. na essência. se
reduz ao uso público. E o uso público é o único vínculo
essencial de direito. de onde pode resultar às estradas de ferro concedidas o caráter. que muitos lhe
atribuem . de dominialidade. "Le strade ferrate pubbliche sone pure esse demaniali. cioé deI Demanio
dello Stato. Ma in che consiste la loro demanialità ?
Consiste nell' essere state adibite ai pubblico uso. "
(ALFR. MAZZA: Delle acque nei rapporti con la
pubbl. amministraz .• v. r. § 9. pág. 22.)
Ora com o uso público. imutável condição das
ferrovias concedidas. não colide o exercício de jura
in re. por indivíduos ou associações. sõbre as coisas
dessa natureza. A história. legislativa e administrativa. das estradas de ferro públicas no Brasil confirma inelutàvelmente esta verdade.
É o que ora se vai certificar.

Notório é que. nas linhas não subvencionadas. o Estado apenas concorre para a realização
1.°)
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da estrada com os terrenos devolutos que demorarem
no seu trajeto. quando nêle haja terrenos devolutos.
No mais o próprio terreno por onde corre a via é
adquirido pelos concessionários. a cujas ex pensas
igualmente se efetuam tõdas as outras aquisições e
obras da con cessão. Ora todo aquêle que compra. e
paga do seu cabedal. dono é daqUilo que comprou e
pagou.
É o qu e a cõrte de apelação de Florença. no
seu já citado acórdão sõbre as alegações de MANCINl.
confirmado pela de cassação. frisantemente estabelecia: "Considerando ser juridicamente inopugnável que as companhias conc,~ssionárias têm a propriedade sõbre as ferrovias por elas construídas; por
isso que. segundo os princípios da venda. são proprietários do solo. onde se constitui o plano da estrada e seus acessórios (cód. civ. albertino. art. 1.589;
cód. civ. ital.. art. 1.448). já que se trata de terrenos por elas comprados e pagos. e se tornam proprietárias. depois. de tõdas as superedificações ali
feitas. ante os princípios da acessão." (MANCINl.
loco cit .• pág. 89.)
É o que LAURENT peremptóriamente acentua:
"Quem é proprietário do terreno. sõbre o qual se
construiu uma via férrea? Evidentemente a companhia concessionária. pois que o comprou. e é bom o
comprador que é o proprietário. Dir-se-á que ela
compra pelo Estado e em seu nome? O rol de õnus e
condições não o declara." (Princip .. v. VI. n" 29.)
PACIFICI- MAZZONl amplia essas considerações:
"Diz-se. em primeiro lugar. que as sociedades e companhias concessionárias adquirem o solo. onde têm
de assentar o plano da estrada. cem o seu dinheiro
pagam o preço de tõdas as desapropriações necessárias à construção. e erigem à sua custa. no solo por
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elas comprado. os edifícios. as obras d' arte e as estações necessárias ao exercício da emprêsa." (Cód.
civ. ital. com., v. XIV, p. 210.)
COVIELLO sustenta igualmente serem "di loro
proprietà priva ta " as vias férreas construídas à sua
custa .. dalle societá concessionarie". (Della superfície. Arch. Giur., v. XLIX, pág. 166.)
Bastaria. pois. essa consideração. para firmar
entre nós a doutrina, que ela consolidou como predominante na escola e na jurisprudência italiana, tão
autorizadamente interpretadas e defendidas por
GIORGIO GIORGI, quando com esta questão se ocupa
acêrca das estradas construídas e usufruídas. mediante concessões. pela indústria particular: "Não
posso convir. como alguns abalizados jurisconsultos.
em que êste direito não seja uma verdadeira propriedade, mas um jus anõmalo e sui g eneris, diverso da
propriedade juris civilis. Eu, ao contrário. o tenho
por uma verdadeira propriedade, se bem. quando
pertence a particulares. sem concessionários. seja
resolúvel pelo resgate. a que as pode submeter o
Estado, ou pelo vencimento da concessão temporária. . . A revogabilidade e a temporaneidade do
direito não contrastam com a essência do direito d e
propriedade. Antes é certo consentir o código civil
na transmissão da propriedade mediante contrato
ad diem, ou contrato sujeito a condição resolutiva."
(GIORGI: La dottr. dei persone giurid., V. lI. p. 297,
n.' 129.)
2.' ) Quase tõdas as concessões de ferrovias
no Brasil estabelecem como fórmula da outorga feita
pelo Estado o .. privilégio exclusivo" para "a construção uso e gôzo" das estradas concedidas.
É o que estipulam: o decr. n.' 1.671. de 10 janeiro 1871. c\. 1.' ; o dec. n.' 1.689. de \O fev. 1871.
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d. 1.', o dec. 4.963, de 14 fev. 1871. c1. 1.'; o dec.
n.· 4.838, de 15 dez. 1871. cl. 1.' ; o dec, 4.893, de
21 fev. 1872. cl. 1.' ; o dec. n.· 4.914, de 27 março
1872; o dec. n: 5.593. de 11 abro 1874; o dec.
n : 6.681, de 12 set. 1877, cl. 4."; o dec. n: 7.046,
de 18 out. 1878, cl. 1."; o dec. 7.272, de 10 maio 1879,
cl. 1."; o dec. 7.534, de 8 novo 1879, c1. 1."; os decrs.
ns. 7.615, 7.619, 7.698;7.767, 7.838, 7.895, 7.959,
todos de 1880; o dec. n: 8.312, de 19 novo 1881; o
dec. n: 8.346, de 24 de dez. do mesmo ano; os decrs.
ns. 3.128. 8.575, 8.577. 8.723,8.725.8.822, de
1882; os decs. ns. 8.835. 8.860. 8.888, 8.925, de
1883; os decs. ns. 9.327, 9.362, de 1885; o decr.
n: 9.550, de 1886; o dec. n: 9 . 764, de 1887; os
decs. ns. 9.032, 10 . 090, 10.101. 10.119, 10.121.
10.125.de 1888; os decs. ns. 10 . 150, 10.151.10.152,
10.153. 10.256. 10.266. 10.370, 10.400, 10.415,
de 1889; os decs. ns. 193 D. 289. 380, 471. 597 A,
600, 846, 896. 907, 909, 937, 970. 1 . 060. 1 . 082,
1 .083, de 1890; os decs. ns. 155, 365. 372, 373.
436 A. 436 B, 462, 555, 583, 587, 594. 640, de 1891.
Ora o uso e o gôzo são os dois elementos, que
constituem o usofruto: "Ususfructus est jus alienas
res utendi fruendi. salva rerum substantia." (Pr. 1.
D. de usufrut.) No utere. usus. está o nosso uso; no
f ruere. ruetus. a nossa fruição, ou gôzo. A propriedade confere o jus utendi. o jus fruendi e o jus abutendi Pelo uso fruto dela se desmembram o jus
lruendi. o uso e o gôzo. que os códigos modernos.
em geral. reúnem sob a última dessas duas expressões,
deixando nas mãos do proprietário o jus abutendi.
isto é. o direito de dispor da coisa . alienando-a. desnaturandc-a. ou destruindo-a. De modo que. salva a
obrigação de manter a substância da coisa. a interdição de alheá-la. ou alterá-la. o usofruto emparelha
<om a propriedade, pelos direitos de usar e gozar•
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que o constituem. (ARNDTs: Pandekt ., § 178. LACANTINERIE : Préc . d e dr. civ .. v. L ed. de 1899,
pág. 793, n ." 1.480. - SAIlIlI\TI NI : Espropriaz. per
pubbl. util.. v. L pág . 2. - VENEZIA N : D eU' usofrutto, págs. 2-3, 23-5.)
Dando, pois, o uso e o gôzo aos concessionários
de caminhos de ferro, a legislação brasileira só teria
reservado à fazenda nacional a nuda proprietas, outorgando às companhias o usofruto. se outras estipulações n esses atos não estendessem a inda além
dêsse limite o direito conferido às emprêsas.
Mas basta ao nosso intento a concessão do usofruto; porque o usofruto é um direito rea l. E que o
usofruto pertence às companhias concessionárias não
pode haver dúvida nenhuma. ante, por um lado. o
texto expresso d e quase tõdas as concessões e, por
outro. a noção dêsse direito, assim definido pelo
nosso LAFAYETTE : "O uso fruto é o direito real d e
retirar da coisa alheia, durante um certo período de
tempo, mais ou menos longo, tôda s as utilidad es c
proveitos que ela encerra. sem alterar-lhe a substância. nem mudar-lhe o d estino." (Vir . d as cois.. L
§ 93. págs. 46-7.)
3.") Mais longe, porém, vão, entre nós , as declarações dos atos administrativos , muitos dos quais
expressamente reconhecem às companhias o direito
de propriedade sõbre as estradas.
Assim :
O decr. n." 1 .030. de 7 de agõsto d e 1852 ( +) .
cláusula 6.", estabelece que, "q ua ndo a compa nhia
tiver perdido direito ao contrato pela falta de conclusão da obra, conservariÍ a propriedade da parte
feita. "
( .)
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dec. n ." 1.299. de 19 de dezembro de 1853.
cláusula 6.". semelhantemente estatui que. "quando
a companhia tiver perdido o direito ao contrato. pela
falta da conclusão da parte da estrada referida na
condição antecedente. conservará a propriedade da
p!Jrção feita."
O dec. n ." 1 .615. de 9 de junho de 1855. cláusula 6.". estatui. ainda mais amplamente. que "no fim
do prazo de 90 anos. constante do contrato de 19
de dezembro de 1853. cessam o privilégio e todos
os favores concedidos à companhia; esta. porém.
conservará a propriedade sõbre a estrada de ferro e
seus pertences. "
O dec. n." 1 .759. dE' 26 de abril de 1856. cláusula 5.". determina que. "quando a companhia porventura perca o direito ao seu contrato pela falta de
conclusão de parte da estrada. conservará. todavia.
a plenitude de seus direitos sõbre tõdas as obras. que
tiver feito e sõbre a propriedade que houver adquirido."
O dec. n." 1 .759. de 26 de abril de 1856. cláusula 36.". depois de prever a desapropriação eventual da estrada pelo govêrno. prescreve que a companhia será preferida. sendo iguais as condições entre
ela e os demais concorrentes. "se. depois de haver
adquirido a propriedade da estrada e suas ramificações. decidir o govêrno arrendá-Ia."
O dec. n." 3.503. de 10 de julho de 1865. cláusula 1:. declara: "A estrada de ferro e suas obras.
armazéns. edifícios. .. em suma. tudo o que forma o
ativo da companhia. constante do balanço apresentado. passará a ser. sem a mínima reserva. propriedade do Estado." Isso em referência à estrada de
ferro D. Pedro lI. cujas últimas ações por êsse decreto se transferiam ao Tesoiro Nacional.
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o dec. n" 3 . 590. de 17 de janeiro de 1866, cláusula 6:, dispunha: "A companhia perderá o direito
ao privilégio pela falta de conclusão da estrada referida no prazo estipulado no art. 5 .. ; conservará,
porém, a propriedade da porção [eita."
Nada mais claro que a teoria jurídica imanente .
transparente e evidente nestes decretos. Se as companhias, perdendo, por infração dos prazos, o direito
ao contrato, conservavam a propriedade sõbre a
parte feita da estrada, é porque com a construção
adquiriam sucessivamente direito de propriedade
sõbre as partes da estrada que iam construindo. Se,
a respeito de certa estrada de ferro , o dec. n" 1 . 615,
de 1855, teve de ordenar que, findos os noventa anos
de seu privilégio, a concessionária conservaria a sua
propriedade sõbre a estrada, é porque sõbre as demais com o têrmo do seu privilégio acaba o seu direito de propriedade. A regra, pois, é que durante o
privilégio, as companhias são proprietárias das estradas. Se com a desapropriação (dec. n" 1.759, de
1856) o govêrno adquire "a propriedade da estrada ",
é que antes dêsse ato esta propriedade era da emprêsa. Se, enfim, só com adquirir as derradeiras ações
de uma companhia, passava a estrada á propriedade
do Estado (dec. n " 3 . 503, de 1865), é que essa propriedade reside nas companhias, e se consubstancia
nas ações que as representam.

I

Já

em 1869 e em 1870 assim raciocinavam a
cõrte de apelação de Florença e a cõrte de cassação.
quando refIexionavam, nos fundamentos dos seus
memoráveis julgados, que a lei de obras públicas, declarando, no art. 254, cairem sob a propriedade absoluta do Estado a porção já feita das linhas, cujo privilégio caducasse, pressupunha "necessàriamente"

I
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estar essa propriedade. enquanto vigorava a conces...
. , .
sao. com as empresas
conceSSlonanas.
4.') Muitos e muitos decretos. desde os mais
remotos anos na existência das vias férreas entre
nós. até os mais recentes. se ocupam com a desapropriação das ferrovias aos seus concessionários pelo
govêrno.
Entre êsses atos mencionaremos:
em 1855. o dec. n.' 1.615. cláusula 6.'; em 1856.
o decr. n.' 1.759. cláus. 5 .. e 36 .. ; em 1883. o dec.
n.' 8.888. cláus. 29; em 1889. o dec. n.' 10.153.
cI. 28; em 1890. os decs. n.' 193 D. cláus. 29; n.' 289.
cláus. 27; n.' 365. cláus. 29; n.' 471. cl. 26; n.' 862.
cI. 29; n.' 965. cl. 12; em 1891. os decs. n.' 365. cI. 6 .. ;
n.' 372. cI. 7 .. n.' 373. cl. 7.' ; n.' 436 A. cI. 6.' ;
n.' 436 E . cl. lO .. ; n.' 462. cl. lO.'; n.' 474. cI. 10 ..
n.' 555. cl. 10."; n.' 587. cl. 10 .. ; n.' 660. cl. 22; em
1895. os decs. n.' I .983 A. cl. 29; em 1899. os decs.
n.' 3.467. cl. 5.. ; n.' 3.531. cl. 1: ; em 1900. o dec.
n.' 3 . 812. cl. 27.
Nem se objete que a d esapropriação não se
aplica necessàriamente a direitos imobiliários. e aqui.
portanto. se poderia referir a meros direitos pessoais.
de que o concessionário fôsse possuidor. Não. Porque. ainda quando verdadeira fôsse essa proposição.
e não errônea. como é. o que se desapropria. no caso
de que se trata. é precisamente a estrada, e é do
concessionário que se desapropria. Assim o dec.
n.' 1.615. de 9 junho 1855. cláusula 6 ... reza: "A
companhia conservará a propriedade sôbre a estrada
de ferro e seus pertences. .. salvo sempre o direito
de desapropriação. que compete ao govêrno." O
dec. n.' I .759. de 26 de abril 1856. ainda mais positivamente diz. na cláusula 5": "O govêrno terá o
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direito, se o julgar conveniente, de desapropriar a
linha e tôda outra propriedade da companhia." E ao
diante , cláusula 36.' , insiste : "Se o govêrno julgar
conveniente efetuar a d esa propriação da estrada d e
ferro .. . poderá fazê-lo." Enfim, o dec. n." 5 . 561.
de 28 de fev ereiro 1874 , estabelecendo regras gerais
para a concessão de vias férreas , estatui, no art. 21,

§ 9." :
"O Estado terá o direito de d esapropriar a estrada, passa do o prazo de 15 anos."
Ora não será necessário demonstrar que, se a
d esapropriação da estrada se exerce pelo govêrno
contra os concessionários, é porqu e êstes são os proprietários da estrada. Tõda a gente sabe que, no direito moderno, se chama desapropriação "a transferência forçada à sociedade, media nte compensação
equitativa. de uma propriedade imobiliária. cuja aquisição reclama o interêsse geral." (Pandect. Fr.,
v. XXXI. p. 3, n." I.) As Pandectas Belgas a definem "a forçada privação da propriedade." (V. XLI,
col. 12. n." 2. ) E SABBATINI, "a forçada cessão da
propriedade ." (Op. cit., pág. 7. n." 6.)

I

5." ) Discutindo o valor jurídico das cláusulas
de d evolução e resgate, encerradas nas construções
de vias férreas, escrevia MANCINI, combatendo o
êrro dos que a tomavam como expressão da propriedade exclusiva e absoluta do Estado sõbre os caminhos de ferro:

•

"Demo-nos pressa em retificar a profunda incxação dêste conceito . .. As palavras devolução e
resgate não soem empregar-se na fraseologia jurídica, exprimindo a cessação de simples relações de
direito pessoais . Elas significam própria mente o volver de uma coisa ao domínio de uma pessoa, que

I
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sôbre ela o não tinha. ou não o tinha pleno e perfeito.
A modificação. pois. operada por êsses fatos na condição jurídica de quem aproveita com a devolução,
ou o resgate, é realmente uma alteração na esfera
dos direitos reais, que dest'arte vêm a se adquirir, ou
ampliar." (Op. cit., pág. 40-41.)
A côrte de apelação de Florença. com o assenso
da côrte de cassação, declarou, no mesmo sentido, em
sentença de 3 de junho de 1869 : "La devoluzione e,
in certi casi, il diritto di riscatto (che d' ordinario costituisce una delle condizioni della concessione) 10ducono il concetto di un dominio risolubile; locché
per altro, lungi daU' escludcre il concetto di un vere
dominio, invece necessariamente lo presuppone : imperocché devoluzione e riscatto non si adoperano giuridicamente per significare la cessazione di relazioni
personali, masibbene il passaggio c il ritomo de um
diritto reale e dominicale sopra un immobile a chi precedentemente non lo aveva." (Apud MANCINl, loco
eit., pág. 90.) Observações que PACIPICI-MAZZONI
literalmente faz suas. (Op. cit., v. XIV, pág. 241.)
Na linguagem dos nossos decretos o vocábulo
devolução, que significa a passagem da via férrea,
no térmo da concessão, ao domínio do Estado, se
substituiu pelas de reversão, reverter. f: apenas um
sucedâneo, ou sinônimo, cuja identidade com a significação daquele não era difícil provar. Bastaria
notar que os franceses sinonimizam, no falar jurídico, a expressão réversion com a locução droit de
retour. (DALLOZ : Rép .. V. XXIX, pág. 483), e definem droit de retour: .. Droit en vertu duquel on
entre en possession d'une chose dont on s'était dessaisi à titre gratuit ou onéreux." (Ib., pág. 473.) Limitar-me-ei. porém, ao resgate .
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Êste fi gura, por assim dizer, em tôdas as nossas
concessões de ferrovias :
em 1852, nos decs. n.· 641. art. 1.., § 13;
n : I .030, cláusula 25;
em 1853, nos d ecs . n" I . 245, a rt . 16; n" I .299,
c!. 32 ;
em 1856, no dec. n " I . 759, c!. 36: ;
em 1866, no dec. n" 3 . 590, c!. 25 : ;
em 1870, no dec. n" 4.509, ci. 22;
em 187 I. no d ec. n " 4 .673, c!. 15; dec. n " 4 . 674,
c!. 26, n " 4 .689, c!. 27; n " 4 .693, cl. 26; n " 4 .838,
c!. 26;
em 1872, no d ec. n " 4 . 893, c!. 27;
em 1874, nos decs. n" 5.593, c!. 17; n " 5.698,
§ 5 .. ; n " 5.774, § 6 .. ; n" 5.777, § 12; n" 5.822;
em 1875, nos decs. n" 5.912, 5.951. 5.952;
em 1876, no dec. n" 6.637;
em 1877, nos decs. n" 6.68 1,6.746,6.747;
em 1878, no dec. n" 6.995;
em 1879, no dec. n" 7.272;
em 1880, nos decs. n" 7.615,7 . 619,7 .767,
7.838;
em 188 1. no d ec . n " 8.3 12;
em 1882, nos d ecs . n " 8 .372, 8.575, 8.586.
8.723;
em 1883. nos d ecs. n" 8 .835,8.925;
em 1884, no dec. n " 9.220;
em 1885, no dec. n " 9.362;
em 1888, nos decs. n" 10 .090. 10 . 119, 10 . 121.
10.124, 10.125;
em 1889, os decs. ns. 10 . 150, 10.151. 10 . 152.
10.256, 10.291. 10 .370. 10 . 409, 10 . 415, 10.432;
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em 1890. nos decs. ns. 193 D. 365. 380. 471.

862. 907. 955;
em 1891. nos decs. ns. 155. 372. 373. 436 A.
436 E. 660;
em 1895. no dec. n.' I .983 A;
em 1899. nos decs. ns. 3.467. 3.477. 3.531;
em 1900. no dec. n.' 3.812.
N este último. cláusula 27. como nos anteriores.
se consagra para o govêrno "o direito de resgatar ir
estrada ". passado um têrmo. que no ato de 1900 é de
trinta anos. e nos outros ora era êsse. ora descia a
vinte. quinze. ou. excepcionalmente. a dez.
Ora. no significado jurídico. as palavras resgate. resgatar se reservam a atos de alheação da propriedade. que a transferem das mãos do senhor atuar
às do seu primitivo dono. ~ o que já nos atestaram
as autoridades supracitadas. e se pode ver em quantas discorrem do assunto. (MERLlN: Rép. V. IV.
v.' Faculté de rachat. DALLOZ: Rép.. v.
XXXVIII. pág. 671. v.' Rachat. - Grande Encycl.,
v.' Rachat, v. XXVIII. pág. 42. - GUILLOUARD:
Vente, v. I. n.' 58. - Proj. de cód. du. bras ..
arts. I. 143-1 . 146.)
Logo. se durante o prazo da concessão o go.vêmo resgata aos concessionários a estrada, é que
no dominio dos concessionários está ela durante êsse
prazo.
6.') Freqüente é. nas concessões de ferrovias,
o reconhecer-se aos concessionários o direito de as
vender mediante autorização do govêrno. ~ o que se
dá. por exemplo: em 1878. no dec. n.' 6.995. cláusula 16."; em 1882. nos decs. n.' 8.575. cI. 33. 8.586.
cI. 32. 8.725. c!. 29. 8.822. c!. 31; em 1883. nos.
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decs. n o" 8.835. 8.888; em 1885. no dec. n o" 9 . 362;
em 1888. nos decs. ns . 10 .090. 10 . 101. 10 . 119.
10.121. 10.124. 10 . 125. 10.150. 10.151. 10 . 152;
em 1889. nos decs. n" 10 . 256.1 0 . 291. 10.370.
10.415. 10.432; em 1890. nos decs. n o" 193 D. 365.
471. 619. 862; em 1895. no dec. n o" 1 . 983 A; em
1900. no dec. n.' 3.812.
Ora. bem o disse a côrte de apelação de Florença. depois de MANCINI (op. cit .. págs. 85 e 93) .
e apôs ela PACIFICI-MAZZONI : "Seria uma extravagância jurídica que o Estado interviesse. para autorizar um terceiro a vender coisa. que ao Estado pertencesse. Sarebbe una giuridica stranezza che /0
Stato intervenisse per autorizzare un terzo a vender
cosa che alio Stato appartenesse." (MAZZONI : Ipoteche. v. I. pág. 244.)
A autorização é uma restrição. uma condição
posta ao direito de alienar. uma função supletôria e
tutelar exercida sôbre essa manifestação extrema
dos direitos dominicais das companhias pelo Estado.
atenta a resolubilidade comercional dêsse domínio e
a expectativa jurídica assegurada em relação a êle á
Fazenda Nacional.
Se o Estado fôsse o proprietário das ferrovias
concedidas. durante a concessão. e os concessionários meros locatários. seria o Estado. e não êstes.
quem as havia de alienar. Nunca se viu o proprietário de uma coisa reconhecer ao locatário direitos
de alheá-la com autorização sua. Autorização não é
procuração. Nem. a ser êle o proprietário. haveria
razão de constituir os concessionários em procuradores seus para a alheação das vias férreas. Alheá-las-ia diretamente. pagando aos locatários os direitos creditôrios. que sôbre elas acaso tivessem.
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7.' ) Na legislação italiana exemplos há de
cláusulas estabelecendo a hipoteca de caminhos de
ferro a favor do Estado. Ora observa MANCINI e.
com êle. o tribunal de Florença ... se o Estado fõsse.
durante as concessões. o proprietário das estradas
de ferro. e sõbre elas as companhias não tivessem
mais que direitos mobiliários. com uma posse precária. impossível seria que o Estado sõbreelas adquirisse direitos hipotecários. que ninguém pode adquirir sõbre a sua propriedade". (MANCINI: Op. cit .•
págs. 85. 86. 93.)
Mas o caso não é desconhecido no direito brasileiro. Haja vista o dec. n.' I .299. de 19 de dezembro de 1853. cláusula 6.' . que expressamente hipoteca
ao Estado as partes da estrada sucessivamente construídas pela companhia. em segurança dos favores
por ela recebidos. para garantir os direitos da Fazenda Nacional no caso de caducidade .
•
Ora haveria maior insensatez que hipotecar o
proprietário a si mesmo a sua propriedade?
8.' ) O reg. n.' 370. de 2 de maio de 1890.
·art. 243 prescreve que. "à exceção das concessões
diretamente feitas pelo Estado. mediante lei ou decreto. como sejam as de minas. caminhos de ferro e
canais. as demais transmissões entre os particulares
e o Estado. como pessoa civil. são sujeitas à transcrição do art. 233 dêsse regulamento",
Ora o art. 233 dêsse regulamento só adscreve à
transcrição a transmissão entre vivos "dos imóveis
suscetiveis de hipoteca", Se. portanto. as concessões
de vias férreas não importassem direitos imobiliários.
suscetíveis de hipoteca. o art, 243 daquele ato não
as teria que excetuar do preceito da transcrição. con.signado no art. 233,

,
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9") A nossa lei hipotecária (dec. n" 169 A.
de 1890. art. 2 ... § L'. declara que podem ser objeto
de hipoteca "as estradas de ferro. compreendendo
todos os seus imóveis. acessórios. material fixo e
rodante".

I

Ora não se poderiam chamar estrada de ferro
as linhas interiores de carris. que os particulares
assentam e mantêm dentro nos limites de seus estabelecimentos e propriedades. Mas. tirando essas. só
nos restam as vias férreas do Estado e as pelo Estado
concedidas. A estas duas espécies. logo. é que alude
o texto há pouco transcrito. A hipotecabilidade ali
determinada abrange. pois. as vias férreas exploradas pelo Estado e as vias férreas exploradas pelas
emprêsas a que o Estado as outorga. O decr. de
1890 cortou aqui. assim. a questão sõbre dois pontos
contra versos noutros países. As ferrovias do Estado
não são propriedades dominiais; não estão fora de
comércio; não são inalienáveis. (BIANCHI : Delle ipoteche. v. I. n" 281. págs. 500-503.) Podem ser. portanto. hipotecadas. As ferrovias concedidas pela autoridade pública são alienáveis. conquanto mediante
autorização do poder que as concede. Logo. respeitados os direitos dêsse poder. os seus decretos legítimos e as convenções com êle celebradas. são igualmente hipotecáveis. Mas. se são hipotecáveis. não
pode ser senão pelas companhias que as possuem.
Para elas o direito de hipotecar é conseqüência do
de alienar. E o de alienar não pode resultar-lhes senão do de propriedade. ainda que limitado. resolúvel.
e transferido. ou hipotecado. conseguintemente. sob
as mesmas condições de temporaneidade e limitação.
lO.') Argumento análogo nos fornece. outrossim. o dec. n" 177 A. de 15 de setembro de 1893.
cujo art. I". § L'. 2 ... 3 .. e 4 ... autoriza as compa-
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nhias de caminhos de ferro a emitirem empréstimos
em obrigações ao portador. segurando-as com hipotecas sõbre todos os seus bens. e alargando o valor
dêsses empréstimos além do capital estipulado nos
seus estatutos.
Claro está. com efeito. que as emprêsas de vias
férreas niío poderão sujeitar os seus bens todos e.
portanto. as suas linhas à cláusula hipotecária. se
sõbre êles exercessem apenas direitos pessoais. Tamanha vem a ser. entretanto a enormidade juridica a
que essa absurda concepção levaria. na frase de
MANCINI "coloro dominati della pigra abitudine di
una cieca e servile applicazione della giurisprudenza
francese a tutte le nostre controversie giuridiche".
(Op. cit., pág. 43.)
11.°) O Ministério da Fazenda, por circular de
3 de fevereiro de 1890 (*). mandou considerar submetidas ao impõsto aplicado pelo reg. n" 5.58 L de
31 de março de 1874. as estradas de ferro. E. não
se podendo referir às do Estado. óbvio é que ,só podia ter em mente as pelo Estado concedidas a emprêsas particulares. Logo. tais estradas não se acham
no domínio do Estado. Porque, se estivessem, não
pagariam impõsto ao próprio Estado. seu senhor e
dono. !::sse tributo não recai sõbre os rendimentos e
móveis das companhias. mas. expressamente, sõbre
as estradas como "imóveis". Portanto, se êsses imóveis se achassem entre as propriedades nacionais, não
ficariam obrigados a contribuições imobiliárias para
com a fazenda nacional.
12 .. ) Dentre os jurisconsultos brasileiros, só
me lembram dois, que se houvessem ocupado com
êste particular, um indireta, outro diretamente .
(.)

Sérgio Jacomino, Org.

•
Expedida pelo Autor, quando Ministro de Estado.

www.observatoriodoregistro.com.br

-

janeiro de 2010

Biblioteca Medicina Animae

294

www.medicinaanima.com.br

Summa Hypothecaria

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA

Indiretamente nêle tocou DíDIMO DA VEIGA. no
seu Direito Hipotecário. (Pág , 29. n" 31.) Ali escreve êste autor: "Antes das disposições do decreto
de 1890. já eram as estradas de ferro objetos de hipotecas, que se celebravam muitas vêzes, para garantir emprêstimos realizados por meio de emissão de
titulas de preferência (debêntures). no falso pressuposto de que a hipoteca era indispensável para conferir prelação a tais títulos. equívoco deplorável que
a lei. felizmente. se incumbiu. em boa hora. de dissipar para sempre," Mas o Estado não emite debêntures. Era. por conseguinte. a garantir empréstimos
contraídos pelas companhias concessionárias que se
destinavam essas hipotecas de estradas de ferro .. celebradas muitas vézes" já "antes das disposições do
dec. de 1890".
Hipotecando as _ ferrovias.. de que
. ..
.
eram concesslOnartas. essas empresas exerciam. pOIS.
um direito. que o govêrno lhes reconhecia. e a jurisprudência nunca lhes desconheceu. Ora a hipoteca é
um elemento do direito de alienação. que só se reconhece aos que podem alienar. E não pode alienar
quem sõbre a coisa não tiver. pelo menos. o domínio
útil.
Se o concessionário. pois. não é dono da via
férrea durante a concessão. direitos reais tem. pelo
menos. e dos que admitem hipoteca. Não direi que
seja um usofrutuário. prôpriamente. porque. na cessão do usofruto. apenas se transmite o jus pessoal
de usofruir. (LAFAYE'ITE: Op. cit .. § 10 1.) Não
seria. pois. suscetível de hipoteca. Não o classificarei de superficiário; porque ante a lei n, 1,237.
de 1864. que o não enumera entre os ônus reais
(art. 6.' ). dentre êles desapareceu êsse direito real.
(LAFAYE'ITE : Dir, das cois .. § 179. n." 8) . como tal
classificado entre os romanos e dotado então de
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hipotecabilidade. (PAULO: Fr. 16 D. d e pig. act.,
XIII. 7.) Além de que. ainda em face dos princípios romanos, a classificação não seria estritamente
exata; porquanto. na superfície. então. a amplitude
do gôzo não comportava sequer o limite da salva
rerum substantia. (COVIELLO: Della superf. Arch.
Giur .. V. XLIV. pág. 63.) Seria. pois. um enfiteuta;
visto que o d ec. n" 169 A. de 1890. contemplou entre
os objetos hipotecáveis (art. 2 ... § 1.' ) o dominio útil.
Assim se pronunciou um dos mestres da nossa
jurisprudência. o outro dos dois jurisconsultos a que
há pouco aludi. Refiro-me ao conselheiro RAMALHO.
"Se as companhias", diz êle. "não têm o dominio
pleno das estradas. compete-lhes o domínio útil. segundo o estatuído nos decretos de concessão." (O
Direito. V. XVI. 1878. pág. 170.) E acrescentava:
" Se as companhias não têm propriedade sôbre as
estradas de ferro. como poderão ser desapropriadas
pelo govêrno?" (Ibid.)
Esta inteligência tem. além do mais. a vantagem de se conciliar. sem artifício nem fôrça. com a
linguagem dos nossos atos administrativos. A propn'edade das companhias. a que nêles se alude. seria
o domínio útil. Transmissível. alienável. hipotecável.
adstrito à conservação da substância da coisa. êste
seria o direito real dos concessionários de vias férreas. Não importa a sua temporaneidade. A enfiteuse é. em geral. nos códigos modernos. uma relação de direito temporária. Não importa a ausência do
cânon. t::ste exprime apenas o reconhecimento do
domínio direto do senhorio pelo enfiteuta. reconhecimento que. nas concessões ferroviárias. assume aspecto ainda mais solene com o sistema de relações
administrativas que nelas se estabelecem entre o govêrno e as emprêsas. O que importa é o fato capital
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da absorção do dominio útil, com todos os seus elementos, nas companhias exploradoras.
Não hesito, pois, em responder que o direito da
consulente sõbre a sua zona privilegiada é um direito
de natureza real, ou imobiliária. A zona forma, nas
concessões, com a linha da estrada uma unidade inseparável. como o álveo do rio, com as margens, que
a um tempo o encerram. e lhe permitem desenvolver
o volume de suas águas. Desde o dec. n.· 1.030. de
7 de agõsto de 1852, cláusula 2.', se não já de antes,
as duas noções e as duas coisas estiveram sempre
absolutamente associadas. Na zona tem a estrada,
não só a garantia da sua renda, mais ainda o terreno
de sobresselente indispensável às eventualidades do
seu crescimento e às naturais condições da sua expansão lateral em desvios. linhas. armazéns. depósitos. oficinas e dependências de tôda a natureza. Sem
essa reserva de solo acedente à via principal seria
impossível a constituição e a vida a um caminho de
ferro. Técnicamente. econômica mente e juridicamente. pois. é indissolúvel a união entre o leito da
estrada e as suas margens privilegiadas. Temos aí.
portanto. uma indestrutível acessão legal. É o próprio plano da ferrovia que se alarga e estende paralelamente a si mesmo. É o mesmo leito da via férrea
que se ensancha. até onde o exige o alimento da estrada. Não há. logo. distinção possível entre o direito do concessionário ao terreno. por onde correm
os seus trilhos, e o seu direito ao terreno. que assegura a sua linha. Na mesma substância material
assentam os dois direitos. A mesma relação jurídica
os domina. Na essência. não é mais que um só direito. irrealizável sem o concurso dos dois elementos:
o direito ao uso e gôzo da estrada concedida. E tanto
assim é que. na emergência de uma execução hipotecária. a transmissão da linha ao novo adquirente
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lhe transferiria, com o domínio útil da linha, a sua
adjacência privilegiada.

II
Não só ao senhor do domínio pleno e ao do dominio direto. mas também ao do dominio útil. ainda
{}ue resolúvel. assiste o jus incontestável de reivindicar. (C. TELES: Dout. das Aç. Ed. T. DE FREITAS,
n : 106 ao § 39, pág. 58. - MAYNZ: Dir, rom.,
v. L § 149. B. - LAPAYETTE : Dir. das cais., § 82,
3. ) Tem por fim a reivindicação constranger o injusto detentor a restituir a coisa, com os frutos. aces.sórios. perdas e danos. (Fr. 17, § 1. fr, 20 D de reiuind., VI. 1. - SERAPINI: Dir. rom., v. L § 75,
pág. 281. - C. TELLES, loco cU., pág. 59. - LAPAYETTE: Op. cit., § 84 C, 1.) O réu é obrigado a
devolver a posse da coisa cum omni causa, isto é. com
tudo o que dela houve e lucrou, bem assim tudo o
que por negligência perdeu. (HOLDER: Dir. rom,
Trad. CAPORALI., § 57. G, pág. 179.) Salvo se o
possuidor é bonae lidei; porque, em tal caso, a restituição dos frutos e as perdas começarão a decorrer
da litis contestatio. (HOLDER, ibid.)
Na hipótese da consulta, portanto. a companhia
concessionária da zona violada, sõbre que tinha, pela
concessão, os elementos do domínio útil. tem o direito de reivindicar. à ·e mprêsa que lho usurpou, a
renda líquida, que deviam produzir as cargas e passageiros. recebidos e deixados nas estações construídas pela segunda em território da primeira.

•

III
Em regra a prescrição adquisitiva é de dez anos
-entre presentes, e vinte entre ausentes. (B. CARNEIRO : Dir. du., L.
§ 40, n: 30. - C. DA ROCHA:

n.
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D. eiv., lI, § 462. - LAFAYETIE, I. § 95 , m. T. DE FREITAS: Consol., n .· 4 do art. 1 . 322.)
Isso, porém. havendo justo título e boa fé. Faltando a boa fé. entre nós. nunca se verifica a prescrição adquisitiva. (Ord. lI. 53. § 5 in fin" IV, 3, § 1..
in f. - T . DE FREITAS: Con s" art. 1 .321. - C . DA
ROCHA, lI. § 459. - LAFAYETIE, I. § 70. 1.) Faltando o justo título, só o decurso de trinta anos estabelece a prescrição. (C . DA ROCHA, § 463 . - LAFAYETTE, loe. cit.)
Na hipótese haverá. talvez. justo título; porquanto a concessão. em tese, (não na hipótese ) é título hábil. para dar ao concessionário as faculdades
que a companhia B. exerceu . construindo as estações. contra cuja existência pleiteia a sua antagonista. (MAYNZ, § 113 D. p. 754. - WARNKOENIG,
§ 353. - LAFAYETIE, § 68.)
Na espécie, porém. as condições dêsse título.
isto é, os têrmos da concessão. obstavam a que a
companhia B. se julgasse habilitada por êle a exercer os atos de posse. que exerceu.
Com efeito:
as declarações feitas na assembléia provincial.
quando se deliberou sõbre o projeto n.· 11. de 26 de
março de 1874. em S. Paulo. assegurando-se que êle
não cogitara em ofender direitos adquiridos;
o silêncio do contrato de 7 de abril de 1875 em
relação ao privilégio de zona. que êsse ato não podia
calar. se houvesse entre os contraentes o intento de
convencioná-lo;
a autorização conferida à companhia Ituana.
pelo contrato de out. 1870. para ajustar com a Paulista "o modo mais conveniente de funcionar. de
modo que os seus interêsses se harmonizem";
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a cláusula do contra to de 5 de setembro de 1873.
onde se manda "respeitar os direitos de terceiros e
especialmente a zona privilegiada da Paulista";
os contratos de 7 de abril de 1875 e 26 de novembro de 1883 mantendo ex pressamente aquêles
dois outros anteriores;
as representações da Paulista à Ituana. em 1872.
contra as estações construídas pela segunda na zona
da primeira;
o reconhecimento do direito desta por aquela no
contrato de 19 de outubro dêsse ano. onde a segunda estipula entregar à primeira dez por cento da
renda bruta do tráfico pelas estações que se achassem dentro no território da reclamante;
o ofício em que a Ituana pedia à Paulista a relevasse da obrigação de entregar aquela porcentagem. no concernente às estações da zona entre Campinas e o Rio Claro;
os têrmos do outro ofício. em 30 de julho de
1879. no qual a Ituana se escusava de mencionar no
acôrdo provisório as estações do ramal. que invadiam
a zona privilegiada à Paulista. por considerar êssetrabalho dispendioso e inútil. desde que reconhecendo a primeira à segunda o privilégio de zona.
"virtualmente ficara confessada a obrigação de pagar
a porcentagem ;
a razão. enfim. por que. ao cabo. declinou a
Ituana de assinar o acôrdo. enumerando as estações
da sua linha compreendidas na zona da Paulista.
porque receava não estivessem por êle. na assembléia geral. os acionistas da sua contendora;
- tôdas essas circunstâncias. em suma. evidencIam
não só que a Ituana se não considerava segura,
no direito. com que estabelecera aquelas estações.

..
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mas ainda que tinha a consciência de ser usurpatório o seu procedimento para com a paulista.
Ora em que consiste a boa fé? Na segura convicção do possuidor sôbre o direito. em cujo nome
exerce os atos de posse. A boa fé está na justa opinio.
de POTHIER. na illesa conscientia. de VOET. na
"crayance lerme et intacte". de TROPLONG. na "croyance pleine et entiére" dos arestos franceses (Pand.
Fr .• v. XLV. pág. 565. no' 1909). na "profonda convinzione". de CIMBALl. (Del Possesso. pág. 250,
no' 111.) O bonae lidei possessor é aquêle que justo
errare ductus est. E basta a dúvida razoável. para
excluir êsse estado.
O direito romano requeria expressamente a
ausência da dúvida no possuidor: Bonae lidei emptor NON DUBlE. percipiendo. {ructus etiam ex aliena
re suas {acit." (Fr. 18 pro D. de aquir. rer. dom .•
XLI. 1.) "In bana {ide esse non intelligatur qui dubitat", ensina VOET. (Pandect .. L. XLI, t. 3. no' 6.)
E esta. observa CIMBALl,
"é a doutrina universalmente aceita". (Op. cit.,
pág. 252.)
Mas. evidentemente, nos fatos apontados não
há só a demonstração de que a Ituana duvidava. Há.
ainda. prova de que sabia ou suspeitava seriamente
não estar no seu direito. Trocando a correspondência, que trocou. em 1879. com a reclamante; reconhecendo haver na sua linha estações. que demoravam na zona da Paulista; convindo em ceder. por
isso. a esta uma parte da sua renda bruta, e diligenciando obter da Paulista a remissão dêsse encargo,
a trôco da confissão virtual do seu direito a exigi-lo.
mediante o reconhecimento da sua zona privilegiada
pela sua antagonista. esta companhia revelava cla-

I
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ramente O sentimento da fraqueza jurídica da sua
posse.
Não pode alegar. pois. essa condição de legitimidade. que um célebre jurisconsulto alemão definiu.
dizendo: .. A boa fé consiste na persuasão real e
positiva de que não cometemos falta alguma. de que
estamos em nosso direito. e não malfazemos a ninguém. apropriando-nos das coisas. a cujo respeito
alimentamos essa convicção." (WÃCHTER : Die bona
{ides insbesondere bei der Ersitzung des Eigenthums. Ap. YSEUX : Droits du possesso de bonne fOi.
p. 12.)
Logo. não pode invocar a prescrição longi ou a
longissimi temporis.

j

IV
Sendo. a meu juízo. indubitàvelmente um jus in
re o direito da companhia sôbre a sua estrada e a
zona que lhe é accessório. e cabendo-lhe. portanto. a
ação de reivindicação contra os atos usurpatórios.
de que se queixa. não se pode negar a essa companhia o caráter de credor reivindicante. desde que o
que constitui esta espécie de credores. é "o direito de
reclamar. por meio de ação real. a sua propriedade
ou um jus in re". (MENDONÇA: Falenç .• 11. n" 682.)
Já era difícil contestá-lo ante os principios gerais de direito. as normas da praxe e o art. 881 do
cód. comercial. interpretado pelos nossos arestos.
Mas. hoje. o art. 76 pro da lei n.' 859. de 1902. pôs
acima de tôda a controvérsia essa noção: qualquer
jus in re basta. para conferir os privilégios de credor
reivindicante.
Em face dêsse art .. § 3 ... que renova a doutrina
do cód. comercial. art. 881 in fine. pouco importa
que a reivindicação já não encontre o objeto na sua
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identidade: as garantias mercantis do jus in re
asseguram ao credor reivindicante direito indisputável sõbre a espécie, em que a eoisa foi subrogada.

v
Nas ações reais a citação faz litigiosa a coisa
demandada. (Ord. IV, 10, § I.· - RAMALHO:
Praxe, § § 121 e 143 . - P. E SOUSA: Primo Lin.,
§ 112. - P. BATISTA: Prát., § 101. - RIBAS: Consol., art. 236, § 2 ... - J. MONTEIRO: Proe., § 91,

4.· ) .
Ora a coisa litigiosa não se pode vender, sob
pena de ser a venda nenhuma e de nenhum vigor.
(Ord. IV, 10, § 3 ... - C . DA ROCHA: Dir. cilJ.,
§ 807.)
Sendo, pois, o objeto do litígio, em meu entender, na ação de que se trata, um direito real, a ré, que,
em violação dês se direito, se avocou o d e usufruir a
zona da autora, não pode transferir êsse jus in re.
contra o qual se pleiteia, sem incorrer na disposição
proibitiva e anulatória da Ord. L. IV, t. lO, § 14.
Se, a despeito dela , a companhia demandada
transferir êsse direito, de que abusivamente se apoderou, a autora pode fazer execução contra aquêle,
a quem se houver transferido, se teve notícia do litígio, ou razão de o saber. (Ord. L. m, t. 84, § 14,
t. 86, § 16. - RAMALHO : Praxe, § 143, n. f.)
Rio , 6 de agõsto, 1904.
RUI BARBOSA
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