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CAPITULO XIII 

ANOS DE AMARGURA. 

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

DA COMISSÃO REVISORA. 

OUTROS ESTUDOS E PARECERES. 

A LEI HIPOTECÃRIA. 

Desamparado, senão hostilizado surdamente, por miso
neísmo e por incompreensão -' Teixeira de Freitas aceita a 
rescisão do contrato de 1859. Não havia mais quem o ani
masse a concluir o anteprojeto, ou antes, como ele mesmo 
dissera, o seu Esboço, já quase pronto por completo, Ficava 
apenas como obra doutrinária, documento de uma tentativa 
malograda - que se não pode recordar sem surpresa e emo
ção. 

Levi Carneiro 
(Estudo critico biográfico, 
in Esboço, 1952, p. XVII) 

o Último Estudo Crítico apresentado à Comissão, de autoria de 
José Carlos de Almeida Areas, está datado de 12 de agosto de 1865. 

A Comissão suspende os seus trabalhos a 31 de agosto. Im
possível seria prosseguir. 

O que há de estranho, nessa suspensão, é a presença de José To
más Nabuco de Araújo no Ministério da Justiça, partindo dele, sem 
dúvida por ordem do Imperador, o aviso mandando cessar as atividades 
da Comissão Revisora. 

Várias ilações podem ser extraídas desse ato de Nabuco, Não tive
ra força suficiente, junto ao Monarca, para evitar a interrupção da 
cansativa revisão! Cremos, pelo contrário, que Nabuco de Araújo pre
sentira, no estudo daqueles vintesartigos, toda a carga de má vontade 
que havia contra o seu amigo Teixeira de Freitas, e, para evitar mal 
maior qual fosse a eternização dos debates, cortou cerce pela raiz a es
tranha comissão. Outros pretextos poderiam ser invocados, e o foram 
mais tarde: o excesso de despesas, não apenas com o codificador, 
mas com os integrantes da comissão, como o alegou depois José de 
Alencar em seu relatório ao Legislativo; a guerra com o Paraguai, se
gundo afirmativa inaceitável de José Carlos de Almeida Areas, em ar
tigo publicado na França. 

É bem possível que Nabuco, já tardiamente, compreendesse que 
as instruções ou normas adotadas para a discussão do projeto 
mostravam-se defeituosas, oferecendo oportunidade para protelações; 
e, diante do relatório de Caetano Alberto Soares, se convencesse da 
inutilidade daquela comissão, que mais destruía do que construía. E 
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procurou salvar o amigo do imenso vexame de ver o seu esboço estra
çalhado e até recusado, permitindo-lhe saída honrosa. Mas essa saída 
também não deu bons frutos. O ideal teria sido a adoção de novo 
processo para exame do esboço, como se fizera com a Consolidação, e 
a indicação de outro relator, que não houvesse atritado anteriormente 
com o codificador, como acontecera com Caetano Alberto. 

Esses aspectos são estudados, com maior minúcia, em outro passo 
deste livro. 

Na análise do Título Preliminar a comissão se detivera em várias 
questões desnecessárias, levantadas, espeçialmente, pelo relator Caeta
no Alberto Soares. Muito embora não deixe transparecer claramente o 
seu propósito, depreende-se, todavia, do relatório de Caetano Alberto, 
o intuito protelatório. Saber se era ou não cabível o título preliminar, 
em face do contrato; redigir emendas substitutivas a quase todos os 
artigos era, até certo ponto, humilhar o autor do Esboço, que a tudo 
respondia com superioridade. É bem verdade que nem todos os mem
bros da Comissão agiram dessa forma. Alguns apoiaram a redação de 
Teixeira de Freitas, apresentando pequenas emendas. Mas a avalancha 
de pareceres e proposições merecia resposta, e Freitas se encontrava 
esgotado. Viera de outras lutas: 

1) A carta e o parecer que elaborara quando presidente do Institu
to dos Advogados, em contenda com o mesmo Caetano Alberto. 

2) Debate, em alto nível, com o Conselheiro Antônio Pereira Re
bouças a respeito da Consolidação das Leis Civis. 

3) Crítica polêmica a respeito do projeto do Código Civil portu
guês, de autoria de Antônio Luís de Seabra. 

Foram polêmicas formidáveis, todas três, a primeira e a última 
em termos candentes. Teve de lutar contra alguns opositores de alto 
valor cultural e ainda prosseguir nas pesquisas para a nova codifica
ção civil. Tudo isso se passou a partir de 1857, quando renunciou à 
Presidência do Instituto. O debate com Rebouças é de 1859. Da mesma 
época é a crítica ao projeto português, constante da obra Nova Apos
tila à censura do senhor Alberto de Morais Carvalho sobre o projeto 
do Código Civil português. Alie-se a toda essa atividade mental os 
trabalhos de revisão da Consolidação das Leis Civis para novas edi
ções. A 2~ edição é de 1865 e se apresenta repleta de notas, muitas de
las com ponderações em torno das censuras formuladas pelo Conse
lheiro Rebouças. Acrescente-se mais que continuava em suas ativida
des de advogado do Conselho de Estado e, por necessidade de subsis
tência, advogava normalmente e expedia substanciosos pareceres em 
resposta a consultas de clientes numerosos. 

Realizava esforço sobre-humano para um só homem, atacado por 
todos os lados. Sua natureza serena e firme possuía, no entanto, o 
dom de atrair alguns desafetos rancorosos, mais embuçados do que 
ostensivos, que tudo faziam para destruir o seu trabalho. 

No período entre 1857 e 1865 Teixeira de Freitas lembra a figura de 
um batalhador em luta contra vários adversários, removendo obstácu
los de toda ordem. Parece incansável. Além das três polêmicas que te-
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ve de sustentar, produzindo verdadeiras obras-primas, sobrecarrega-se 
de trabalhos. 

Só em 1862, quando se achava em plena atividade na elaboração 
do Esboço, apresenta vários estudos profundos, quer por solicitação 
de clientes, quer por determinação do Conselho de Estado. 

Vamos destacar, dentre alguns desses estudos, o referente à hipo
teca. 

Resolvera o Senado Federal ouvir a Comissão de Legislação 
acerca de projeto enviado pela Câmara dos Deputados, que visava à 
reforma do regime hipotecário e continha disposições sobre a consti
tuição da propriedade imóvel. 

O assunto fora recomendado no «Discurso da Coroa», e preo
cupava «vivamente a Menção pública», conforme consta do relatório 
da referida Comissão. Era considerado <<indispensável meio de auxiliar 
a agricultura pelo estabelecimento do crédito territoriah>. 

A Comissão, não desejando retardar o assunto, apresentou seu 
parecer, salientando no entanto que 
a dificuldade de elaborar um trabalho completo sem ter presentes as opiniões dos Tribu
nais de Justiça e do Conselho de Estado, cujas luzes e experiência muito contribuirão pa
ra resolver com acerto as inúmeras questões que a cada momento surgem no sistema hi
potecário,enlaçado por sua natureza com quase todos os ramos da legislação, umas ve
zes para tomar nestes o seu ponto de apoio, e impor-lhes maior vigor ou energia; inte
ressando à agricultura, ao comércio, à indústria, aos capitais, ao solo, aos particulares e 
ao Estado [Do parecer existente em original no Instituto Histórico e Geográfico Brasilei
ro, lata 211, D, 36, do qual extrãímos fotocópia], 

Salienta que as Nações, no estudo do assunto, andaram com 
grande circunspecção e escrúpulo no melhoramento das disposições 
antigas. 

Mesmo assim a esclarecida França, onde as inovações encontram 
fácil acolhimento, não se deixou dominar pelo estrépito das disputas 
dos jurisconsultos, que proclamaram a excelência da legislação hipote
cária da Alemanha [idem]. 

As aspirações de reforma radical, naquele país, na parte respecti
va do Código Napoleão, caíram por terra. Adotaram-se medidas erh 
1852, de caráter especial de privilégio e proteção para 

fundar o crédito territorial; e mais tarde em 1855 o registro obrigatório dos títulos de 
transferência da propriedade imóvel 000 Entre nós porém acredita-se que independente
mente de lugar e profundos estudos pode chegar-se de salto do regime das hipotecas 
ocultas e amplas ao da publicidade, e restrição! [ibidem], 

No Brasil, salientava a comissão, os que crêem que a propriedade 
territorial não tem crédito por defeito das leis hipotecárias e confiam 
nas vantagens das reformas radicais «não podem contentar-se com as 
disposições do projeto». 

As ações resolutórias deixariam ainda incerto o direito do adqui
rente e do credor hipotecário. O registro dos títulos de transmissão se
ria vexatório, dispendioso e «por isso mesmo impróprio para inspirar 
confiança e facilitar as alienações, que são as bases principais do crédi
to territoriah). 
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Por outro lado, a conservação e proibição de privilégio e de 
arrematar-se o imóvel que excede o dobro da dívida; a omissão dos 
endossos dos títulos hipotecários «são defeitos capitais no sistema 
aperfeiçoado do referido crédito)}. 

Deixa, no entanto, a Comissão, de argüir tais objeções, que consi
dera «legÍtimas concessões feitas ao poder irresistível das circunstân
cias)} e passa a examinar o projeto sob outro ângulo. 

Vale reproduzir o próprio texto do parecer neste passo: 
A fundação e desenvolvimento do crédito territorial para fornecer à agricultura ca

pitais por juro módico e pois amortizáveis em largos prazos depende da criação de insti
tuições especiais; se estas não forem exeqüíveis entre nós na situação presente e ainda 
por mais tempo por outras causas que não as leIs sóbre hipotecas, a urgência do pro
jeto ficará nulificada a ele (ilegível), não terá ~enão uma utilidade secundária.,. 

O voto da outra Câmara revela a esperança da próxima fundação de semelhantes 
estabelecimentos; mas a Comissão, nutrindo desejos igUais, receia uma solução prática 
oposta a essa esperança; e devendo corresponder à confiança do Senado usará de toda a 
franqueza declarando as razões que despertam as suas apreensôes. 

Com referência aos empréstimos hipotecários a atenção do credor 
se concentra no objeto e entre nós a terra pouco valor tem, estando a 
lavoura na dependência de braços escravos, que podem ser subtraídos 
pelos devedores. 

O valor do solo é também incerto e precário, constituído por títu
los possessórios sem limites certos. Também os capitais são poucos «e 
mal chegam para as operações rápidas em que conservam as vanta
gens da circulação pela restituição em termos curtos e limitados.» 

Além disso a situação de imóveis rurais em distâncias a que dificil
mente chega a ação das autoridades, embaraça as desapropriações, en
torpecidas pelos debates dos proprietários «favorecidos pelos nossos 
costumes assaz propensos à compaixão quando o devedor disputa ao 
credor o patrimônio de seus filhos e família)}. 

Difícil seria a administração e inspeção dos bens hipotecados. As 
oscilações do interesse do dinheiro seriam óbice permanente para a ne
gociação de bilhetes de penhor. 

Assim prossegue, nesse tom pessimista, o parecer da Comissão, 
reconhecendo no entanto que a interferência e responsabilidade 

do Estado pode atenuar algumas ou muitas dessas dificuldades mediante combinações 
engenhosas, que interessam o crédito pessoal nas operaçôes do crédito territorial; mas 
neste caso parece à Comi~são que bastará fazer algumas exceções nas atuais leis hipote
cárias às dividas contraiJas com os estabelecimentos para que fiquem garantidas nas 
condições convenientes. [E salienta:] Não é prudente destruir de uma vez todas as outras 
relações creditórias, sacrificando interesses legítimos, que se recomendam à proteção pú
blica. 

Passa a Comissão a examinar o sistema hipotecário americano e 
inglês, em paralelo com o alemão e o francês, salientando que 
nos Estados Unidos e na Inglaterra não predominam o:; princípios que a Alemanha ado
tou para o crédito territorial. E a França mantinha o sistema do código de Napoleão, e a 
fundação do Banco territorial assentou sobre privilégios especiais concedidos ... 

Depois de longa e exaustiva análise do projeto, artígo por artigo, 
a Comissão termina por apresentar um substitutivo a ser apreciado pe
lo Senado. 
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Esse parecer, com substitutivo, está datado do «Paço do Senado, 
em 11 de setembro de 1857», assinado por Silveira da Mota, Sousa 
Ramos e Muritiba. 

Surge uma emenda substitutiva ao projeto hipotecário, constante 
de quatro artigos, e firmada pelo Visconde de Albuquerque. O substi
tutivo, de curto teor, merece reproduzido: 

EMENDA substitutiva ao projeto hipotecário, que se acha adiado na respectiva Co
missão do Senado: 

A Assembléia Geral legislativa decreta: 
Art. I? Fica abolida toda e qualquer preferência de hipoteca, que não seia funda

da no registro oficial delas. 
Art. 2? As hipotecas legais, de qualquer denominação, serão d'ora em diante sub

metidas ao registro nos respectivos cartórios; e as que existem atualmente serão igUal
mente registradas, no prazo de seis meses da publicação da presente lei. 

Art. 3? Os Tutores e Curadores que deixarem de fazer levar ao registro hipotecá
rio OS bens ou valores cuja segurança lhes forem confiados, ou o tiverem sido, são res
ponsáveis por qualquer dano que sobrevenha aos proprietários desses bens ou valores, 
pela falta do registro hipotecário delas. Os Juízes fiscais de tais Tutores e Curadores se-
rão igualmente responsáveis, . 

Art. 4? Ficam revogadas as Leis em contrário, ainda que especiais sejam. 
Visconde de Albuquerque 

Pela natureza da matéria em debate no Senado pode avaliar-se de sua 
significação para o nosso país. Os membros da Comissão revelavam 
bons conhecimentos e segurança. Homens de alta competência, perfeita
mente informados de tudo o que se passava nos Estados Unidos, na Ingla
terra, na França e na Alemanha, os juristas do Império se afirmavam pela 
sua profunda erudição, visão filosófica, espírito prático e pleno conheci
mento dos problemas nacionais. Eram bacharéis, na sua maioria, forma
dos em Olinda e São Paulo, com os recursos da técnica do século XIX, sem 
aparelhagem eletrônica, nem audiovisuais, homens que escreviam seus 
pareceres a mão, em bela letra, com uma segurança e sapiência inexcedíveis. 

A discussão em torno da reforma da legislação hipotecária apresenta 
lances de grandeza, que é preciso realçar. 

Para esse debate foi chamado Augusto Teixeira de Freitas, que a 17 de 
junho de 1862 emite longo parecer, cujo original manuscrito locàlizamos 
no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Pela sua clareza e profundi
dade esse parecer merece ser reproduzido na íntegra: 

limo. e Exmo. Sr. 
O Projeto que V. Ex~ teve a bondade de enviar-me contém inquestionavelmente 

urna excelente idéia, que é a da publicidade de todas as hipotecas, mas cumpre conhecer 
o seu alcance, cumpre examinar se temos uma legislação civil preparada para receber 
uma tal inovação. 

Art. I? Fica abolida toda e qualquer preferência de hipotecas, que não seja funda
da no registro oficial delas. 

O pensamento deste art. é provavelmente fazer dependentes da publicidade das hi
potecas os seus efeitos legais. E como os efeitos legais da hipoteca não consistem somen
te no direito de preferência que compete aos credores hipotecários em concurso com ou
tros credores, a redação do art. ficaria melhor deste modo: 

Ninguém poderá exercer os direitos de credor hipotecário, senão desde o dia em que a hi
poteca tiver sido inscrita no registro oficial. 
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Além do direito de preferência, a hipoteca tem outro efeito que lhe é essencial, pois 
que sem ele deixaria de ser hipoteca, deixaria de ser um direito real. Esse outro efeito é 
a ação hipotecária contra terceiros possuidores dos bens hipotecados, é o direito de pe
nhora para pagamento dos bens hipotecados, ainda que tenham sido alienados pelo de
vedor. Veja-se o Art. 13, n? 2~ do ReguJ. de 14 de novembro de 1846, e o Art. 269 n? 
2? do Cód. do Com. 

Se o fim da hipoteca é dar ao credor a certeza de ser pago pelo preço dos bens hi
potecados, tal fim não se consegue com o direito de preferência unicamente, direito que 
se exerce no caso especial dt! concurso de vários credores do devedor hipotecário. Quan
do os bens são alienados pelo devedor em fraude da hipoteca, o caso não é de concurso 
de preferência, é de mister armar o credor hipotecário com o direito de - seqüela -, 
para ir apreender os bens hipotecados na posse de quem quer que os tenha adquirido. 

Será porém a mente do Projeto sujeitar à publicidade do registro oficial as hipote
cas de todas espécies? Se tal é o seu alcance, o Projeto não será exeqüível, sem que se 
adicionem muitas outras disposições. 

As hipotecas são convencionais, ou legais. Quanto às convencionais não há emba
raço, tanto assim que já fruímos o benefício da publicidade dessas hipotecas. Quanto 
porém às legais, quais são elas? E óbvio que, sem saber-se primeiro em que casos há hi
poteca legal. não se pode legislar sobre o registro de tais hipotecas. 

Eis o primeiro tropeço para a simplicidade em que se acha o Projeto, porquanto a 
nossa legislação civil pátria não designa taxativamente os diferentes casos de hipoteca le
gaI, e pelo contrário (Lei de 20 de junho de 1774, § 41) tendo declarado alguns casos 
dessas hipotecas, classificou também credores hipotçcários os que por identidade de ra
zão se achassem compreendidos no espírito das espécies prevenidas. 

Compreenderá pois V. Ex~ de pronto, que com uma tal legislação não haverá cre
dor que não se tenha na conta de credor hipotecário, que não vá exigir o registro oficial 
de seu crédito. E o que servirá de guia ao funcionário, a que esse registro for encarrega
do? A quem se dará o arbítrio de decidir se o crédito é ou não hipotecário? E convirá 
que haja esse arbítrio? 

Forçoso é, ou abandonar a inovação do registro público de todas as hipotecas, já 
que não temos terreno aparelhado para o plantio; ou descrever taxativamente no Proje
to os casos de hipoteca legal, declarando que além deles não há mais caso algum. 

E será possível fazer essa descrição restritiva dos diversos casos em que convenha re
conhecer o direito de hipoteca? Será possível com a legislação atual submeter ao registro 
público todos os credores com hipoteca legal, sob pena de ficarem privados do direito 
de preferência? 

Creio que é absolutamente impossível. a menos que, no intuito de dar segurança 
aos empréstimos sobre hipotecas, não queiramos fechar os olhos aos variados interesses 
da sociedade que reclamam igual proteção. 

Se V. Ex~ consultar o Liv. 2~ T. 4? da Consolidação das Leis Civis, que trata da hi
poteca, verá que a Fazenda Pública tem hipoteca legal simples que protege o pagamento 
de suas dívidas e das impostas, que a resguarda das malversações de seus empregados; e 
não sei como por um Projeto tão simples ficarão acauteladas essas garantias tão impor
tantes. 

Ora, se o Projeto for desenvolvido, para que não fiquem descobertos estes direitos 
da Fazenda Pública, e outros de não menor importância, ligados aos diferentes casos em 
que as legislações têm admitido hipoteca legal; creia V. Ex' que será necessário rever to
do o campo do Direito Civil, já que, de suas matérias, o regimen hipotecário é o que 
mais se prende com as outras partes do sistema. 

Art. 2? As hipotecas legais, de qualquer denominação, serão d'ora em diante sub
metidas ao registro nos respectivos cartúno~; (' as que existem i.ltualmcnte serão igu.JI
mente registradas no prazo de seis meses da publicação da presente Lei. 

Ignoro quais sejaJIl os respectivos cartórios das hipotecas legais. Invocarei pela se
gunda vez a Consolidação das Leis Civis, Arts. 1.270 e 1.272, onde ver-se-á que os dife
rentes casos de hipoteca legal privilegiada, do mesmo modo que os de hipoteca legal 
simples não têm referência a cartório, nem se ligam a processos que estejam em cartó
rios. Pode acontecer apenas que constem de escrituras públicas. 

Provavelmente o Projeto alude a hipoteca legal dos pupilos sobre os bens de seus 
tutores ou curadores, em razão dos inventários e partilhas das heranças em que os meno
res são interessados, e mesmo porque só dessa hipoteca trata em seu Art. 3~. 
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Se não me etlano neste modo de entender, ponderarei antes de tudo que o Projeto 
submete ao regístro público uma hipoteca, que até o presente nenhuma lei pátria autori
za. A consultar-se-me como Advogado sobre tal hipoteca dos pupilos, não hesitaria em 
responder negativamente. Além de não haver lei que a reconheça, nem se pode argu
mentar com a identidade de razão das hipotecas estatuídas pela Lei de 20 de junho de 
1774. E até mesmo não acho necessária ou conveniente essa hipoteca com o regímen que 
temos de administração das tutelas e curatelas. 

Pela nossa Legislação OS tutores e curadores quase que não têm possibilidade de 
causar prejuízos a seus pupilos. O dinheiro pupilar, e objetos preciosos, são recolhidos 
ao Cofre dos órfãos. Os outros bens móveis são vendidos em hasta pública, e os arre
matantes também recolhem àquele Cofre os preços das arrematações. Os prédios são ar
rendados igualmente em hasta pública, e os arrendatários pagam pelo mesmo modo as 
rendas e aluguéis. Onde está pois o perigo da administração dos tutores e curadores7 

Se os tutores e curadores alienarem os bens que lhes forem confiados, esses bens 
podem ser reivindicados; e quem tem uma ação de reivindicação não carece de ações hi
potecárias. Além disto, os efeitos da hipoteca são impossíveis, quando quem demanda 
trata de bens próprios. 

Perigo só existe na relaxação e condescendência dos Juízes de Orfãos, déixando de 
cumprir tão boas providências legais, e autorizando os tutores e curadores para recebe
rem as dívidas pupilares, e conservarem em seu poder os rendimentos dos bens pupila
res. Só em casos não muito freqüentes, segundo a natureza e localidade dos bens dos 
órfãos, a administração tutelar apresenta perigos; mas estes podem ser, senão no todo 
acautelados, ao menos atenuados, retocando-se as nossas leis sobre o regimen das tute
Ias. 

Não gozamos de uma instituição preciosa, embora suscitada, não tanto pelo intuito 
de proteger menores, como pelo de aumentar os recursos pecuniários do Tesouro. Falo 
do depósito do dinheiro dos Orfãos em seu repectivo Cofre, e do empréstimo rendoso 
desse dinheiro ao Governo. Em França muito se lamenta a falta desta instituição, seus 
Estadistas e Jurisconsultos a reclamam; e se eles a tivessem, não fariam por certo tama
nha celeuma com a sua hipoteca legal a prol dos menores. 

Se o Projeto porém refere-se a tudo o que se chama hipoteca legal, tomo a liberda
de de suplicar a V. Ex~ que atente bem no alcance do Projeto, que reveja primeiro o 
nosso Direito atual. A publicidade de todas as hipotecas reclama várias providências, 
sem as quais far-se-á um mal. em vez de um bem. 

Pelo nosso Direito atual são suscetíveis de hipoteca, assim os imóveis, como todos 
os bens móveis, e todos os direitos e ações. Ora, o sistema que se quer introduzir, exige 
imperiosamente que só os bens imóveis' sejam suscetíveis de hipoteca. 

Restringida a hipoteca aos imóveis, é necessário ter muito em vista o que é hipoteca 
legal privilegiada, e o que é hipoteca legal simples. 

O que nós chamamos hipoteca legal privilegiada é o que outras Legislações chamam 
- privilégios -; e muitos desses privilégios afetam não só os imóveis, como os bens 
móveis; alguns afetam somente os bens móveis. De outra maneira não pode ser porque 
o legislador ... (ilegível) regula apenas uma realidade de fatos. 

Eis o motivo de denominarem os franceses hipoteca legal o que nós chamamos -
hipoteca legal simples - ; e creio que neste sentido é que o Projeto fala das hipotecas 
legais, isto porque tal foi a concepção do Projeto hipotecário que se acha arquivado na 
respectiva comissão do Senado. 

Ora, não é hipoteca legal neste sentido somente a hipoteca a bem dos pupilos. E 
também a hipoteca legal a bem das mulheres ~asadas, a bem da Fazenda Nacional, a 
bem das corporações e estabelecimentos de utilidade pública, a bem, em suma, de todas 
as pessoas incapazes, quer sejam de existência visível. quer sejam de existência ideal. O 
que posto, já se vê que o Projeto está mui longe de possuir o indispensável, tratando so
mente da hipoteca legal destinada à proteção dos pupilos. 

Todas essas hipotecas gerais, já porque afetam todos os bens presentes e futuros das 
pessoas obrigadas, já porque não têm valor determinado, visto que foram criadas para 
acautelar prejuízos eventuais. 

E será da ... (ilegível) do Projeto deixar as coisas no statu quo, outorgando um be
nefício de publicidade das hipotecas legais e negando-nos a muito benefício congênito da 
especialidade dessa hipoteca7 Aí temos um problema delicado. Será possível decretar a 
especialidade de tais hipotecas? Haverá mais de especializá-Ias? Não será mais conve
niente aboli-Ias, e proteger os interesses das pessoas incapazes por outros meios? 
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e um painel sombrio o da publicidade dessas hipotecas gerais Andeterminadas co
mo são atualmente, e num país onde toda es~écie. de be,ns.é suscetível ?e hipotecai Tu
tores e curadores, maridos, recebedores dos dinheirOS pubhcos, tesoureiros de corpora
çOese estabelecimentos públicos ficarão :oouzidos a de:graçados p~dig?S~ contra ~ 
quais se vai fulminar um interdito, para nao darem um 50 passo na VIda Clvll sem exCI
tarem desconfiança I 

Art. 3? Os Tutores e Curadores que deixarem de fazer levar ao registro hipotecá
rio os bens ou valores cuja segurança lhes foram confiados, ou o tiverem sido, são res
ponsáveis por qualquer dano que sobrevenha aos proprietários desses bens ou valores, 
pela falta do registro hipotecário deles. Os Juízes fiscais de tais Tutores e Curadores se-
rão igualmente responsáveis... . 

Este art. vicioso na sua redação, não exprime absolutamente nada, revelando co~-. 
fusão de idéi~s, já sobre'a natureza da hipoteca, já sobre a causa ou origem da responsabi
lidade dos Tutoies e Curadores; que a hipoteca tem por fim precaver. 

O que se leva ao registro hipotecário não são os bens ou valores confiados a tais 
funcionários. O que se inscreve no registro é a hipoteca a que ficam sujeitos os bens 
desses funcionários. Como porém fazer essa inscrição, se a hipoteca não é de bens,desig
nados se compreende tanto os bens presentes como os bens futuros, se abrange tanto os 
bens ~óveis como os imóveis? Tal é o estado da nossa Legislação, que aliás en.tendem 
muitos que é de sobra para satisfazer as necessidades da vida atual! 

A causa ou origem da responsabilidade dos Tutores e Curadores, responsabilida~e 
que determina a hipoteca de seus bens, vem a ser as perdas e danos que em sua adrru
nistração eles podem causar aos pupilos. O que exprime pois a sanção do Projeto, para 
obrigar os Tutores e Curadores ao registro das hipotecas, deciar?-ndo simplesmente que 
eles são responsáveis por essas mesmas perdas e danos? Está VISto que há um grande 
equívoco nesse Art. 3?, e que a matéria requer mais estudo. 

Mandar registrar hipotecas de tutores e curadores (na hipótese negada de que tais 
hipotecas existam) é mandar escrever simplesmente no registro hipotecário que tais in
divíduos são tutores e curadores. Conhecida a qualidade de tutores e curadores, está co
nhecida e publicada a hipoteca. 

Mas, como pelo Projeto o registro oficial não é um só, e deve f~er-se n?" res~ti
vos cartórios, onde existem os termos de tutelas e curatelas, onde eXistem os mventanos 
e partilhas; mandar registrar essas hipotecas é mandar repetir nos mesmos. cartÓrio~ 
aquilo que já se sabe, sem proveito algum nem para pupilos, nem para terceiros, e so 
para aumentar inutilmente o trabalho dos Escrivães. 

Tais são as considerações que me ocorrem sobre o Projeto, e que devem convencer a 
V. Ex~ da necessidade de empreender-se um trabalho [ilegível] e mais acurado. 

Sou com o maior respeito 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 1862 

De V. Ex~ 
At? Ven?r e Cf? 

Aususto Teixeira de Freita.s 
Por esse parecer se evidencia, mais uma vez, a autoridade de Tei

xeira de Freitas, sempre chamado a opinar em questões jurídicas de 
evidente gravidade. 

Nos capítulos seguintes poremos em realce a sua colaboração per
manente aos Ministros de Estado. 
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CAPITuLoXN 

A CORRESPOND~NCIA DE TEIXEIRA DE FREITAS 

COM O MARQU~S DE OLINDA 

E O CONSELHEIRO NABUCO DE ARAÚJO. 

PARECERES JURImcos. 

REPRESENT AÇAO AO IMPERADOR SOBRE 

O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIçA. 

OUTRAS MISSIVAS. 

INDEPENDENCIA PROFISSIONAL 

DE TEIXEIRA DE FREITAS. 

TRAÇOS DE SEU CARA TER. 

Los pueblos, en su infancia, son unos ninos que nada pre
vén, que nada concen y es preciso que los hombres de alta 
previsión y de alta comprensión les sirvan de padre. 

Sarmiento 
(Facundo, capo S) 

Si la influencia dei pensamiento de Freitas sobre el espiritu y 
el metodo dei Codigo Civil Argentino resulta evidente, no 
menos notoria y decisiva aparece en lo que se refiere a la tec
nica particular, a las soluciones legales, a los textos mismos 
de las disposiciones. 

E. Martinez Paz 
(Freitas y su influencia sobre 

eI Codigo Civil Argentino, 
Córdoba, 1927, p. LIV) 

Provém desse período abundante correspondência trocada Com o 
Marquês de Olinda e que localizamos no Instituto Histórico e Geográ
fico Brasileiro, toda ela versando consultas, pareceres jurídicos, assun
tos da mais alta importância para a vida nacional. O Marquês lhe pe
dia opinião sobre projetos de leis civis, como as de casamento de não 
católicos, os problemas das províncias, o projeto de reforma hipotecá
ria em tramitação no Senado, Bancos, falências, concordatas. Um 
mundo de temas a investigar, de direito civil, comercial, administrati
vo, internacional. Freitas era uma espécie de Consultor-GeraI do Impé
rio, título que se ajustaria à sua atividade, se acaso existisse em lei. 
Quase todas as grandes dúvidas, as graves questões, os problemas de 
ordem jurídica a resolver se encaminhavam naturalmente para o juris
consulto, como se fosse uma fonte perene de bom senso e saber. 

Relacionamos a seguir parte da correspondência trocada com o 
Marquês de Olinda, acima referida: 
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