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AO LEITOR 

O intuito que tivemos, ao confeccionar o presente 
livro, foi reunir tudo que se acha esparso a respeito da 
naturalização, e facilitar ao extrangeiro, ao chegar ao 
nosso paiz, a consulta perfeita e segura sobre assumpto 
tão importante. 

Não nos limitamos a reproducção exclusiva da 
actual legislação sobre naturalização ; fomos um pouco 
além. 

Desde o primeiro Decreto do Governo Provisório 
até o ultimo do actual Poder Executivo estudamos com 
o máximo cuidado. 

São encontrados do regimen extincto : Lei de 23 de 
Outubro de 1832; Lei n.o 23, de 18 de Setembro de 1835; 
Lei n.o 397, de 3 de Setembro de 1846; Lei n.° 518, de 
31 de Janeiro de 1850; Lei n.° 601, de 18 de Setembro 
de 1850; Lei n.° 712, de 16 de Setembro de 1853; Dec. 
n.° 1257, de 6 de Setembro de 1865; Lei n.° 1950, de 12 
de Julho de 1879; Lei n.° 3140, de 30 de Outubro de 
1882; Dec. de 14 de Janeiro de 1823; Decs, de 23 de 
Agosto e 9 de Setembro de 1826; Dec. de 14 de Agosto 
de 1827; Dec. n.o 1096, de 10 de Setembro de 1860; 
Dec. n.o 1950, de 12 de Julho de 1871; Aviso n.o 291, de 
10 de Outubro de 1832; Aviso n.° 206, de 21 de Abril de 
1837; Aviso n.° 75, de 10 de Julho de 1850; Aviso n.o 145, 
de 28 de Março de 1865; Aviso-circular n.° 291, de 11 de 
Agosto de 1873 e Circular de 20 de Agosto de 1861. 

Assim, são encontrados pela ordem, os seguintes 
Decretos expedidos na primeira phase da Republica : 



T i l l 

— Governo Provisório : — Decretos n.° 13-A, de 26 de 
Novembro de 1889; n.° 58-A, de 14 de Dezembro de 1889; 
a.o 277-D, de 22 de Março de 1890; n.° 396, de 15 de 
Maio de 1920; n.° 200-A, de 8 de Fevereiro de 1890; 
n.° 479, de 13 de Junho de 1890 e n.° 773, de 20 de 
Setembro de 1890. 

— Leis, Decretos e Regulamentos posteriores á Consti
tuição : Constituição Federal; Decretos n.° 904, de 12 de 
Novembro de 1902; n.° 1805, de 12 de Dezembro de 
1907; n.° 6948, de 14 de Maio de 1908; 10 de Maio de 
1910 e n.° 9193, de 6 de Dezembro de 1911. 

As annotações são feitas de accôrdo com a inter
pretação dada pela nossa mais elevada Corte Judiciaria 
da Republica — o Supremo Tribunal Federal. 

O leitor encontrará o Aviso do Governo com a 
relação de todas as leis promulgadas até então, decretos 
e avisos sobre tão magno assumpío, convenções ulti
mas, etc. 

Saberá o extrangeiro quaes os effeiios da naturali
zação no direito publico, civil, commercial e criminal. 

Sendo de dificílima acquisição o "Protesto,, dos 
Governos Exfrangeiros contra o Decreto n.° 58-A, de 15 
de Dezembro de 1899, damol-o na integra. 

Por ultimo vem o Formulário. Este é completo e 
elaborado com extrema clareza. 

O extrangeiro que queira naturalizar-se com facili
dade o manuseará. O trabalho único que terá é copiar 
os modelos e seguir os conselhos dados. 

Nelle vêm todas as formulas das petições exigidas 
para o caso, com as «folhas corridas» da Policia e da 
Justiça criminal, até a remessa dos documentos, a expe
dição da carta de naturalização e caducidade do titulo. 

Victoria- 1925. 

O AUTOR. 
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NATURALIZAÇÃO 

Considerações preliminares 

Ao acto do poder publico em virtude do qual um 
estrangeiro perde a nacionalidade de origem, e adquire 
a qualidade de cidadão de um outro Estado, em que é 
admittido a gozar d'ahi por deante de todos os direitos 
civis concedidos aos naturaes do paiz, define F O L L E V I L L E 
em seu Traité théorique et pratique de Ia naturalisation, 
n.° 2, éd. 1880, como sendo — naturalização. 

Para WEISS é esta — um acto soberano e discricio
nário do poder publico, em conseqüência do qual uma 
pessoa adquire a qualidade de nacional ou de cidadão em 
um Estado a que não se achava ligada por nenhum vinculo 
legal anterior; Droit inter. Privé, i tom., p. 281, éd. 1892. 

A' definição de F O L L E V I L L E , accrescenta PEDRO LKSSA, 
em artigo de doutrina in Revista de Direito, vol. îv, p. 271 : 
— «Não é exacta a definição, porquanto em certos casos 
o naturalizado, além dos direitos civis, também pode exer
cer os direitos políticos consagrados pelas leis do Estado 
que o recebe. Acceiíamos a definição de F O L L E V I L L E , 
com o accrescimo feito pelo saudoso e culto Ministro 
PEDRO LESSA. 
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Para methodicar o estudo feito, examinaremos a natu
ralização no regimen extincto e, em seguida, no actual, 
concluindo com a jurisprudência recente da nossa mais 
alta Corte Judiciaria. 

Iniciemol-o, reportando-nos ao antigo direito portu-
guez. 

Nelle a Ordenação, L. 2.°, Tií. 55, sujeitava a acqui-
sição da nacionalidade portugueza pelos filhos de estran
geiros ao domicilio e bens dos pães. Vejamos o que 
dizia no § 1.°: «Não*será havido por natural deste Reino 
o nascido nelle de pae estrangeiro, salvo se o pae estran
geiro tiver domicilio e bens nelle e nelle viver por dez 
annos contínuos». 

i 

A naturalização no extincto regimen 

i 

A Constituição do Império —11 de Dezembro de 1823 

Em um de seus primeiros artigos, a Constituição 
imperial tratava dos cidadãos brazileiros. 

Assim é que, no art. 6.°, declarava: «São cidadãos 
brazileiros: I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer 
sejão ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estran
geiro, uma vez que este não resida por serviço de sua 
nação ; II. Os filhos de pai brazileiro e os illegirimos de 
mãi brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem 
estabelecer domicilio no Império; III. Os filhos de pai 
brazileiro que estivesse em paiz estrangeiro em serviço 
do Império, embora elles não venham estabelecer domi
cilio no Brazil; IV. Todos os nascidos em Portugal e 
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auas possessões que, sendo já residentes no Brazil na 
época em que se proclamou a independência nas pro
víncias, onde habitavam, adheriram a esta expressa ou 
facitamente pela continuação de sua residência ; V. Os 
«sírangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião. 
A lei determinará as qualidades precisas para se obter 
carta de naturalização». Em commentario ao artigo, JOSÉ 
CARLOS RODRIGUES, em sua Constituição Política do 
Império do Brazil, ed. 1863, p. 12, já affirmava ser a 
naturalização uma medida política de alta conveniência : 
— todos os publicistas a reconhecem, e todos os paizes 
cultos a facilitam. 

Observa ter sido a Constituição do Império, a este 
respeito, muito reflectidameníe generosa, dando ao estran
geiro naturalizado o direito de participar de todas as 
garantias de que fruem os brazileiros natos, vedando ape
nas que elles possam ser regentes, senadores, deputados 
e ministros de Estado. 

2 

Avisos expedidos posteriormente a Constituição de 1823 

Observemos na exposição a ordem chronologica dos 
mais importantes. 

—1832— O primeiro Aviso que conhecemos é o 
n.' 291, de 10 de Outubro. Nelle declarou-se que a nin
guém era livre a renuncia do foro de cidadão brazileirto, 
fora dos casos marcados na Constituição. 

—1837 — Aviso n.° 206, de 21 de Abril: Expoz-se 
ahi que o degradado pelo Governo portuguez para o 
Brazil, emquanto este fazia parte do Reino de Portugal, 
não estava comprehendido no art. 6.°, § 4.° da Constituição 
do Império, por lhe faltar a circunstancia da espontaneidade 
em território brazileiro. 

« — 1850—Aviso n." 75, de 10 de Julho: Declarou-se 
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por elle que a disposição do Dec. n.° 397, de 3 de Setembro 
de 1846, só comprehende os estrangeiros estabelecidos, 
ao tempo de sua promulgação, nas colônias de S. Leo
poldo e S Pedro de Alcantara das Torres. 

—1860—Circular do Ministério de Estrangeiros 
de 20 de Agosto de 1861: Esclarece a Lei n.° 1096, 
de 10 de Setembro de 1860. 

—1860 — A viso n.° 145, de 28 de Março: Repor-
. ta-se a lei de 1860. 

— 1873—Aviso-Circular de 11 de Agosto de 1873: 
Refere-se aos filhos de estrangeiros, nascidos no Brazil. 

5 

Leis do regimen e\tincto 

Varias, como iremos vêr, foram as leis expedidas 
nesse regimen e referentes á naturalização. 

Occupar-nos-emos de algumas délias detalhadamente, 
limitando-nos a referir as demais de pouca monta. 

4 

A Lei de 23 de Outubro de 1832 

Fora promulgada para a obtenção da carta de natu
ralização. 

Estabelecia os requisitos e o modo pratico para se 
alcançal-a. 

Em 1843, o Dec. n.° 291, de 30 de Agosto, alterou 
o art. 1.°, § 4.°. 

Este artigo exigia 4 annos consecutivos de resi
dência. 

Foi reduzido para dous annos. 
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5 

Leis diversas 

—1855— Lei n.° 25, de 18 de Setembro. 
—1841 —Lei de 5 de Dezembro: O art. 94,° esta

belecia : «A pronuncia não suspende o exercício dos direitos 
políticos, senão depois de sustentada competentemente». 

— 1846 —Lei n.° 597, de 5 de Setembro. 
— 1850—Lei n.° 618, de 51 de Janeiro. 
— 1850 —Lei n.° 601, de 18 de Setembro. 
— 1855 —Lei ti.° 712, de 16 de Setembro. 
-1879 - Lei n.° 1950, de 12 de Julho. 
-1882 —Lei n.° 5140, de 50 de Outubro. 

6 

A Lei imperial de i860 

Em 10 de Setembro foi promulgada a lei que regulava 
os direitos civis e políticos dos filhos de estrangeiros nas
cidos no Brazil, cujos pães não estivessem em serviço de 
sua nação, e das estrangeiras que casassem com brazi-
leiros e das brazileiras que casassem com estrangeiros. 
Por ella, o direito que regulava no Brazil o estado civil 
dos estrangeiros ahi residentes, sem ser por serviço de 
sua nação, poderia ser também applicado ao estado civil 
dos filhos desses mesmos estrangeiros nascidos no Impé
rio, durante a menoridade somente, e sem prejuízo da 
nacionalidade reconhecida pelo artigo constitucional, por
que declarava — logo que estes filhos chegassem á maio-
ridade, estariam no exercício dos direitos de cidadão 
brazileiro, sujeitos ás respectivas obrigações, na forma 
da Constituição e das leis. 

Quanto á estrangeira que casar com brazileiro, man-
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dava que se seguisse a condição do marido; e semelhan
temente a brazileira que casasse com estrangeiro seguiria 
a condição deste, recobrando a sua condição de brazileira, 
caso enviuvasse, uma vez que declarasse querer fixar 
domicilio no império. 

7 

Decretos e Regulamentos 

Obedeçamos a ordem cronológica na exposição. 
—1823 — Decreto de 14 de Janeiro : Refere-se ás con

dições em que podiam ser admittidos no Brazil os subdi-
tos de Portugal. 

— 1826 — Decretos de 23 de Agosto e 9 de Setem
bro: Declaram cidadãos brazileiros. 

—1827—Decreto de 14 de Agosto: Este Dec. man
dava se cumprisse a Resolução da Àssembléa Geral, deter
minando que seja cidadão brazileiro naturalizado todo 
estrangeiro que, naturalizado portuguez, estivesse no Bra
zil, antes da época da Independência, e que pela continua
ção da residência adherisse a ella e jurasse a Constituição 
Política do Império. 

—1829 — Decreto de 7 de Janeiro : Declarou aos 
cidadãos brazileiros residentes em Montividéo na época 
de sua independência, que não podiam exercer emprego 
algum do Governo dessa província, sob pena de perda 
dos direitos de cidadão brazileiro. 

—1831—Decreto de 18 de Agosto : Ordenou a Regên
cia, affirma em nota á p. 11 de sua Constituição Política, 
J. CARLOS RODRIGUES, que: l.o os chefes de cada uma 
das repartições civis, militares e ecclesiasíicas, onde hou
vesse empregados portuguezes de nascimento, escrupulo-
samente examinassem se elles eram de facto cidadãos 
brazileiros adoptivos ou naturalizados, na forma da Cons
tituição, art. 6.°, e que quando tal legitimidade se tornasse 
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duvidosa a respeito de alguns dos primeiros, fizessem 
que elles justificassem perante os juizes íerritoriaes as 
condições determinadas no citado art. 6.°, dando-se de 
tudo conta ao governo; 2.° toda a autoridade perante a 
qual se apresentasse qualquer indivíduo, que não fosse 
nascido no Brazil, para usar de algum direito ou regalia 
pertencente ao cidadão brazileiro, não consentisse que 
assim usasse, se não estivesse perfeitamente certificada 
de que tal indivíduo era cidadão brazileiro adopíivo ou 
naturalizado, segundo o direito ou regalia de que preten
desse aproveitar-se, na forma da Constituição; 5.° por 
via dos cônsules poríuguezes residentes no Império se 
remettessem á secretaria dos negócios estrangeiros na 
corte, e nas províncias ás secretarias dos respectivos 
governos, listas exactas de todos os indivíduos de sua 
nação existentes no Brazil, e que não eram cidadãos bra-
zileiros, bem como de todos os outros que fossem che
gando com intenção de residirem no paiz. 

Como tivesse considerado o Governo transacto mui
tos poríuguezes, aliás inimigos acerrimos do Brazil, no 
gozo de todos os foros e direitos de cidadãos, já pelo 
simples facto de permanecerem no Brazil, já pelo de have
rem jurado a Constituição, ainda que chegados depois 
d'aquella época, diz J. CARLOS RODBIGUES, obr. citada, 
p. 12, ordenou elle o que se acha declarado no Dec. de 
18 de Agosto. 

—1846 — Decreto n." 397, de 3 de Setembro: Este 
Dec. determinava que fossem reconhecidos cidadãos brazi-
leiros naturalizados os estrangeiros estabelecidos nas 
colônias de S. Leopoldo e S. Pedro de Alcantara das 
Torres da Província de S. Pedro, logo que assignassem 
termo de ser essa a sua vontade, e que o presidente da 
província, em vista da certidão do dito termo, desse a 
cada um dos referidos o competente titulo isento de quais
quer despezas ou emolumentos. 

—1847— Decreto e Regulamento de 16 de Feve-
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reiro : Occupandose da posse não contestada dos direitos 
de cidadão brazileiro, declarouse nelles que a posse não 
contestada dos direitos de cidadão brazileiro, não havendo 
prova em contrário, era sufficiente para se ser comprehen

dido na lista geral dos votantes, provandose pelo exercí

cio anterior desses direitos e quaesquer cargos públicos. 
— 1855 —Decreto n.° 808A, de 23 de Junho: Con

tendo varias disposições sobre a naturalização dos estran

geiros então estabelecidos como colonos nos diversos 
logares do império, ainda não reconhecidos brazileiros, 
foi expedido o Dec. n.° 808Ã. 

— i860  Decreto n.° 1090, de 10 de Setembro: 
Regulando os direitos civis e políticos dos filhos estran

geiros nascidos no Brazil, cujos pães não estivessem em 
serviço de sua nação e das estrangeiras que casassem 
com brazileiros e dos brazileiros que casassem com estran

geiras, foi publicado o Dec. n.° 1090. 
—1865 — Decreto n.° 1257, de 6 de Setembro: Foi 

expedido para concessão de carta de naturalização. 
— 1871 —Decreto n.° 1950, de 12 de Julho : Este 

autorisava o Governo a conceder carta de naturalização a 
todo o estrangeiro que o requeresse, maior de 21 annos, 
e tendo residência no Brazil ou fora d'elle, em seu serviço 
por mais de 2 annos. 

8 

Código Criminal do Império 

No art. 55.° prescrevia : — «Os condemnados a galés, 
a prisão com trabalho ou a prisão simples, a degredo ou 
a desterro, ficam privados do exercício dos direitos políti

cos de cidadão brazileiro, emquanío durarem os effeitos da 
condemnação». 

Confrontemolo com o Código Penal da Republica. 
Este diz no art. 55.°: «O condemnado á pena de 
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prisão cellular, maior de 6 annos, incorre por tal facto em 
interdicção, cujos effeiros são: a) suspensão de todos os 
direitos políticos». 

9 

As « cartas de naturalização » no regimen extincto 

A Lei de 23 de Outubro de 1852, estabelecia o modo 
pratico de obter as «cartas de naturalização». 

O Dec. n.° 291, de 30 de Agosto de 1843, reduziu o 
prazo, que era de 4 annos consecutivos de residência para 
2 annos. 

O Corpo legislativo continuava a conceder cartas de 
naturalização por meio de resoluções especiaes. 

Em 1856 approvaram-se algumas naturalizações, entre 
ellas a de um estrangeiro que se casou com brazileira, da 
qual houve filhos, mas que infelizmente perdeu a mulher 
antes de obter o titulo da naturalização; J. CARLOS RODRI
GUES, Const. Poliíica do Imp. do Brazil, p. 13. 

II 

O Governo Provisório e a naturalização 

Chegamos a phase do Governo Provisório. 
Examinemos a naturalização ante esse Governo. 
Para methodo passaremos a vêr o que foi expedido 

chronologicamente. 
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1 

Decretos do Goterno Provisório 

— 1889—Decreto n.° 13-A, de 26 de Novembro: 
Regulava a concessão de naturalização. 

Autorisava ao Ministro e Secretario dos Negócios do 
Interior e aos Governadores dos diversos Estados conce
derem naturalização a quem a requeresse, independentemente 
das formalidades exigidas pelos Decs. n.° 808-A, de 27 de 
Junho de 1855 e n.° 1950, de 12 de Julho de 1871. 

Este Decreto trouxe o barateamento da qualidade de 
cidadão brazileiro. 

A qualquer forasteiro que a procurasse, sem haver 
residido ainda no paiz, sem saber quem seja, sem dar 
provas de seu bom procedimento, dava-se o titulo de 
cidadão brazileiro, 

Grande grita levantou nos Ministérios. 
Vejam-se os seus Relatórios de 1895 a 1895. 
Um dos nossos maiores constitucionalistas, JOÃO 

BARBALHO, insurgiu-se contra essa liberalidade em seus 
cornmentarios á Constituição Federal. 

— 1889. — Providenciando sobre a naturalização dos 
estrangeiros residentes na Republica, foi publicado o Dec. 
n.° 68-Ã, de 15 de Dezembro. 

Pelo seu artigo primeiro foram considerados cidadãos 
brazileiros — todos os estrangeiros que já residiam no dia 
15 de Novembro de 1889, salvo declaração em contrario 
feita perante a respectiva municipalidade, no prazo de seis 
mezes da publicação do Decreto. 

Houve prorogação desse prazo. 
O Dec. n.° 479, de 15 de Junho de 1890, dilatou-o, 

segundo a Constituição Federal no art. 69.°, § 4.°, que o 
fez estender até 24 de Agosto de 1891. 

Com caracter permanente, o art. 2.° prescrevia: «To
dos os estrangeiros que tiverem residência no paiz, durante 
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dous annos, desde a data do presente decreto, serão con
siderados brazileiros, salvo os que se excluirem desse 
direito mediante a declaração de que trata o art. I o » . 

O art. 5.° creou a chamada — grande naturalização. 
Assim estabelecia: «Os estrangeiros naturalizados por 
este Decreto gozarão de todos os direitos civis e políticos 
dos cidadãos natos, podendo desempenhar todos os cargos 
públicos, excepto o de Chefe do Estado». 

O seu art. 4.° reportava-se ás declarações negativas, 
as quaes foram prorogadas até seis mezes após a publi
cação do Dec. n.° 58-A, de 14 de Dezembro de 1889, am-
pliando-as até 31 de Dezembro de 1890 o Dec. n.° 479, de 
15 de junho do mesmo anno. 

— 1890. —Decreto n.° 277 D, de 22 de Março: 
Declarou-se nelle que seriam considerados cidadãos brazi
leiros, e incluídos no alistamento eleitoral, os estrangeiros 
que o requeressem, tendo os requisitos legaes. 

—1890. — Decreto n.° 390, de IS de Maio : Estabe
leceu as providencias tendentes a facilitar a execução do 
art. 1.° do Dec. n.° 58-A, de 14 de Dezembro de 1889, 
relativamente á naturalização dos estrangeiros residentes 
na Republica. 

Nos termos do* Dec. n.° 3'96, a declaração de não 
acceitação da nacionalidade podia ser feita perante o con
sul da nação de origem. 

—1890. — Decreto n." 479, de 13 de Junho : Proro-
gou o prazo concedido pelo Dec. n.° 58-A, de 14 de De
zembro de 1889, para as declarações dos estrangeiros 
residentes no Brazil, no dia 15 de Novembro anterior, que 
não desejassem ser considerados cidadãos brazileiros. 

—1890. — Decreto n.° 200-A, de 8 de Fevereiro: 
Promulga o Regulamento eleitoral. 

No art. 18.°, § único, prescrevia: «Fica entendido que 
serão qualificados os naturaes de outro paiz, que já resi
diam no Brazil no dia 15 de Novembro de 1889, que reu
nirem as qualidades de eleitor, uma vez que não conste á 



ia 

Commissão, que nos termos do Dec. de 15 de Dezembro 
de 1889, declararam ter optado pela sua nacionalidade. 

Deixou de existir tal Decreto. 
Novas leis e regulamentos eleiforaes foram promulga

dos e publicados. 
— 1890.—Decreto n° 847, de 11 de Outubro: E' o 

Código Penal da Republica. 
Este, no art. 4.°, applica a lei penal a todos os indi

víduos, sem distincção de nacionalidade, que perpetrarem 
crimes no território brazileiro. 

Não se estabeleceu distincção entre brazileiros natos, 
naturalisados e estrangeiros, tratando-se de delictos com-
mettidos no território brazileiro. 

2 

Avisos expedidos pelo Governo Republicano 

Aviso de 14 de Março de 1890. Foi expedido pelo 
Ministério dos Negócios do Interior. 

Declarava que podia ser alistado eleitor quem só sou
besse 1er e escrever em lingua estrangeira. 

Aviso de 16 de Agosto de 1890: Resolve duvidas 
sobre as condições dos estrangeiros naturalizados. 

O Aviso já citado, de 14 de Março de 1890, reporta
va-se a uma consulta referente ao alistamento eleitoral, 
quanto a capacidade de saber 1er e escrever em portuguez, 
não excluindo do alistamento a legislação existente, pela 
presumpção de incapacidade para o exercício do voto, os 
analphabetos, esclarecendo que não o são os estrangeiros 
que, não conhecendo o portuguez, todavia soubessem 1er 
e escrever na lingua nacional ou em qualquer outra. 

O Aviso de 16 de Agosto de 1890, resolvendo duvidas 
sobre as condições da elegibilidade dos estrangeiros natu
ralizados, disse que — a restricção do art. 26.° da Consti-
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tuição não comprehende os estrangeiros naturalizados em 
virtude da disposição do art. 1.° do Dec. n.° 58-A, de 14 
de Dezembro de 1889, a respeito dos quaes prevalecem as 
vantagens e direitos concedidos pelo art. 3.° do mesmo 
Decreto. 

E mais — que o preceito constitucional rege os casos 
de naturalização sujeitos á regra geral, e por isso mesmo 
não pode comprehender o caso excepcional do art. 1.° do 
citado Decreto, para o qual, afastando-se do rigor com
mun, a lei não requer tempo determinado de residência, 
nem outra qualquer condição. 

Predominou o seguinte sobre os estrangeiros natura
lizados:— «os estrangeiros que já residiam no Brazil no 
dia 15 de Novembro de 1889, e que se tenham naturalizado 
por nffo haverem declarado sua opção pela nacionalidade 
de origem, gozarão de todos os direitos civis e políticos 
dos cidadãos natos, podendo desempenhar todos os cargos 
públicos, excepto o de presidente da Republica». 

5 

Circulam 

À Circular do Ministério das Relações Exteriores, de 
25 de Maio de 1890, resolvendo duvidas sobre naturali
zação de estrangeiros, declarou que o Governo Provisório 
não teve a intenção de impor a nacionalidade brazileira 
aos estrangeiros a que se refere o Decreto, porque a 
alguns Governos pareceu que a naturalização era obriga
tória. 

Responde-se, então, que o Dec. n.° 58-A, de 14 de 
Dezembro de 1889, concebido no espirito de larga hospi
talidade, teve por fim abrir a família brazileira a todos 
os que nella quizessem entrar, sem o menor constrangi
mento. 
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Esta Circular era assignada pelo emérito republicano 
Quintino Bocayuva. 

O Governo Provisório, declara Quintino, não teve a 
tal intenção de impor a nacionalidade brazileira, como se 
afigurou, entre outras nações, à da Republica^ftanceza 
em primeiro lugar. 

Fora a referida Circular de grande importância sobre 
o assumpío que escrevemos. 

Basta ponderarmos, como já dissemos, que respon
deu-se nella que o Dec. n.° 58-A, de 14 de Dezembro de 
1889, foi elaborado no espirito de ampla hospitalidade, e 
que tinha por fim abrir a familia brazileira a todos os que 
quizessem entrar sem o menor constrangimento. 

Declarou-se, ouírosim, que a naturalização não pode 
subtrahir o nacionalizado às obrigações por elle contfahidas 
no paiz de origem antes da sua nacionalização. 

O Governo Provisório, pelo Dec. n.° 396, de 15 de 
Maio de 1890, permittira que a declaração exigida no Dec. 
n.° 58 A, fosse feita não só perante o secretario da Câmara 
ou íníendencia Municipal, o Escrivão de qualquer Dele
gacia ou Subdelegacia de Policia, e ainda em presença 
do agente diplomático ou consular da nação déclarante. 

Ill 

O Governo constitucional 
e a naturalização 

A naturalização ante o Governo constitucional é o que 
passaremos a encarar. 

A nossa Carta Magna, no art. 54°, dá como com
petência privativa do Congresso Nacional — estabelecer 
leis uniformes sobre a naturalização (n.° 24 ). 
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E, commentando este artigo e numero, interroga o 
insigne consíitucionalista pátrio BARBALHO — si ainda 
podem os Governadores de Estado conceder a naturali
zação, guardadas as condições legaes estabelecidas pelo 
poder federal ? 

Pela negativa, passa a responder. 
Em o Aviso n.° 11, de 29 de Março de 1894, assim 

se declarou, visto tratar-se de uma faculdade que produz 
effeitos jurídicos em todo o território da Republica e inte
ressa principalmente a União, alem de affecfar relações 
de ordem internacional. 

i 

A naturalização em o nosso Direito Constitucional 

Pelo nosso Direito Constitucional adquire-se a natu
ralização : — l.a cathegoria — por factos que conferem ao 
estrangeiro a cidadania (Const. Fed., art. 69.°, n.cs 1 a 5 ) ; 
2.a cathegoria — por acto do estrangeiro, requerendo a sua 
naturalização, preenchidas as condições legaes (Const. 
Fed., art. 69.°, n.° 6). 

Abrange a primeira cathegoria os casos mencionados 
em os n.os 1 a 4, bem como os do n.° 5, isto é — os estran
geiros que: a) manifestaram a intenção de conservar a 
sua nacionalidade; b) que residam no Brazil; c) que pos
suam bens irnmoveis no paiz e d) que sejam casados 
com mulher brazileira, ou tenham filhos brazileiros. 

Para os que reunam estas condições, a acquisição da 
nacionalidade se opera pelo simples implemento das 
mesmas condições, cabendo ao Poder publico somente o 
dever de declaral-a ; para o estrangeiro que não tenha os 
mesmos requisitos, é que a lei ordinária pode prescrever 
as condições de naturalização; só depende a expedição 
do titulo declaraíorio de cidadão brazileiro — da prova 
<ios requisitos estabelecidos em o n.° 5 do art. 69.° da 
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Constituição, e apenas desses requisitos dous dependem 
de regulamentação especial — a intenção de mudar de nacio
nalidade e a residência (Veto presidencial à resolução do 
Congresso Nacional que estabelecia as condições a que se 
devem submeter os estrangeiros residentes no Brazil para 
o fim de obterem naturalização, 22 de Agosto de 1923). 

2 

A Mensagem do Presidente da Republica de 1924 

Applausos de quem seja republicano merece a Mensa
gem de 1924, quando enfrenta diversos preceitos que cum
prem ser reformados na nossa Constituição. 

Não obstante já haver decorrido tanto tempo da sua 
promulgação, apontados à saciedade defeitos graves que 
se foram evidenciando com as décadas de vigor do regi
men, o actual Presidente da Republica, em documento de 
grande valor politico, teve o arrojo de indicar o que se 
lhe afigurava dever ser modificado e restringido na Carta 
Magna, e seja dito por um magistrado que estuda, — com 
bastante felicidade. 

Foram abordados, com clareza e sinceridade, assum-
ptos capitães, que merecem soffrer alteração. São duas 
palavras, oecupando-se das naturalizações, as que se 
seguem, lidas na Mensagem apresentada no inicio das 
sessões do Parlamento em 1924: 

«As leis que regulam a acquisição da nacionalidade 
precisam ser revistas, com uma orientação mais conser
vadora, que restrinja o excesso de liberaiidade nas natura
lizações, com grave prejuízo da ordem publica e inconve
niente assimilação de elementos indesejáveis. Lembramos 
a conveniência da creação de um imposto sobre as cartas 
de naturalização, como justa receita para o Thesouro ». 

Dous períodos, e bem incisivos. A liberaiidade nas 
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naturalizações no nosso paiz está, sem duvida, reclamando 
uma medida cerceadora, em especial, quanto ao prejuízo 
que pode provir para a ordem publica de elementos inde
sejáveis. 

E' medida urgente a restricção lembrada. 
Quanto a creação do imposto para as carias de natu

ralização é fonte pequena de renda, mas que, entretanto, 
não deve ser esquecida. 

Já a Carta de Lei de 25 de Outubro de 1852, que auto
rizava ao Governo do Império a conceder carta de natu
ralização aos estrangeiros, prescrevia no art. 9.° : 

— «As cartas de naturalização não poderão surtir 
effeito algum, sem que, cumpridas e registradas nas câmaras 
municipaes das residências dos outorgados, nellas prestem 
elles juramento (ou promessa) de obediência e fideli
dade á Constituição e às leis do paiz, jurando ao mesmo 
tempo (ou prometíendo) reconhecer o Brazil por sua pátria 
d'aquelle dia em diante. E, nesta occasião, pagarão a 
quantia de 12$000 para as despezas das mesmas Câmaras 
Municipaes ». 

E' medida suggerida agora, e já existia desde 1852. 
Reportamos a nossa apreciação ao que foi lembrado 

em tal documento publico, quanto a naturalização de estran
geiros. 

Encarando o que alli se disse, conciliamos um dos 
grandes e palpitantes interesses da Nação, ao enfrentar o 
problema da revisão constitucional. 

E' obra que também é exigida do patriotismo do Par
lamento para o próprio futuro da nacionalidade. 

Com o honrado Chefe do Poder Executivo, diremos 
que as leis que regulam a acquisição da nacionalidade 
precisam ser revistas, com uma orientação mais conser
vadora, que restrinja o excesso de liberalidade nas natu
ralizações, com grave prejuízo da ordem publica e incon
veniente assimilação de elementos indesejáveis. 

Já o nosso oráculo do direito constitucional. JOÃO BAR-
2 
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BALHo, se insurgira contra a liberalidade da concessão da 
naturalização. 

O barateamento deve cessar, para que o Poder Executivo 
possa agir contra os elementos indesejáveis que aqui 
aportam. 

Refrear-se-á o aparecimento do estrangeiro nocivo á 
segurança nacional e á tranquillidade pública, e a nação 
não abrirá mão de direitos basilares da sua defesa e da 
sua segurança. 

A autoridade estará, então, devidamente armada de 
meios enérgicos de acção contra o rebotalho de paizes 
estrangeiros, não permitíindo que elles vivam entre nós 
pregando idéas subversivas, annullando a disciplina, inju
riando o Poder Publico e aconselhando o uso de dynamite, 
como affirmára AURELINO LEAL em o seu precioso livro — 
Policia e Poder de Policia, ed. 1918, p. 288 (*). 

5 

Relação nominal de estrangeiros residentes nas comareas 

Em Agosto de 1917, a pedido do Ministro do Interior, 
lhe foi remettida pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Monte-mór, Estado de S. Paulo, a relação nominal dos 

( t ) A NATURALIZAÇÃO E o MINISTRO DA JUSTIÇA: Lê-se no 
Relatório deste Ministério, apresentado em 1925: 

* Naturalização —& urgente prescrever novas regras para a 
concessão da naturalização, tendo em vista os interesses do paiz. 

Não comprehendo a gratuidade da concessão de cartas de natu
ralização, nem a facilidade exagerada que para ella existe. 

O idealismo com que se pretendeu transformar o Brazil em « pátria 
de todos os homens » já tem produzido os seus maléficos fruetos. 

Que nos sirva a lição dos outros povos, previdentes na defesa 
da propria nacionalidade». 

— Era1 Ministro o Sr. Dr. João Luiz Alves. 
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■estrangeiros que, residentes naquella comarca por occasião 
da proclamação da Republica, manifestaram, na fôrma do 
Dec. n.° 58A, de 15 de Dezembro de 1889, o animo de 
conservar a nacionalidade de origem. 

Não é ignorada a anarchia reinante nas secretarias 
das Câmaras Municipaes. 

Para que o Ministro da Justiça obtivesse dados seguros 
« respeito de estrangeiros que manifestaram o animo de con

servar a nacionalidade de origem — era de bom aivitre pedir 
a todos os Presidentes das Câmaras a referida relação. 

4 

Confronto da Constituição republicana com a monarchica 

O art. 69.° da Constituição da Republica contem o 
que se achava na Constituição de 1824, art. 6,°. 

A Constituição do regimen actual alargouse apenas 
na parte referente a naturalização tácita (n.os 4 e 5) . 

Em os seus commentarios á nossa Carta Magna, affirma 
BARBALHO, esta seguira a do Império, com diminutas modifi

cações não essenciaes, o art. 5.° do Projecto dos Constituin

tes de 1823, podendose, pois, dizer que, neste assumpto, o 
direito publico republicano é o mesmo com a referida altera

ção parcial do anterior regimen. 

5 

A Constituição Federal, e o «jus soli* e o < jus sanguinis» 

Os n.0s 1, 4 e 5 do n.° 2 do art. 69.° estribamse no 
< jus so/i». 

O n.° 2 propende para o «.jus sanguinis». 
Designam os brazileiros natos os n.os 1, 2 e 3 ; os 

naturalizados os n.os 4, 5 e 6. 
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Não podemos prescindir de chamar a attenção do leitor 
quanto o «Jus sanguinis» contra o «/ira so//'» na Italia. 

O deputado italiano J ACINI, falando em 25 de Maio do 
anno passado na Câmara dos Deputados, deplorou o facfo 
de não ser permiftido aos emigrantes italianos intervir na 
política dos seus paizes de adopção, sem renunciar á sua 
cidadania italiana. Accrescentou o orador que o Governo 
italiano deveria permiftir que os compatriotas repatriados 
tomassem immediaramente a cidadania. 

Por sua vez, o deputado ORLANDO suggeriu que os 
italianos nascidos no exterior tivessem garantia de opção 
de nacionalidade, como acontece pelo accôrdo assignado 
entre o Brazil e a Grã-Bretanha ( ! a ) . 

6 

Estrangeiros naturalizados e os cargos eleiíoraes; 
a presidência da Republica 

Os naturalizados não podem aspirar á Presidência 
nem á Vice-Presidencia da Republica ( art. 41.", § 5.°, n.° 1 ). 

Recebem suffragios para deputados, quatro annos 
depois de nacionalizados, e para senadores seis (art. 26.°), 
exceptuados nos dous últimos casos os indivíduos com-
prehendidos pelo n.° 4 do art. 69.°. 

(i-a) « Jus SANGUINIS » CONTRA o « Jus s o u » : O O Jornal do 
Dislricto Federal, de 15 de Janeiro de 1925, trouxe a local que segue : 

«ROMA, 14 (U. P. )— Iniciou-se entre o comissariado iíaliano da 
emigração e a embaixada norte-americana a troca de opiniões para 
regular definitivamente a questão da nacionalidade dos indivíduos 
nascidos de pães italianos nos Estados Unidos. A Italia insiste em 
que elles são italianos e como tal os incluem no serviço militar, pon-
do-os sob a sua jurisdicção. 

Os rapazes, porém, protestam allegando a sua nacionalidade 
norte-americana ». 



'it 

Não é licito ao estrangeiro pretender a presidência ou 
a vice-presidência da Republica, como vimos. 

Será presidente da Republica tão somente por uma 
eventualidade, quando, sendo senador, fôr eleito vice-
-presidente do Senado e por vaga do vice-presidente da 
Republica. 

7 

Governadores concedendo naturalização 

Interroga BARBALHO: OS Governadores de Estado 
podem conceder naturalização, guardadas as condições 
iegaes estabelecidas pelo poder federal? 

Passa a responder: «Era isso permittido no dominio 
do Dec. n.° 13-À, de 26 de Novembro de 1889, porque 
facilitava o serviço com relação aos habitantes dos 
Estados. Promulgada, porém, a Constituição Federal, 
que discriminou de modo definitivo a competência entre os 
Estados e a União, aquelle aclo do Governo Provisório 
ficou implicitamente revogado». 

8 

A qualidade de cidadão brazileiro;— como se a adquire ( l b a s ) 

A qualidade de cidadão brazileiro adquire-se de 
vários modos, porém nunca por via judiciaria, como nos 

(i-b) UM MENOR PODE NATURALIZAR-SE? A declaração da natu
ralização, entendemos, só pode ser feita ao attingir o menor a 
maioridade. 

ARAÚJO CASTRO no seu precioso livro Manual da Constituição 
Brazileira, pag. 288, ed. 1918, diz —para ser naturalizado cidadão 
brazileiro, é preciso : It, maioridade legal. 

Confirma o nosso entender. O Dec. n.° 6948, de 14 de Maio 
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Estados Unidos, diz CARLOS MAXIMILIANS, Const. Braz., 
n.° 506. 

E accrescenta:— «O processo que naquelle paiz se 
realiza perante os tribunais, effectuase, entre nós somente 
no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. O estran

geiro, instruindo a petição com os documentos exigidos 
em lei ordinária, obíem titulo ou carta de naturalização 
firmada pelo Ministro. Pode este negala, attendendo as 
conveniências nacionaes ; por exemplo, aos anarchistas, 
vagabundos e prostitutas, que pretendem fugir ás conse

qüências da lei de expulsão de estrangeiros; bem como 

de 1908, que regula a naturalização de estrangeiros, no arl. 4.°, repor

tandose a petição que deve ser feita pelo estrangeiro para pretender 
naturalizarse, determina que ella (§ un. do cit. art.) seja instruída 
com documentos que provem : . ■ ■ li, maioridade legal. 

E, no art. 6.°, § 2.° prescreve : 
«A prova de maioridade legal poderá ser feita com certidão de 

baptismo, certidão do registro civil, passaporte e por todo e qualquer 
meio em direito adrniílido. 

O Formulário, que acompanha o predito Dec. n.° 6948, referesé 
a maioridade—entre os documentos que devem ser apresentados pelo 
candidato á naturalização. 

(2) A NACIONALIZAÇÃO DA MULHER PELO CASAMENTO: É questão 
de interesse geral e que urge ser bem elucidada no nosso paiz. 

Reconhecemos ser materia complexa e delicada, ante as varias 
theories sustentadas pelo palpitante interesse jurídico e politico que 
temdespertado. 

A Constituição Federal não incluiu o casamento entre os meios 
de se obter a nacionalidade brazileira. 

Até a presente data, apenas o Dec. n.° 6948, de 14 de Maio 
de 1908, diz que o casamento somente dispensa o requisito da resi

dência, não conferindo a nacionalidade brazileira. 
Podemos afirmar que os nossos legisladores, até hoje, não 

quizeram que fosse o casamento um dos modos da perda ou acquisi

ção da nacionalidade entre nós. 
Não só os legisladores republicanos, como os do extincto regi

men disso não cogitaram, nem mesmo as constituintes de 1824 e 
1891. 

Por seu lado a nossa mais alta Corte Judiciaria» em accordão 
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aos que são oriundos de paizes em guerra ou cujos 
governos não respeitam, como faz o da Turquia, os 
documentos comprobatorios da acquisição de outra nacio
nalidade». 

9 

Os dois systemas para determinar-se a nacionalidade 

Os dois systemas baseam-se no seguinte: — ou attri-
bue-se ao menino a nacionalidade do pae ou avô — «/'ws 

de 26 de Janeiro de 1907, decidiu unanimemente que a brazileira não 
perde a nacionalidade por seu casamento com estrangeiro. 

E assim julgou porque a Constituição não menciona o casa
mento da mulher brazileira com estrangeiro entre os factos determi
nantes da perda ou suspensão da nacionalidade. 

Veja-se o que escrevera a respeito CLOVIS BEVILÁQUA em o seu 
Direito Internacional Privado, pag, 141. 

Transcrevemos de um artigo de CESAR DE MESQUITA publicado 
pel' A Noite, de 1 de Julho de 1924, o que se segue: 

« O principal argumento invocado pelos partidários da naciona
lização da mulher pelo casamento consiste na necessidade da manu
tenção da unidade da familia. Mas esse argumento, como muito bem 
disse o professor MOREIRA DE AZEVEDO, seduz mais na apparencia 
do que no fundo, não sendo certo que a différence de nacionalidade 
acarrete forçosamente a divisão e a desunião da familia. O eminente 
jurisconsulte CLOVIS BEVILÁQUA, na pag. 141 do seu Direi/o Inter
nacional Privado, declara que a materia bem meditada não offerece a 
difficuldade insoluvel que se figura. As relações entre cônjuges são 
de duas ordens: as pessoaes e as econômicas. As primeiras sub-
mettem-se normalmente ao estatuto pessoal do marido, que é o chefe 
da sociedade conjugai, e as segundas devem ser reguladas de accôrdo 
com a vontade das partes. O illustre deputado e actual embaixador 
MELLO FRANCO entende, também, que «a sujeição dos dous membros 
da communhão conjugai a leis différentes não importa obrigatoria
mente na scisão da familia. Pode-se perfeitamente comprehender a 
mais absoluta harmonia e unidade no casal, sujeito o marido a uma 
lei e a mulher a outra ». (Cam. Dep., Disc, 1915). 

«Quanto aos institutos do direito de familia que. como a tutela, 
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sanguinis» —, ou a do logar em que a creança nasceu 
— «/i/s so/i»—. 

O primeiro processo é o mais antigo, affirma CAR
LOS MAXIMILIANO, Const. Brazileira, com., n.° 421, 
o qual assim continua: «Verifica-se a tendência mo
derna para não dar preferencia absoluta a um dos sys-
temas. Propendem para o «/us sanguinis» as nações 
antigas, de população densa, nas quaes o numero dos 
que emigram é mais avultado do que o d'aquelles 
que vêm de fora. Mixto é também o systema adop-

a filiação, o pátrio poder se destinam a protecção dos filhos e inca
pazes, é a lei destes que os regula, quando tenham nacionalidade diffé
rente da de seus pães. (CLOVIS , Cod. Civ. Com., pag. 120). Se incon
venientes podem dahi advir, elles terão a sua explicação no resultado dos 
constantes e insolucionaveis conflictos provocados pelos princípios 
antagônicos do «jus soli» e do «jus sanguinis» e não na diflerença de 
nacionalidade da mulher que se casa com estrangeiro (Prof. MO
REIRA DE AZEVEDO). O notável internacionalista chileno, ALEXANDRE 
ALVAREZ, accentua que a nacionalidade não é outorgada á mulher 
para a defesa dos interesses da communhão conjugal, mas para a 
defesa de sua pessoa individual. 

«Que motivos de ordem publica, que elevadas razões de inte
resse geral justificam a adopção desse projecto, actualmente no 
Senado, de tão flagrante inconstiíucionalidade, e que só virá alterar a 
legislação existente, facilitando, sem a menor vantagem, a nacionali
zação de mulheres estrangeiras que poderão desnacionalizar-se no 
momento que entenderem? O próprio substitutivo determina que na 
primeira opporíunidade que se offerecer, o Brasil promoverá um 
accôrdo com os demais paizes, afim de regular o assumpto. Esses 
accôrdos sobre nacionalidade têm sido reputados irrealizaveis. LAU
RENT affirma que a uniformidade das leis é um ideal falso ; estas 
devem variar e variarão sempre na medida das necesssidades espe-
ciaes de cada povo, acompanhando o seu gráo de civilisação. RIVIER 
acha também impraticável um accôrdo geral em materia que toca tão 
de perto ao direito de conservação e aos interesses vitaes dos Es
tados. Assim também DESPAGNET e tantos outros (apud MOREIRA 
DE AZEVEDO ). 

« O statu quo não prejudica á unidade da família, nem ao poder 
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tado pelos paizes novos; prepondera, entretanto, o «Jus 
soíi». Assim acontece em quasi todas as republicas da 
America». 

Convém proseguir na franscripção do citado consti-
fucionalista pátrio. 

Diz elle: — «Pela mencionada conveniência de nacio
nalizar todos os que se encontram no paiz, o código 
supremo transige com o — «Jus sanguinis » —, considera 
cidadãos brazileiros os filhos legítimos de pae brazileiro e 

marital, e superiormente inspirados andarão os nossos legisladores 
se não modificarem a nossa Lei Magna nesse ponto, no momento da 
sua revisão, conservando os princípios reguladores da nacionalidade, 
que protegem á mulher brasileira, e tanto mais quanto, como muito 
bem pondera o Dr. Luiz Pereira de Faro Junior, a tendência actual das 
legislações, nesse assumpto, é, precisamente, para o que está con
substanciado na nossa Constituição ». 

(3 ) INDIVÍDUO NASCIDO NO BRAZIL, EM 1865, FILHO DE PAE BRAZI
LEIRO E DE MÃE FRANCEZA: É brazileiro. Vide o Aviso do Ministro 
da Justiça, publicado pelo / . C. de 19 de Nov. de 1924 e dirigido ao 
Embaixador da Republica dos Estados Unidos da America do Norte : 

« Em resposta ao officio de 28 de Outubro ultimo, ao qual acom
panhou um memorial, tenho a honra de declarar a V. Ex." que o 
indivíduo a que se refere o alludido memorial, nascido no Brazil, em 
1865, filho de pai brasileiro e de mãi franceza, é brasileiro; não per
dendo a sua nacionalidade pelo facto de se ausentar do Brazil por 
tempo indeterminado, salvo se, por acto expresso, se naturalizou em 
paiz extrangeiro ou aceitou emprego, de Governo extrangeiro, sem 
licença do Poder Executivo Federal, conforme estabelece o § 2.°, 
art. 71.° da Constituição Brasileira. 

O mesmo preceito vigorava ao tempo do seu nascimento, em 
virtude do disposto na Constituição do Império, de 1824, no seu 
artigo 6.°, n. i, que fixou o Jus soli. 

Quanto ao direito de família, era regulado, no que se refere à 
nacionalidade, pelo decreto n.° 1.096, de 10 de Setembro de 1860, dis
pondo este, no seu art. 2.°, que a estrangeira, casada com brasileiro, 
seguia, na vigência do matrimônio, a condição do marido. Assim, a 
mãi franceza, de que trata o memorial, ficava também, sujeita ao 
estatuto pessoal do marido brazileiro, salvo se enviuvasse. » 



26 

os iliegitimos de mãe brazileira, nascidos em território 
estrangeiro, se estabelecerem domicilio na Republica. 

«Esta disposição e a do n.° 1, que firmou a prepon
derância do — «jus so/i»—, provieram do art. 6.° do 
estatuto imperial de 1824. Estribam-se no — «jus so/i» — 
os n.0s 1, 4 e 5 do art. 69.°; propende para o — «jus 
sanguinis» —o n ° 2. Os n.cs 1, 2 e 3 designam os bra-
zileiros natos; os n.05 4, 5 e 6 os naturalizados». 

A distincção, prosegue o mencionado constitucio-
nalista, tem importância; porque os últimos não podem 
aspirar á Presidência, nem á Vice-Presidencia da Repu
blica (art. 41.°, § 3.°, n.° 1); recebem suffragios para 
deputados quatro annos depois de nacionalizados, e para 
senadores seis (art. 26.°), exceptuados nos dous últimos 
casos os indivíduos comprehendidos pelo n.° 4 do 
art. 69.°; a naturalização jamais isentará o indivíduo de 
prestar serviço militar no paiz de origem, nem de qual
quer outra obrigação alli contrahida». 

10 

A naturalização como pode ser 

De accôrdo com a Constituição Federal cila pode ser 
— expressa ou tácita. 

Esta é prevista nos n.os 4 e 5 do art. 69.°; aquella'é 
concedida pelo poder competente, preenchidas as formali
dades legaes. 

Sem distincção alguma de raça, no Brazil, qualquer 
estrangeiro pode ser naturalizado; o que diz ARAÚJO 
CASTRO, Manual da Const., p. 288, não acontece nos 
Estados Unidos, onde as pessoas de raça mongolica não 
podem ser naturalizadas, ainda que tenham prestado 
relevantes serviços ao paiz : (A person of the mongo
lian race, either Chinese, Japonese, or Bermuse cannot 



Î7 

be naturalized, even in view of honorable service in the 
army or navy; Corpus Juris, vol. IT, p. 1.114). 

ft naturalização taeita 

A Constituição Federal, nos n.°" 4 e 5, alargou a 
naturalização taeita. 

Antes délia, affirma BARBALHO, a Republica, logo 
nos primeiros dias do Governo Provisório, facilitou aos 
estrangeiros a naturalização, mediante simples requeri
mento independentemente das formalidades exigidas pela 
legislação anterior e de pagamento de impostos (Dec. 
n.° 13-A de 26 de Nov. de 1889). 

Em continuação escrevera: «Dias depois estatuiu a 
naturalização tácita, considerados brazileiros todos os 
estrangeiros residentes no Brazil no dia 15 de Novembro, 
salvo declaração em contrario (Dec. n.° 58-À, de 14 de 
Dez. de 1889 e n.° 479, de 15 de Junho de 1890). » 

Foi objecro de protesto de algumas nações estran
geiras, prosegue o citado autor, taes como — Portugal, 
Hespanha, Italia, Austria, Inglaterra, sob o fundamento de 
ser contraria á liberdade individual, aos princípios de direito 
internacional e não assente em base jurídica, não podendo 
ser considerado tal o silencio do estrangeiro ; a isto o 
Governo contestou com o principio da soberania do Estado, 
em virtude da qual este tem o direito de estabelecer regras 
relativas á acquisição e perda da qualidade de cidadão. 

Independente de quaesquer formalidades, determinava 
a Lei n.° 904, de 12 de Novembro de 1902, que fossem 
expedidos titulos declaratorios de cidadãos brazileiros aos 
que requeressem, por si, provando que se achavam no 
Brazil a 15 de Novembro de 1889; mais tarde, a Lei 
n.° 1805, de 12 de Dezembro de 1917, dispoz que para a 
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expedição de titulo declaratorio se tornava indispensável 
que o estrangeiro exibisse prova de continuidade de domi
cilio no lugar em que se achava a 15 de Novembro 
de 1889, ou dos domicílios que tivesse tido desde a mesma 
data até 24 de Agosto de 1891. 

Este dispositivo foi reproduzido pelo Dec. n." 6.948, 
de 14 de Maio de 1908. 

Reportando-se aos mesmos, assim se externa ARAÚJO 
CASTRO em o seu Manual da Constituição : «Parece-nos 
de todo o ponto evidente que semelhante exigência é 
contraria ao espirito da Constituição, que se satisfez 
unicamente com o facto da presença do estrangeiro no 
Brazil no dia 15 de Novembro de 1889. Desde que o 
estrangeiro prove que se achava nessa occasião no paiz e 
não manifestou o animo de conservar a sua nacionalidade de 
origem, nada mais se deve exigir para que se o considere 
brazileiro. E assim opinam três eminentes jurisconsultes : 
Amaro Cavalcanti, Ubaldino do Amaral e Epitacio Pessoa ». 

Estamos com este jurista. 
Não podemos e nem devemos afastar-nos do texto 

constitucional: elle é claro a respeito. 
Leis ou decretos posteriores não podem restringil-o, 

sob pena de serem tidos como inconstitucionaes e, 
portanto, inexistentes. 

Encontramos affirmação no que acabamos de dizer na 
seguinte decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal : 
«A exigência do titulo declaratorio, importando em uma 
condição nova, creada posteriormente para os effeitos da 
naturalização tácita, é inconstitucional, visto como attenta 
contra o disposto nos arts. 69.°, n.° 4.° e 71.° § 2.° da 
Constituição Federal. A applicação retroactiva do Código 
Civil Brazileiro não prejudica nenhum direito, adquirido 
protegido pelo principio consagrado na disposição do 
art. 11.°, n.° 5 da Constituição; Acc. 20 de Nov. de 1918 
in Diário Official de 15 de Agosto de 1919, p. 9 do Suppl. ; 
Ap. cit. n.° 3.174. 
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12 

A grande naturalização e os Governos estrangeiros 

Alguns dos Governos estrangeiros protestaram contra 
a grande naturalização, admittida pelo n.° 4, affirmera 
Â. MILTON, Cons/. Braz., que assim prosegue: «A todos 
elles respondeu o Governo brazileiro —que a naturalização 
tacha é disposição constitucional, que só pode ser alterada 
pelo Poder Legislativo». 

Outra não podia deixar de ser a resposta do nosso 
Governo. 

15 

Veto presidencial a uma resolução sohre naturalização de estrangeiros 

Em 22 de Agosto de 1923, o Presidente da Republica 
negou sancção a resolução do Congresso Nacional que 
estabelecia as condições a que se deviam submetter os 
estrangeiros residentes no Brazil para o fim de obterem 
naturalização. 

Baseou-se o veto no seguinte : — « . . . a intenção de 
mudar de nacionalidade, isto é, de não conservar a 
nacionalidade de origem, só se pode manifestar de modo 
expresso, e esse modo expresso não pode ser outro senão 
o pedido de expedição do titulo declaratorio da cidadania, 
acto que, por todos os motivos, não pode competir senão 
ao Poder Executivo Federal. Entretanto, a proposição a 
que nego sancção prescreve,fno seu art. 4.°, que as justiças, 
não só da União, como dos Estados, podem conferir tal 
titulo, embora em decisão incidente. Não ha como desco
nhecer que tal decisão envolva questões de direito interna
cional publico e privado que escapam, constitucionalmenfe» 
à competência das justiças locaes.» 
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14 

Estrangeiros e seus bens immoveis 

E' forçoso admittir-se que a Constituição exigiu, no 
n.° 5. a pluralidade de bens immoveis, porquanto um só 
bem dessa espécie não basta, por maior que seja o seu 
valor. 

Si a Constituição quizesse que o estrangeiro, para 
ser naturalizado possuisse um bem immovel apenas, não 
empregaria os vocábulos — bens immoveis. 

Tem razão de ser essa pluralidade : enraizado mais 
achar-se-á o estrangeiro, possuindo além de um bem 
immovel. 

Í5 

Estrangeiros naturalizados e o gozo de direitos civis e políticos 

Os estrangeiros naturalizados gozam de todos os 
direitos civis e políticos. 

Podem elles desempenhar quaesquer cargos ou func-
ções publicas, com excepção da presidência e vice-presi
dência da Republica. 

16 

Estrangeiros naturalizados como representantes do povo brazileiro 

Podem os estrangeiros naturalizados ser representan
tes do povo brazileiro. 

Apenas precisam ter — para serem eleitos deputados 
federaes mais de quatro annos de cidadão brazileiro ; para 
senadores ao Congresso Nacional mais de seis annos. 
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17 

Naturalização do analphabète 

O Ministro da Justiça de então, o Dr. Alfredo Pinto, 
em Agosto de 1920, declarou em despacho: — «A Consti
tuição Federal, considerando cidadãos brazileiros os estran
geiros naturalizados (art. 69.° n.° 6), não excluiu, expres
samente, os analphabeíos de obterem esse favor, desde 
que preencham os requisitos legaes previstos no Dec. 
n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. O que a Constituição 
prohibiu, foi o exereicio e direito de suffragio pelos anal-
phabetos (art. 7.°, § 1.°). Sendo, porém, a concessão do 
titulo de naturalização discricionário do Governo, indefiro 
o pedido do requerente, pelos motivos expostos nas infor
mações». 

18 

Estrangeiro intervindo na política dos municípios 

Em o seu precioso livro Const. Braz., n.° 506, CAR
LOS MAXIMÍLIANO escrevera: «O facto de ser federal e 
uniforme a lei que regula a acquisição de franquias políti
cas por parte de estrangeiros, não impediria um Estado 
ou município de conceder, isoladamente, a estes o direito 
activo e passivo de suffragio nas eleições para os cargos 
locaes, se não houvesse a Constituição Brazileira resol
vido o contrario, apezar do exemplo norte-americano». 

Entendimento idêntico é o nosso. 
Contra o espirito, aliás liberal em demasia da Cons

tituição Federal, quanto a naturalização, vemos no inte
rior, e em vários Estados, estrangeiros occuparem cargos 
públicos, sem ser naturalizados, e até políticos. 

Quantos estrangeiros não naturalizados não são verea
dores municipaes e até presidentes de edilidades? 
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lnnumeros, diremos. 
Entretanto vae essa liberalidade, essa tolerância — de 

encontro ao nosso Pacto Fundamental. 
E não deixa de ser muito interessante o que vamos 

referir. 
Si são presos por questões políticas, invocam logo a 

qualidade de estrangeiro, pedindo a intervenção do consul 
da sua nação. 

E si vão á terra pátria, no seu passaporte figuram 
como estrangeiros; quando de lá regressam, reoccupam a 
vereança ou a presidência da Câmara local em que resi
dem, envolvendo-se apaixonadamente em tricas políticas, 
verdadeiros fomentadores, ás vezes, de constantes discór
dias no município, trazendo sua população em sobresaltos. 

Os governos estaduaes deviam concorrer para que 
fosse isso obstado, permittindo que apenas se elegessem 
os naturaes do paiz. 

Estaria dentro da Constituição, e estancaria uma fonte 
de discórdia entre nacionaes e estrangeiros, com o appa-
recimento do progresso local. 

Precisamos de lembrar: estes estrangeiros, quando 
enveredam pela política de aldeia são, quasi sempre, 
odieníos, rixentos e atrazados. 

Entorpecem grandemente, com suas discórdias e per
seguições aos nacionaes, o progresso do município. 

As excepções são rarissimas- •. 

19 

Â naturalização e o serviço militar 

Ella jamais isentará o indivíduo de prestar serviço 
militar no paiz de origem, nem de qualquer outra obriga
ção alli contrahida. 

Não estamos solitário nessa affirmativa. 
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CARLOS MAXIMILIAN O assim igualmente entende. 
BARBALHO isso também confirma, quando interroga : 

— a qualidade de brazileiro, adquirida por naturalização, 
isenta o naturalizado da obrigação do serviço militar em 
seu paiz de origem? 

E passa a responder: —«A doutrina seguida no Bra
zil é que a naturalização não subtrahe o nacionalizado ás 
obrigações por elle anteriormente contrahidas no paiz de 
origem (Circular ás Legações Brazileiras de 25 de Maio 
de 1890, Relatório do Ministro das Relações Exteriores 
do mesmo anno). A não ser assim, o Brazil offereceria 
ás outras nações o espectaculo, pouco digno e nada hon
roso, de se constituir receptaculo e asylo dos desertores 
d'ellas». 

20 

Naturalização e lei do sorteio militar 

Pela Lei do sorteio militar, n.° 1806, de 4 de Janeiro 
de 1908, art. 1.°,—só os cidadãos brazileiros são obri
gados ao serviço militar. 

Nesta qualidade, diz o Dr. JOSÉ PIRES BRANDÃO, 
resposta á consulta que lhe fora feita — « penso que não 
deve ser considerado o estrangeiro residente no Brazil aos 
15 de Novembro de 1889, só pelo simples facto de não 
ter ido ao Consulado de sua Nação fazer a declaração 
supra mencionada». {Rev. de Direito, vol. ix, p. 52). 

21 

Estrangeiros naturalizados podem servir no Exercito? 

Ao chefe do Departamento da Guerra baixou o Minis
tro da Guerra o seguinte Aviso em Agosto de 1917: 

3 
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« • . . Em solução a essa consulta, que submettestes á 
minha consideração, declaro-vos, para os fins convenien
tes, que, em face dos arts. 69.°, n.° 6, e 72.°, § 2.° da 
Constituição, o estrangeiro naturalizado é, para todos os 
fins de direito, considerado cidadão brazileiro; nestas con
dições não se pode consideral-o excluído do serviço mili
tar, o que demonstra a Lei n.° 1860, de 4 de Janeiro 
de 1908, nos arts. 1.° e 2.°, alinéas a e b. — Saúde e fra
ternidade. —José Caetano de Paria. 

22 

Condição essencial para obter a naturalização 

O Ministério da Justiça tem exigido, como condição 
essencial para ser obtida a naturalização, a prova da resi
dência no Brazil. 

25 

Conhecimento da lingua portugueza para a concessão da naturalização 

O Ministério àa Justiça, em despacho, tem exigido 
que se prove, com documento positivo, si o estrangeiro 
conhece a lingua portugueza, e isto especialmente dosJapo-
nezes. 

24 

Direitas de cidadão e efeitos jurídicos oriundos da naturalização 

A naturalização investe o estrangeiro nos direitos de 
cidadão, produzindo effeiros jurídicos em todo o território 
da União. 

O naturalizado goza dos mesmos direitos, das mes-
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mas garantias e protecção assegurados pelas leis da 
Republica. 

2S 

Naturalizados e a restricção de direitos 

Àquelle que se naturaliza cidadão brazileiro fica sujeiio 
às resíricções de direito constantes do art. 26.°, n.° 2, e 
dos arts. 41.°, § 3.°, n.° 1, e 70.° da Constituição Federal, 
sendo a do art. 26." de duração temporária. 

As limitações são, pois, muito poucas, revelando o 
grande espirito liberal da Constituição. 

26 

Obrigações contrahidas autcs da naturalização 
# 

Entendemos com A. MILTON, Const. Fed., que a 
naturalização, de qualquer modo obtida, não pode sub-
trahir o naturalizado ás obrigações por elle contrahidas 
no paiz de origem, antes da sua desnacionalização; e, 
entre ellas, comprehende-se a obrigação de prestar o ser
viço militar. 

27 

Cartas de naturalização dadas pelos Presidentes 
e Governadores dos Estados 

Essas autoridades só poderão conceder cartas de 
naturalização, si tal incumbência lhes fôr confiada pelo 
Governo Federal, de accôrdo com o disposto no art. 7." 
e §§ da Constituição Federal. 
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28 

Â navegação de cabotagem e o estrangeiro 

A Constituição Federal (art. 13.°, § único) nega ao 
estrangeiro o direito de fazer navegação de cabotagem. 

Não eram permittidas ás embarcações estrangeiras 
fazer a navegação de cabotagem ; art. 486.° do Reg. das 
Alfândegas n.° 2647, de 19 de Set. de 1860. 

Esta restricção foi posteriormente revogada; art. 23° 
da Lei n.° 1177, de 9 de Set. de 1862. 

Ficou ella suspensa até 31 de Dezembro de 1867, pelo 
Dec. n.° 3631, de 27 de Março de 1866. 

Cumpre attendermos para o art. 5.", § 1.°, b, do 
Dec. n.° 2.304, de 2 de Julho de 1896, que regulamentou 
a navegação de cabotagem. 

Alli se indica que a expressão brazi/eiro compre-
hende — a mulher brazileira casada com estrangeiro, se, 
pelo* coníracto ante-nupcial, além de não haver commu-
nhão de bens, lhe couber a administração pessoal ou 
directa dos que lhe forem próprios-

29 

lios effeitos da naturalização no Direito Commercial 

Todos os actos de commercio praticados por estran
geiros residentes no nosso paiz são regulados e decididos 
pelos dispositivos do Código Commercial. 

Veja-se o art. 30.° do citado Código. 
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30 

A desnacionalização pelo casamento nos Estados Unidos 

O O Jornal de 5 de Fevereiro de 1924, publicou um 
communicado epistolar de HENRY WOOD, referente a des
nacionalização pelo casamento, como conseqüência da 
Lei Cable decretada pelos Estados Unidos, em Setembro 
de 1922. 

Por ella abole-se nos Estados Unidos o principio que 
estabelece que a nacionalidade da mulher acompanha a 
do marido, o — «indivíduo sem lar». 

A mulher estrangeira, com o seu casamento com 
um filho da America do Norte, perde a sua nacionalidade, 
se adquirir a do marido, resultando d'ahi tornar-se ella 
uma sorte de paria internacional no que concerne á sua 
nacionalidade. 

Remettemos o leitor para a nota 54 deste nosso traba
lho, onde encontrará as conseqüências da Lei Cable (3"a). 

(3i>) A SITUAÇÃO JURÍDICA DAS MULHERES CASADAS : Da secção 
— « Pregões* — da Gazela de Noticias de 22 de Fev. de 1925, trans
crevemos o que se segue : 

«Vai renovar-se, dentro em breve, a questão, no seio da Comis
são Internacional de Jurisconsultes da Liga das Nações, visando 
resolver, por meio de uma convenção internacional, a situação jurí
dica das mulheres casadas com estrangeiros, cuja conceituação actual-
mente varia nos diversos paizes do mundo, produzindo as maiores 
complicações, tanto na ordem interna, como na internacional. 

Effectivamente, segundo as legislações de vários paizes, entre 
os quaes citaremos a Bélgica, a mulher perde, pelo casamento com 
estrangeiro, a sua nacionalidade de origem, e não adquirindo ella, 
em outras nações, pelo mesmo efïeito, a nacionalidade de seu marido, 
fica sem pátria, chegando as cousas ao contra-senso de não readqui
rir ella, pela viuvez, a nacionalidade de origem. 

Entre nós, porém, não oceorre semelhante perigo, porque o 
nosso legislador ladeou intelligentemente a questão vulnerável da 
nacionalidade, submettendo a mulher estrangeira casada com brazi-
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31 

A questão da nacionalidade na Argentina; — a íheoria da cidadania 

Sob a épigraphe — « A questão da nacionalidade; a 
doutrina Garay — o Jornal do Commercio de 15 de Feve
reiro do corrente anno (1924) trouxe urna excellente local. 

Nella se disse que — o jurisconsulte e iníernaciona-
lista argentino, Dr. José Leva Suarez, acabara de publicar 
um interessante parecer sobre a íheoria da cidadania, 
exposta e defendida na tribuna e no livro pelo dislincto 

leiro ao império da nossa lei civil nas reiações juridicas de ordem 
privada, que são as que sobrelevam na vida da mulher, além de per-
mittir-lhe a naturalização pelos meios communs, e, por outro lado, 
jamais desconheceu a brazileira essa qualidade quando casada com 
estrangeiro. 

Nessa conformidade, a mulher estrangeira que, segundo a iei do 
seu paiz, perde a sua nacionalidade de origem, em virtude do casa
mento com estrangeiro, nada soffrerá quando este fôr brasileiro, cuja 
condição jurídica terá de seguir, ficando subordinada, nas relações 
juridicas decorrentes de stafus familiae, que dominam a vida jurídica 
da mulher casada, ao estatuto pessoal de seu marido, não lhe sendo 
negado, em taes circumstancias, o direito de invocar a lei brazileira, 
nem esta lhe desconhece, por qualquer forma, a sua nacionalidade de 
origem, e até lhe faculta adquirir a nacionalidade brazileira por meio 
da naturalização. 

Na hypothèse opposta, isto é, de estrangeiro casado com brasi
leira, esta continua a ser brasileira para todos os effeitos, apesar de 
subordinada á condição jurídica civil de seu esposo estrangeiro, ao 
qual, de resto, a nossa Constituição facilita a acquisição da cidadania 
brasileira, em virtude do casamento com brasileira. 

À balburdia estabelecida, entre nós, nesse assumpto, resulta de 
uma injustificada confusão entre nacionalidade e condição jurídica 
civil, balburdia que remonta á lei de 10 de setembro de 1860. abstru-
samente interpretada pelo marquez de S. Vicente. 

O legislador do nosso Código Civil, conforme accentuou o 
nosso companheiro Dr. Helvécio de Gusmão, nos seus artigos acima 
referidos, não alterou a intelligencia racional da lei de 1860, cujas 
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jurista argentino Dr. Juan Carlos Qaray, professor de 
Sociologia Histórica da Faculdade de Sciencias Econô
micas de Buenos-Ayres. 

A iheoria Oaray sobre a cidadania autonomica dos 
estrangeiros que, como se sabe, tem por objecío crear um 
direito de cidadania em favor de certa classe, penetra len
tamente nos espíritos e recebe, dia a dia, novas e valiosas 
adhesões, disse Pierre Prud'homme. 

Pode resumir-se a íheoria na formula geral seguinte : 
— todo o estrangeiro radicado na Argentina, que tenha 
cinco annos de residência e uma profissão ou officio, 

disposições consagrou no art. 8.° da sua Introdução, uma vez que 
ahi determinou que «a lei nacional da pessoa determina a capacidade 
civil, os direitos de família, as relações pessoaes dos cônjuges e o 
regimen de bens no casamento», submeítendo, assim, a mulher estran
geira casada com brazileiro e vice-versa? á condição jurídica de seu 
marido, isto é, ao império da lei nacional deste, sem quebra da sua 
nacionalidade de origem. 

Acha-se, porém, o Brazil inteiramente á vontade para subscrever 
o pacto internacional que se pretende celebrar para a consagração da 
naturalização pelo casamento, em Virtude do qual se porá termo á 
irritante questão que tanto préoccupa os mais notáveis internaciona-
listas europeus e americanos; porquanto, a isso se não oppõe a 
nossa Constituição Federa!, que, a despeito de não ter incluído ex--
pressamente o casamento como uma das fôrmas de acquisição da 
nacionalidade brazileira, todavia não prohibiu que isso seja prescripto 
por meio de lei ordinária, uma vez que o n.° 6 do seu art. 69 diz que 
são brazileiros, além dos indicados nos números anteriores — « os 
estrangeiros por outro modo naturalizados», deixando, assim, a cargo 
do legislador ordinário prescrever esse outro modo de naturalização, 
entre os quaes poderá incluir o casamento de estrangeira com brazileiro. 

Assim, aliás, opinou o eminente internacionalista pátrio Dr. Ro
drigo Octavio, no Congresso Jurídico commemorativo do centenário 
da independência, accrescentando, então S. E x a , cujas conclusões 
foram unanimemente aprovadas, que para se não tirar á naturalização 
o caracter voluntário que a deve dominar, se deveria facultar á mulher 
no acto da celebração do casamento, a declaração de que deseja 
conservar ou não a sua nacionalidade de origem ». 
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adquire automaticamente a cidadania argentina, conser
vando a nacionalidade de origem. 

Os effeitos desse direito parecem uma aberração aos 
olhos dos juristas europeus, cujo critério, segundo se affirma 
na referida local, está ainda incrustado nos velhos moldes, 
que consideram inconciliáveis a pátria e a humanidade e 
que ainda vêem no estrangeiro um inimigo culto. 

A doutrina de Garay estabelece a cidadania automá
tica, sem exigir expressamente a perda da nacionalidade 
de origem. 

Remettemos o leitor para a nota 55 deste trabalho, 
onde encontrará explanada a theoria de Garay. 

E dirá comnosco, após sua leitura, que ella, na reali
dade da vida pratica, em terras americanas, será um facto 
que, como tal, requererá a sua formula jurídica. 

Desperta, sem duvida, bastante interesse. 

52 

Natnralkação da mulher estrangeira casada com brazileiro 

Em sessão de 2 de Junho de 1924 do Senado, o Presi
dente dessa corporação procedeu à leitura do seu parecer 
favorável á proposição n.° 242, de 1920, autorisando a 
naturalização da mulher estrangeira casada com brazileiro. 

Attendendo a delicadeza da materia, foi a mesma 
adiada. 

As legislações dos povos não têm sido uniformes a 
respeito, convindo que a nossa se estabeleça com clareza. 

A proposição n.° 242 da Gamara afigura-se-nos excel
lente medida, impondo-se seja convertida em lei, por quanto 
vem regular a situação da mulher casada, cuja nacionali
dade tem originado não poucos e sérios conflictos jurídicos 
no campo do Direito Publico Internacional e no Privado. 

Cumpre ponderarmos que a Lei n.° 904, de 12 de 



41 

Novembro de 1902 e o Regulamento n.° 6.948, de 14 de 
Maio de 1908, referentes á naturalização, não incluem o 
casamento como meio de acquisição de nacionalidade. 

Assim sendo, urge, para que sejam evitadas duvidas 
e questões, que o Congresso determine em projecto, para 
ser em breve convertido em lei que, casando com brazi-
leiro, a estrangeira adquirirá a nacionalidade brazíleira. 

55 

As fraudes na naturalização de estrangeiros 

Têm sido freqüentes as fraudes na naturalização, 
sobretudo entre pescadores. 

À lei exige pelo menos dous annos de permanência 
no paiz; d'ahi a burla. 

Convindo seja sempre rigorosamente apurado esse 
tempo de residência, o actual Ministro da Justiça recom-
mendou severas providencias junto da Policia para ella ser 
obstada. 

Infelizmente é oriunda da concessão de attestados 
graciosos das auctoridades policiaes, nos quaes affirmam 
a residência legal falsamente. 

Esse modo de attestar sempre foi crime punido pelo 
Código Penal e, ultimamente, revigorado com clareza 
pelo Dec leg. n.° 4.780, de 27 de Dez. de 1925. 

Uma acção enérgica das nossas auctoridades policiaes 
superiores da Capital porá um freio a taes fraudes. 

Nos Estados o mesmo succédera, se o Chefe de 
Policia agir com vigor a respeito, junto a seus inferiores 
hierarchicos. 

Se o campo ahi é mais vasto para esse crime, uma 
syndicancia rigorosa prompfamente o fará cessar. 

A prova de residência deverá ser sempre de preferencia 
processada ou perante a Justiça local ou federal. 
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E, assim, difflcultar-se-á, nos innumeros e longínquos 
municípios, a facilidade ou o pouco escrúpulo em se obíer 
tal prova para ser o estrangeiro naturalizado. 

A exigência dessa deve ser p r o c e s s a d a como 
indicamos. 

Fará, acreditamos, desaparecer nos Estados a fraude 
na naturalização. 

Não é tão fácil ir a juízo e jurar falsamente : a lei 
penal a respeito é ri-orosa. 

O Órgão do Ministério Publico agirá contra os 
falsários. 
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Avisos ministeriaes 

1891. — Aviso do Ministério do Inferior de 18 de 
Maio: Declarou-se nelle em que sentido devem ser 
applicadas diversas disposições relativas á naturalização 
dos estrangeiros. 

1891. — Aviso do Ministério do Interior de 11 de 
Dezembrp: Traíou-se da naturalização solicitada por um 
subdito portuguez, medianíe simples declaração em reque-
rimenío, pedindo para ser averbada, na caria de matricula 
aníeriormeníe obí ida, a acceiíação da nacionalidade 
brazileira. 

1892. — A viso de 26 de Setembro: Declarou se que 
somente nos casos de naturalização podem ser passados 
íiíulos que importem o reconhecimenío de nacionalidade. 

1893.—Aviso de 14 de Janeiro: Indica as leis e 
decreíos em vigor na Republica, concerneníes á naciona
lidade e naíuralização, e os respectivos regulamentos e 
decisões. 

1895. — Aviso de24 de Março: Declarou incorrer na 
perda dos direitos políticos o cidadão que acceiíasse 
condecorações ou titulo nobiliarchico concedido pelo Papa. 
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1900. — Aviso do Ministério da Justiça de 11 de 
Setembro: Mandou que o fallecimento de estrangeiro, 
quando no logar não houver agente consular do paiz do 
fallecido, deve ser communicado ao Ministério das Rela

ções Exteriores. 
1910. — Avisocircular do Ministério da Justiça 

de 7 de Dezembro : Providenciara sobre os papeis para 
o processo da naturalização na Secretaria de Estado

Ministerio da Justiça. 
1911.— Aviso do Ministério da Justiça de 27 de 

Março. Fora expedido ao Presidente do Estado de 
S. Paulo, sobre titulos declaratorios <3e cidadão brazileiro. 

1913. — Aviso de 27 de Janeiro : Reportavase á natu

ralização de marroquinos, syrios, arabes, egypcios e turcos. 
1917. — Aviso do Ministério do Interior de 28 de 

Dezembro: Foi expedido sobre livros, contendo as decla

rações de estrangeiros. 
1917. Aviso do Ministério do Interior de 28 de 

Dezembro : Igualmente referiase a taes livros. 
1923.   Aviso do Ministério da Justiça de 29 de 

Maio: Trata da expedição de titulos de naturalização. 
Veio acompanhado das Insfrucçoes, a que se refere o 
Avisocircular de 29 de Maio de 1923, relativas á concessão 
de naturalizações. 

1923 —Aviso do Ministério da Justiça de Agosto: 
Reportase à validade das— «folhas corridas» — nos 
processos de naturalização. 

55 

Leis 

1892. Lei n.° 35, de 26 de Janeiro : Estabelecia o 
processo para as eleições federaes. No art. 1.° repro

duzia os dispositivos consíitucionaes referentes aos ei
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dadãos brazileiros. Outras !eis posteriores repetiram tal 
artigo. 

Veja-se, por exemplo, a lei eleitoral n.° 5.139, de 2 de 
Agosto de 1916, modificada pela Lei n.° 4.226, de 30 de 
Dezembro de 1920. 

1908. - Lei n.° 2.004, de 26 de Novembro : Dispensa 
documentos exigidos pelos Decs. n.° 1805, de 12 de 
Dezembro de 1907 e n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 

1916. — Lei n." 3.139, de 2 de Agosto: Prescreve o 
modo por que deve ser feito o alistamento eleitoral. 

No art. 5.° exige que — o requerimento de alistamento 
será escripto em lingua vernácula pelo próprio alistando, 
e por elle assignado, e d'elle constarão a sua idade, 
naturalidade, filiação, estado, profissão, município e lugar 
de residência. 
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Decretos 

1899. — Decreto n." 569, de 7 de Junho : Determinava 
as condições de perda e reacquisição dos direitos políticos 
de cidadão brazileiro, tudo dentro da Constituição Federal. 

1902. — Deerefo n.° 904, de 12 de Novembro: 
Regulou a naturalização de estrangeiros. 

Determinou no § 4.° do art. 1 ° : «Os estrangeiros 
que, achando-se no Brazil a 15 de Novembro de 1889, 
não declararem até 24 de Agosto de 1891, o animo de 
conservar a nacionalidade de origem, segundo o processo 
estabelecido nos Decs. n.os 58-A, de 14 de Dezembro 
de 1889 e 396, de 15 de Maio de 1890. 

1907. — Decreto n.° 1.805, de 2 de Dezembro: 
Determina qe sejam recolhidos á Secretaria da justiça e 
Negócios Interiores os livros de declarações e instituidos 
para a execução do § 4.° da Lei n.° 904, de 12 de Novenr-
bro de 1902. 
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1908. — Decreto n.° 6.948, de 14 de Maio: Regula
menta a Lei n.° 904, de 12 de Novembro de 1902, sobre 
naturalização. 

1910.—Decreto de 10 de Março: Promulga a Con
venção concluída e assignada a 27 de Abril de 1908, entre 
o Brazil e os Estados Unidos da America, regulando a 
condição dos cidadãos naturalizados que renovarem a sua 
residência no paiz de origem. 

1911.—Decreto de 11 de Janeiro: Reintegra nos 
direitos de cidadão brazileiro um francez. 

1911. — Decreto n.° 9.193, de 6 de Dezembro: 
Promulga a Convenção concluida no Rio de Janeiro 
de 25 de Agosto de 1906, entre o Brazil e diversas 
Republicas Americanas, fixando as condições dos cidadãos 
naturalizados que renovam a sua residência, no paiz de 
origem. 

1921. — Decreto n." 14.658, de 29 de Janeiro: Dá 
novo Regulamento para o alistamento eleitoral. 

No art. 2.°, § 1.° diz quaes sejam os cidadãos 
brazileiros. 

IV 

A jurisprudência 

i 

A conservação da nacionalidade de origem 

O Supremo Tribunal Federal, em accordão de 11 de 
Janeiro de 1915, publicado in Revista de Direito, vol. xxix, 
p. 156, decidiu que — o estrangeiro que se retirou do Brazil 
dentro do prazo em que podia fazer, mas não fez, a decla-
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ração de que tratam o Dec. n.° 58-Â, de 14 de dezembro 
de 1890 e outros, tem em seu favor a presumpção de ter 
querido conservar a sua nacionalidade de origem. 

2 

lispolio de estrangeiro que acccitou a grande naturalização 

Em accordão de 20 de Outubro de 1915, publicado in 
Diário Official de 12 de Dezembro de 1915, (fíec. exfr. 
n.° 877), o Supremo Tribunal Federal decidiu que — não 
se considera espolio de estrangeiro o do indivíduo que 
acceifou a grande naturalização, nos termos do art. 69.°, 
n.° 4.° da Constituição Federal. 

3 

0 Poder Judiciário e a naturalização 

Ao nosso mais elevado Tribunal Judiciário coube, em 
accordão de 1 de Outubro de 1915, /?ec. exfr. n.° 801 deci
dir que —«o estrangeiro que não acc*eiíar a naturalização 
tácita pode manifestar sua intenção em actos solemnes, * 
praticados perante íabeliião ou official de Registo Civil, ou 
outra forma auíheníica». 

Este mesmo accordão disse que — o Decreto n.° 596, 
de 15 de Maio de 1890, procurou facilitar ao estrangeiro a 
declaração da vontade de conservar a nacionalidade de 
origem, permittindo que ella seja feita não só perante o 
secretario da Câmara Municipal, conforme estaíue o Dec. 
n." 58-À, de 14 de Dezembro de 1889, como também 
perante o escrivão da delegacia ou sub delegacia, e o 
agente consular ou diplomático do paiz a que pertencer o 
déclarante, não eqüivalendo, porem, a essa manifestação 



ou declaração as expressões que indicam apenas, em 
documento authentico, o logar do nascimento. 

4 

Tutor: o estrangeiro não pode se-Io 

O estrangeiro não pode ser tutor; Âcc. do Supremo 
Tribunal Federal, 26 de Janeiro de 1907 in O Direito, v 
cm, p. 38. 

5 

Estrangeiro; quando se presume ter adoptado a nacionalidade brazileira 

A Segunda Câmara da Côríe de Appelação do Dis-
tricto Federal, em accordão de 8 de Novembro de 1907, 
publicado in Revista de Direito, vol. vu, p. 552, decidiu 
que o estado e a capacidade civil do estrangeiro regem-se 
pela lei óa sua nacionalidade. 

Assim, o italiano casado segundo a sua lei, pode, 
apesar de residente no Brazil, alienar bens immoveis, sem 
dependência de outorga uxoria. 

6 

Intenção de não mudar de nacionalidade 

Constitue inequívoca manifestação da intenção de não 
mudar de nacionalidade, o facto de o estrangeiro, com os 
requisitos para obter a naturalização tácita, apresentar-se 
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ao Consulado do seu paiz de origem, para obter dispensa 
provisória do serviço, no respectivo exercito, em tempo 
de paz. Tal foi o julgado do Supremo Tribunal Federal 
de 5 de Maio de 1920 ia Rev. Sup. T. Fed., v. xxvi, 
p. 296; H. c n.° 5792. 

7 

Filhos de estrangeiros 

Os filhos de estrangeiros, nascidos no Brazil, qual-% 
quer que seja a sua idade, estão subordinados somente ás 
leis da Republica, e não lhes pode aproveitar a disposição 
da Lei n.° 1096, de 10 de Setembro de 1860, por ser con
traria aos princípios consagrados na Constituição Federal, 
art. 69.°, n.° 1.°. 

(Julgado do Sup. T. Fed, de 29 de Janeiro de 1898 in 
O Direito, vol. Lxxvx, p. 81 ; ti. c. n." 1047). 

8 

Mulher brasileira não perdendo sua nacionalidade 

A mulher brazileira não perde a sua nacionalidade pelo 
casamento com um subdito portuguez, mas fica sujeita á 
condição civil do seu marido, readquirindo — pelo só facto 
da morte deste — a sua condição civil de brazileira. (Acc. 
do Sup. T. Federal de 26 de Janeiro de 1907 in O Direito, 
v. cm, p. 58). 
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9 

A mulher brasileira e a nacionalidade de origem 

A mulher brazileira não perde, pelo casamento, a sua 
nacionalidade de origem. Ace. Sup. T. Federal 7 Maio 
1913 ; Âpp. civ. n.° 1931. — Idêntico foi o julgado n.° 676, 
de 10 de Out. de 1914 do cit. Sup. Trib. Fed. in Diário 
Off. 10 Julho 1915. 

10 

A Lei n.o 1096, de 1860, sendo inconstitucional o seu art. 2.° 

Em accordão de 10 de Outubro de 1914, decidiu o 
Supremo Tribunal Federal: — «É inconstitucional o art. 2." 
da Lei n.° 1096, de 1860, não colhendo, por isso, o argu
mento que possa decorrer do Aviso de 14 de Janeiro de 
1893 {Horn, de sent, n." 676 in D. Off. 17 Out. 1915). 

V 

Lei e Regulamento em pieno vigor sobre 
a naturalização 

Está em pleno vigor o Decreto legislativo n.° 904, de 
Í2 de Novembro de 1902, o qual regula a naturalização 
de estrangeiros. 

Foi assignado pelo então presidente do Senado ROSA 
E SILVA. 

Vigora igualmente a Lei n.° 1805, de 12 de Dezembro 
de 1907. 
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O Decreto n.° 6984, de 14 de Maio de 1908, regula a 
naturalização. 

O Regulamento a que se refere o Decreto n.° 6948, 
de 14 de Maio de 1908, dispõe sobre a naturalização de 
estrangeiros, dando outras providencias. 

A Lei n.° 2.004, de 26 de Novembro de 1908, dispensa 
documentos exigidos pelos Decs. n.° 1805, de 12 de Dezem
bro de 1907 e n.° 6948, de 14 de Maio de 1908. 

Em o seu excellente trabalho—Direi/o do Estrangeiro, 
ed. 1909, p. 124, RODRIGO OOTAVIO diz que — « presente
mente, graças a recentes actos (Lei n.° 1805, de 12 de 
Dezembro de 1907 e o Regul. n.° 6.948, de 1908) a mate
ria — naturalização — está completa e convenientemente 
regulada entre nós». 



PARTE PRIMEIRA 

Legislação 



T I T U L O I 

Leis, Decretos, Avisos e Circuíares 
do regimen extincto 

CAPITULO I 

Lei de 23 de Outubro de 1823 

Marcando a forma de concessão das cartas de naturalização 

A Regência em nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro ti, etc. 

Art. 1.° O Governo fica autorizado a conceder Carta 
de Naturalização, sendo requerida, a todo o Estrangeiro 
que provar : 

1.° Ser maior de 21 annos ; 
2.° Achar-se no gozo dos direitos civis, como cida

dão do paiz a que pertencesse, salvo se os houvesse 
perdido por motivo absolutamente politico ; 

5.° Haver feito declaração na Câmara Municipal de 
sua residência, de seus principios religiosos, de sua pátria 
de origem e de que pretendia fixar seu dominio no Brazil ; 

4.° Haver residido no Brazil por espaço de 4 annos 
consecutivos depois de feita a referida declaração. (O Dec. 
n.° 291, de 50 de Agosto de 1843 reduziu esse prazo 
a 2 annos). 
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5.° Possuir bens de raiz no Brazil ou ter parte em fundo 
de algum estabelecimento industrial ou exercer alguma pro
fissão util, ou viver honestamente de seu trabalho. 

Art. 2.° São sujeitos unicamente á prova do § 5.°. 
§ 1.° Os casados com brazileira. 
§ 2.° Os que domiciliados no Brazil forem inventores, 

ou introducíores de um gênero de industria qualquer. 
§ 5.° Os que tiverem adoptado um brazileiro, ou 

brazileira. 
§ 4.° Os que houverem feito uma ou mais campanhas 

em serviço do Brazil, ou em sua defeza tiverem sido gra
vemente feridos. 

§ 5.° Os que por seus talentos, e litteraria reputação 
tiverem sido admiífidos ao magistério das Universidades, 
liceus, academias, ou cursos jurídicos do Império. 

§ 6.° Os que por seus révélantes feitos a favor do 
Brazil, e sobre proposta do Poder Executivo, forem 
declarados beneméritos pelo Corpo Legislativo. 

Art. 5.° O filho de cidadão naturalizado, nascido 
antes da naturalização de seu pai, e maior de 21 annos, 
obterá carta de naturalização, declarando unicamente na 
Câmara Municipal do Districto de sua residência, que quer 
ser cidadão brazileiro, e provando que tem um meio 
honesto de subsistência. 

Art. 4.° Haverá em todas as Câmaras Municipais 
do Império um livro, onde por despacho do Presidente 
délias se lançarão as declarações do § 5.° do art. 1.°; as 
quaes assignadas por seus auctores, serão por ordem do 
mesmo presidente em cada semestre, publicadas pelos 
periódicos no Município, e na falta destes pelos da capital 
da província respectiva. 

Art. õ.° Para se obter o despacho mencionado no 
art. antecedente é mister provar por documentos, ou por 
outro qualquer gênero de prova legal, os requisitos 
dos §§ 1.° e 2.° do mesmo art. 1.°, nos casos em quenelles 
são exigidos ; sendo porem regra que as declarações, cerfi-
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does ou attestados sobre taes objectos, passados pelos agen
tes diplomáticos, ou consulares da Nação respectiva, farão 
sempre por si só prova sufficiente para o indicado fim. 

Art. 6.° Fica pertencendo aos juizes de paz das fre-
guezias, em que moram os estrangeiros, que inteníão 
naturalizar-se, o tomar e julgar por sentença as habilitações 
requeridas por esta lei, seguindo-se em tudo a praxe 
adopíada em casos semilhantes. 

Art. 7.° Obtida a sentença, a parte requererá com 
ella a sua naturalização ao Governo, ou pelo intermédio 
do presidente da respectiva província, ou directamente, 
dirigindo-se ao Ministro do Império. 

Art. 8.° Se algum naturalizando fallecer depois de 
haver preenchido as formalidades prescriptas na presente 
lei, ellas aproveitarão à viuva, se fôr estrangeira, para 
obter a carta de naturalização. 

Art. 9.° As cartas de naturalização não poderão surtir 
effeito algum, sem que, cumpridas, e registradas nas 
Câmaras Municipaes das residências dos outorgados, 
nellas prestem elles juramento (ou promessa) de obediência 
e fidelidade á Constituição, e ás Leis do Paiz, jurando ao 
mesmo tempo (ou promettendo) reconhecer o Brazil por 
sua pátria d'aquelle dia em diante. E nesta occasião 
pagarão a quantia de 12&800 reis para as despezas das 
mesmas Câmaras Municipaes. 

Art, 10.° Na occasião, em que se fizer o registro 
acima indicado, declarar-se-á em livro para isso destinado 
se o indivíduo naturalizado é casado, ou solteiro; se com 
brazileira, ou estrangeira, se tem filhos e quantos ; de que 
sexo, edade, religião, estado, e quaes as terras de suas 
naturalidades. 

Art. 11.° As Câmaras Municipaes mandarão publicar 
no principio de cada anno, pelo periódico de seus municí
pios, e, na falta destes, nos da Capital da Província, um 
mappa circunstanciado de todos os estrangeiros, que se 
naturalizarão e suas qualificações. 
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Art. 12.° Todos os estrangeiros naturalizados antes 
da publicação desta lei declararão seus nomes nas Câmaras 
Municipaes de suas residências, assignando-os em o livro, 
que deve servir de registro commum de todos os estrangei
ros naturalizados, além dos mencionados nos arts. 4.°, 9.° 
e 10.°, sob pena de pagarem 25$, caso não o façam dentro 
de seis mezes da publicação desta lei nos seus municípios. 

Art. 13." Ficam revogadas as disposições em con
trário. 

CAPITULO II 

Lei n.° 23 —de 18 de Setembro de 1835 

Concedeu naturalização aos colonos do Rio Doce, 
findo um anno de residência no Brazil. 

CAPITULO III 

Lei n.° 397 —de 3 de Setembro de 1846 

Determina que os estrangeiros residentes nas colônias 
de S. Leopoldo e S. Pedro de Alcantara das Torres, no 
Rio Grande do Sul, fossem reconhecidos como cidadãos 
brazileiros naturalizados logo que assignassent na res
pectiva Câmara Municipal, termo de declaração de ser 
essa sua vontade. 

CAPITULO IV 

Lei n.° 518—de 31 de Janeiro de 1850 

Tornou as disposições da Lei n.° 597, de 1846, exten
sivas ás Colônias de S. Pedro de Alcantara, na Província 
de Santa Catharina e de Perropolis, no Rio de Janeiro. 
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CAPITULO V 

Lei n.° 601—de 18 de Setembro de 1850 

Art. 17.° Os estrangeiros que comprarem terras, e 
nellas se estabelecerem, ou vierem á sua custa exercer 
qualquer industria no Paiz, serão naturalizados querendo, 
depois de dous annos de residência pela forma por que o 
farão os da Colônia de S. Leopoldo, e ficarão isentos do 
serviço militar, menos do da Guarda Nacional dentro do 
Município. 

CAPITULO VI 

Lei n.° 712 —de 16 de Setembro de 1853 

Faz extensiva a disposição do art. 17." da Lei 
n.° 601, de 1850, a todos os estrangeiros que fizerem parte 
de qualquer colônia fundada no Império. 

CAPITULO VII 

Lei n.° 1950 —de 12 de julho de 1879 

Mantendo no art. 7.° o Dec. n.° 808 A, de 23 de Junho de 18S5 para 
a naturalização dos colonos, reforma os princípios regula
dores da naturalização em geral sobre bases liberaes e fáceis. 

Art. 1.° O Governo fica autorizado para conceder 
carta de naturalização a todo o estrangeiro maior de 
21 annos que, tendo residido no Brazil ou fora delle em 
seu serviço por mais de dois annos, a requerer, declarando 
a intenção de continuar a residir no Brazil ou a servil-o 
depois de naturalizado. 
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Art. 2.° O Governo poderá dispensar no tempo de 
residência: 

1.° ao casado com mulher brazileira; 
2.° ao que possuir bens de raiz no Brazil ou tiver 

parte em algum estabelecimento industrial ; 
3.° ao que fôr inventor ou introductor de um gênero 

de industria qualquer; 
4.° ao que se recommendar por seus talentos e letras ou 

por sua aptidão profissional em qualquer ramo de industria ; 
5.° ao filho do estrangeiro naturalizado, nascido no 

Império antes da naturalização de seu pai. 

CAPITULO VIII 

Lei n.° 3140— de 30 de Outubro de 1882 

Isentou as «cartas de naturalização» de qualquer 
contribuição e deu aos Presidentes de Provincia attribuiçao 
para as conceder. 

Orça a receita geral do Império para os exercícios 
de 1882, 1883 e 1883-1884. 

Ari. 14.° As cartas de naturalização ficam desde já 
isentas de todo e qualquer imposto ; sendo os presidentes 
de provincia também competentes para concedel-as. 

CAPITULO IX 

Decreto de 14 de Janeiro de 1823 

Estabelece as condições em que podiam ser admittidos 
no Brazil os subditos de Portugal. 

Este Dec. foi revogado por acto de 20 de Nov. do 
mesmo anno. 
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CAPITULO X 

Decretos legislativos de 23 de Agosto 
e de 9 de Setembro de 1826 

Declaram cidadãos brazileiros dous portuguezes. 

• CAPITULO XI 

Decreto de Î 4 de Agosto de 1827 

Mandou que fosse tido como brazileiro naturalizado 
todo o estrangeiro que, naturalizado portuguez, existisse 
no Brazil antes da época da Independência e que nelle 
houvesse continuado a residir. 

CAPITULO XII 

Decreto n.° 808-A, de 23 de Junho de 1885 

Contem varias disposições sobre a naturalização dos estrangeiros 
actuaimente estabelecidos como colonos, nos diversos logares 
do Império ainda não reconhecidos brazileiros. 

Art. 1.° Os estrangeiros actuaimente estabelecidos 
como colonos nos diversos logares do Império, ainda não 
reconhecidos brazileiros, serão havidos como íaes, assig-
nando perante a respectiva Câmara, ou Juiz de Paz, 
termo de declaração de ser essa sua vontade, e de fixar 
seu domicilio no Império. Declararão também qual sua 
antiga pátria, religião, estado e numero de filhos. 

Art. 2.° A auctoridade que receber as sobreditas 
declarações, lavrado o termo, dará delle cópia authentica 
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á parte, e os presidentes das Províncias, á vista delia, 
concederão gratuitamente os respectivos títulos de natura
lização, recebido primeiro o juramento de fidelidade á 
Constituição e mais leis do império. 

Art. 3.° Em relação aos colonos que vierem para o 
Império da data desta Resolução em diante, observar-se-á 
a disposição do art. 17.° da Lei n.° 601, de 18 de Set. 
de 1850, e art. 3.° do Dec. n.° 712 de 16 de Set. de 1853. 
Todavia o Governo é autorizado a dar o titulo de natura
lização antes mesmo do prazo da dita lei aos colonos, 
que julgar dignos dessa concessão. 

Art. A." Os pães, tutores, ou curadores de colonos 
menores nascidos fora do Império antes da naturalização 
de seus pães, poderão fazer por elles a declaração de 
que trata o art. 1.°, e obter o respectivo titulo, salvo aos 
menores o direito de mudar de nacionalidade quando 
maiores. 

Ari. 5.° A disposição de lei, applicavel somente aos 
colonos, não deroga as demais disposições da Lei de 23 
de Out. de 1832. 

Ari. 6.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. 
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CAPITULO XIII 

Decreto n.° 1096 —de 10 de Setembro de 1860 

Regula os direitos civis e políticos dos filhos de estrangeiros 
nascidos no Brazil, cujos pães não estiverem em serviço de 
sua Nação, e das estrangeiras que casarem com braziieiros, 
e das Braziieiras que casarem com estrangeiros (;ía). 

Art. 1.° O direito que regula no Brazil o estado civil 
dos estrangeiros ahi residentes sem ser por serviço de 
sua nação poderá ser também applicado ao estado civil 
dos filhos desses mesmos estrangeiros nascidos no Impé
rio durante a minoridade somente e sem prejuízo da nacio
nalidade reconhecida pelo art. 6.° da Constituição. Logo que 
estes filhos chegarem á maioridade entrarão no exercício 
dos direitos de cidadãos braziieiros, sujeitos ás respectivas 
obrigações na forma da Constituição e das Leis ( 3 b) . 

(3-a) A L E I N.° 1.096, DE I860: No regimen da Lei de 1860, 
morto o marido, diz RODRIGO OCTAVIO, Dir. do Estrangeiro, a mulher 
poderia readquirir a nacionalidade de origem; para isso era mister 
que fizesse a respectiva declaração perante a Câmara Municipal de 
seu domicilio, nos termos do Dec. n.° 3.509, de 6 de Set. de 1865. 

(3-b) INCONSTITTJCIONALIDADE DA LEI N.° 1.096, DE 1860: Em 
accordão de 29 de Jan. de 1898, o Sup. T. Fed. deciarou a inconstitu-
cionalidade da Lei n.° 1.096. 

Vide do cit. acc : — «Considerando que são cidadãos braziieiros 
os nascidos no Brazil, ainda que de pães estrangeiros, não residindo 
estes a serviço de sua nação (art. 64.°, n.° 1 da Const.); Considerando 
que o cidadão brazüeiro não perde essa qualidade senão estrictamente 
nos termos da Constituição; Considerando que deste principio fun
damental resulta que os Filhos de estrangeiros nascidos no Brazil, 
qualquer que seja sua idade, estão subordinados somente ás leis da 
Republica e não lhes pode aproveitar a disposição da Lei n.° 1096, 
de 10 de Set. de 1860, por ser contraria aos princípios consagrados 
na Const. Federal». (H. c. n,° 1-047 in Jurisprud- do S. T. Fed., 
1898, p. 5). 
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Ari, 2." A estrangeira, que casar com braziieiro, seguirá 
a condição do marido; e semelhantemente a brazileira que 
casar com estrangeiro, seguirá a condição deste. Se a bra
zileira enviuvar, recobrará sua condição brazileira, uma vez 
que declare que quer fixar domicilio no Império (3"c). 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Com a rubrica de S. M. o imperador. 

João de Almeida Pereira Filho. 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. 

CAPITULO XIV 

Decreto n.° 1257 de 6 de Setembro de 1865 

Autorisa o Governo a conceder carta de naturalização 
a todos os estrangeiros que se alistarem no exercito, como 
voluntários. 

CAPITULO XV 

Decreto n.° 1950 de 12 de Julho de 1871 

Autorisa o Governo para conceder carta de naturalização a todo o 
estrangeiro que a requerer, maior de 21 annos, e íendo resi
dido no Brazil ou fora deile, em seu serviço por mais de 
dous annos. 

Art. 1.° O Governo fica autorizado para conceder 
carta de naturalização a todo o estrangeiro maior de 21 

(3-c) INOONSTITUOIONAUDADE DO ART. 2.°: E' inconstitucional o 
art. 2.° da Lei n.° 1.096, de I860, não colhendo, por isso, o argumento 
que possa decorrer do Aviso de 14 de Janeiro de 1893; Ace. do Sup. 
Trib. Fed., 10 Outubro 1914; Horn. sent. n.° 676 in Diário Official, 17 
Out. 1915. 
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annos, que, tendo residido no Brazil ou fora delle em seu 
serviço por mais de dous annos, a requerer, declarando a 
intenção de continuar a residir no Brazil ou a servil-o 
depois de naturalizado. 

Art. 2.° O Governo poderá dispensar no tempo de 
residência : 

1.° Ao casado com brazïleira ; 
2.° Ao que possuir bens de raiz no Brazil, ou tiver 

parte em algum estabelecimento industrial ; 
3.° Ao que for inventor ou introductor de um gênero 

de industria qualquer ; 
4.° Ao que se recommendar por seus talentos e letras, 

ou por sua aptidão profissional em qualquer ramo de 
indústria ; 

5.° Ao filho do estrangeiro naturalizado nascido fora 
do Império antes da naturalização de seu pai. 

Art. 3.° Fazem prova sufficienfe para os effeitos desta 
lei as certidões extrahidas dos livros de notas e reparti
ções officiais, bem como attesfações passadas por quaes-
quer autoridades e mesmo por pessoas de conceito. 

Art. 4.° As cartas de naturalização serão isentas de 
qualquer imposto, excepto o de 25$000 de sello. 

Art. 5.° As ditas cartas não poderão sortir effeito 
algum sem que os outorgados por si, ou por procura
dor munido de poderes especiaes prestem juramento (ou 
promessa ) de obediência e fidelidade á constituição e ás 
leis do paiz, jurando ao mesmo tempo (ou promettendo) 
reconhecer o Brazil por sua pátria d'aquelle dia em 
diante. 

Art. 6.° Este juramento poderá ser prestado perante 
o Governo ou perante os Presidentes das Provincias. 
Nessa mesma occasião o indivíduo naturalizado declarará 
seus princípios religiosos e sua pátria ; se é casado ou 
solteiro, se com Brazileira ou estrangeira ; se tem filhos e 
quantos, de que nome, sexo, idade, religião, estados e 
naturalidade. Com estas declarações se formará na secre-
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taria de Estado respectiva matricula de todos os estran
geiros naturalizados. 

Art. 7.° A naturalização dos colonos continuará a ser 
regulada pelo Decreto n.° 808-A, de 23 de Junho de 1855. 

Art. 8.° São revogadas as disposições em contrário. 

P R I N C E Z A I M P E R I A L R E G E N T E 

João Alfredo Corrêa d'OIiveira. 

CAPITULO XVI 

Aviso n.° 291, de 10 de Outubro de 1832 

Declara que a ninguém é livre a renuncia do foro de cidadão bra-
zileiro, fora dos casos marcados na Constituição. 

Manda a Regência, em nome do Imperador, participar 
a Vm., em resposta ao seu officio de 8 de Agosto deste 
anno, que a ninguém é livre renunciar o foro de cidadão 
brazileiro, que comprehende não só direitos, mas tam
bém onus, que a sociedade tem o /us de exigir, pois que 
a Constituição no art. 6.° marcou a acquisição dos direitos 
de cidadão, e no art. 7.° a perda dos mesmos, o que 
exclue qualquer outro meio de adquiril-os, ou perdel-os ; 
e deve servir de regra a Vm., no caso de que trata o seu 
dito officio, e nos mais que possam dar-se de semelhante 
natureza. 

Deus Guarde a Vm. 
Palácio do Rio de Janeiro, 10 de Outubro de 1852.— 

Ni cola o Pereira de Campos Vergueiro. 
Sr. Ângelo José da Expectação Mendonça. 
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CAPITULO XVII 

Aviso n.° 206, de 21 de Abril de 1837 

Declarou que os que haviam sido degradados pelo 
Governo Portuguez para o Brazil, emquanío este fazia 
parte do Reino de Portugal, não estão compreendidos na 
nacionalização concedida pelo art. 6.°, § 4.° da Consti
tuição, por lhes faltar a circunstancia da espontaneidade 
da residência no território brazileiro. 

CAPITULO XVIII 

Aviso n.° 75 de 10 de Julho de 1850 

Declara que a disposição da Lei n.° 597, de 3 de 
Setembro de 1846 só comprehendia os estrangeiros esta
belecidos nas ditas colônias ao tempo da promulgação da 
dita lei. 

CAPITULO XIX 

Aviso do Ministério da Justiça n° Í45, 
de 28 de Março de 1865 

A referida Lei de 1860 (a de n.° 1096) não desna-
cionalizou o menor nascido no Brazil, filho de pães 
estrangeiros, e nem o poderia fazer em face do pre
ceito constitucional. Resalvando a nacionalidade obri
gatória, apenas concedeu que ao menor se applicasse, 
durante a menoridade, o direito que regula o estado civil 

tde seus pães. 
5 
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CAPITULO XX 

Aviso Circular do Ministério de Estrangeiros n.° 291, 
de 11 de Agosto de 1873 

Os filhos de estrangeiros, nascidos no Brazil, são 
cidadãos brazileiros por força da Constituição, sejam elles 
menores ou maiores de idade, e não podem perder essa 
qualidade senão restrictamente nos termos da mesma 
Constituição. Deste principio fundamental resulta que 
aquelles indivíduos estão subordinados somente ás leis do 
Império e ás obrigações por ellas impostas aos brazileiros. 

CAPITULO XXI 

Circular do Ministério de Estrangeiros 
de 20 de Agosto de 1861 

Devo prevenir a V. Ex.a que por aquella resolução 
(a Lei n.° 1096, de 10 de Setembro de 1860) não se esta
belece desde logo um direito, mas sim uma faculdade 
para que seja applicavel aos menores, filhos de estran
geiros, nascidos no Império, o estatuto pessoal de seus 
pães ; ella diz poderá e não — será assim regulado o 
estado civil dos ditos menores. É preciso decreto, accôrdo 
ou convenção para que a referida disposição possa ter a 
devida applicação aos casos occorrentes. Assim, V. Ex.a 

não consentirá na applicação da resolução, quanto ao 
estado civil dos menores, filhos de estrangeiros, nascidos 
no Império, se não intervier ordem do Governo Imperial, 
ou mediante algum acto internacional que a autorize. 

(Vide Relat. de Estrang. de 1865, Ann. n.° 6, p. 149)' 
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T I T U L O I I 

Decretos e Avisos do Governo Provisório 

CAPITULO I 

Decreto n.° 13-A de 26 de Novembro de 1889 

Regula a concessão de naturalização (3-d) 

Ari. 1.° O Ministro e Secretario de Estado dos Negó
cios do Interior e os Governadores dos diversos Estados 
ficam autorizados a conceder naturalização a todo o estran
geiro que a requerer, independentemente das formalidades 
exigidas pelos decretos n.° 808-A, de 27 de Junho de 1855 
e 1950, de 12 de Julho de 1871. 

Art. 2.° A naturalização será concedida por portaria 
e isenta de qualquer imposto, na forma do art. 14.° da lei 
n.° 5140, de 30 de Outubro de 1882 (3 e) . 

Ari. 5." Revogam-se as disposições em contrario. 

(3-d) LEGISLAÇÃO ANTERIOR Á REPUBLICA REFERENTE A NATURA
LIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS: Vide o Aviso de 10 de Out. de 1852; os 
DECS, de 22 de Junho de 1855; de 10 de Ser. de 1860; de 12 de Julho 
de 1871 e a LEI de 50 de Out. de 1882. 

(3-e) O BARATEAMENTO DA QUALIDADE HE CIDADÃO BRAZILEIUO: 
Com o douto JOÃO BARBALHO (Com. á Const. Federal) insurgimo-
-nos, e com bastante razão, contra a nimia facilidade que tanto 
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CAPITULO II 

Decreto n.° 58-A de 15 de Dezembro de 1889 

Providencia sobre a naturalização dos estrangeiros 
residentes na Republica 

O Governo Provisório dos Estados Unidos do Brazil, 
constituído pelo exercito e armada, em nome da nação, 
considerando que o inolvidavel acontecimento do dia 15 
de Novembro de 1889, assignalando o glorioso advento 
da Republica Brazileira, firmou os princípios de igualdade 
e fraternidade que prendem os povos educados no regimen 
da liberdade e augmentant a somma dos esforços neces
sários ás conquistas do progresso e civilisação da huma
nidade, resolve decretar: 

Art. 1.° São considerados cidadãos brazileiros todos 
os estrangeiros que já residiam no dia 15 de Novembro de 
1889, salvo declaração em contrario feita perante a respe
ctiva municipalidade, no prazo de seis mezes da publica-
çãa deste decreto (Sf)> 

Art. 2.° Todos os estrangeiros que tiverem residência no 
paiz, durante dous annos, desde a data do presente decreto, 
serão considerados brazileiros, salvo os que se excluírem 
desse direito mediante a declaração deque trata o art. l . ° ( 4 ) . 

barateara a qualidade de cidadão brazileiro. ao conferir o Dec. n.° 15-A 
a qualquer forasteiro que a procurasse, sem haver residido ainda no 
paiz, sem se saber quem seja, sem dar provas do seu bom procedi
mento, originando-se d'ahi a grita levantada pelos Ministros em os 
seus Relatórios (1895 a 1895). 

(3-í) PROROGAÇÃO DESSE PRAZO: Foi elle primeiramente proro-
gado pelo DECRETO N.° 479, de 15 de Junho de 1890. 

Depois, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no art. 69°, § 4° prorogou-o 
até 24 de Agosto de lfc9i, data em que findou. 

(4) CARACTER PERMANENTE r o ARTIGO: O dispositivo do art. 2.° 
é de caracter permanente. 
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Art. 3 ° Os estrangeiros naturalizados por este de
creto gosarão de todos os direitos civis e políticos dos 
cidadãos natos, podendo desempenhar todos os cargos 
públicos, excepfo o de chefe do estado (5). 

Art. 4.° A declaração, a que se referem os arts. 1.° 
e 2.°, será tomada perante o secretario da municipalidade 
ou corporação que provisoriamente a substitua, em livro 
especialmente destinado a tal fim, e assignada pelo décla
rante e pelo mesmo secretario ou representante da alludida 
corporação (G) e (7). 

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões do Gov. Provisório da Rep. dos 

Estados Unidos do Brazil, 15 de Dez. de 1889, 1.° da 
Republica.—Marechal MANUEL DEODORO DA FONSECA, 
Chefe do Governo Provisório.—ARISTIDE* DA SILVEIRA 
LOBO. 

(5) A CHAMADA —«A GRANDE NATURALIZAÇÃO > : Por este De-
creto concedeu-se a grande naturalização. 

(6) As DECLARAÇÕES NEGATIVAS: São as chamadas — declara
ções negativas. 

Estas foram prolongadas até seis mezes após a publicação 
do DEC. N.° 58-A, de 14 de Dezembro de 1889. 

Novo DECRETO, o de N.° 479, de 15 de Junho de 1890, os prorogou 
até SI de Dezembro do mesmo anno (1890). 

Proclamada a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, esta, por sua vez, os 
prorogou até 24 de Agosto de 1891. 

C) RELAÇÃO NOMINAL DOS ESTRANGEIROS RESIDENTES NUMA 
COMARCA: AO Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Mór, 
no Estado de S- Paulo, o Sr. Dr. Carlos Maximiliano, Ministro do 
Interior, remetteu, de accôrdo com o seu pedido, a relação nominal 
dos exlrangeiros que, residentes naquella comarca por occasião da 
proclamação da Republica, manifestaram, na fôrma do decreto n.°58-A, 
de 15 de Dezembro de 1889, o animo de conservar a nacionalidade 
de origem. 

(Jornal do Com., 28 Agosto 1917). 
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CAPITULO III 

Decreto n ° 277-D, de 22 de Março de 1890 

Declara que serão considerados cidadãos brazileiros e incluídos no 
alistamento eleitoral os estrangeiros que o requererem, tendo 
os requisitos legaes. 

Art. 1.° Será considerado cidadão brazileiro para 
todos os effeitos do art. 3.° do Decreto n.° 58 A, de 14 de 
Dezembro de 1889, independentemente de qualquer outra 
formalidade, e incluído no alistamento eleitoral pela com
petente commissão, o estrangeiro que requerer ser alistado 
eleitor, uma vez que tenha fixado residência no Brazil, 
saiba 1er e escrever e não esteja comprehendido em alguma 
das causas de exclusão mencionadas no art. 5.° do regu
lamento promulgado pelo Decreto n.° 200-A, de 8 de feve
reiro de 1890 ( s). 

Esta disposição não prejudica a do paragrapho único 
do art. 18.° do citado regulamento. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario, 

(8) ESTRANGEIROS SENDO ELEITORES: O DEC. 277-D declarou 
que seriam considerados cidadãos brazileiros e incluídos no alista
mento eleitoral os estrangeiros que o requeressem, tendo os requisitos 
legaes. 

Os estrangeiros que se achavam no Brazil desde 15 de Nov. 
de 1889, não tendo feito declaração alguma de conservar a nacionali
dade de origem até 24 de Agosto de 1891, são considerados cidadãos 
brazileiros, desde que tenham obtido o respectivo titulo declara
t o r s . 

- DEC. N.° 200-A : Veja-o neste trabalho. 
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CAPITULO IV 

Decreto n.° 396, de 15 de Maio de 1890 

Estabelece providencias tendentes a facilitar a execução do art. 1.° 
do Decreto n.° 58-A, de 14 de Dezembro de 1889, relativo á 
naturalização dos estrangeiros residentes na Republica. 

Ari. 1.° Os estrangeiros residentes no Brazil no dia 
15 de Novembro do anno passado que não desejarem ser 
considerados cidadãos brazileiros poderão fazer a decla
ração de que trata o art. 1.° do Decreto n.° 58-A, de 14 
de Dezembro do dito anno, não somente perante o secre
tario da Câmara ou Iníendencia Municipal, conforme facul
tou o art. 4.° do mesmo Decreto, mas também perante o 
escrivão de qualquer delegacia ou subdelegacia de policia, 
ou ainda perante qualquer agente diplomático ou consular 
da sua nação (9) e (10). 

(9) DECLARAÇÃO DE NÃO ACEITAÇÃO DA NACIONALIDADE BRAZI-
LEIRA: A declaração de não .aceitação da nacionalidade podia ser 
feita perante o consul da nação de origem nos termos do DEC. N.° 396, 
de 1890. Acc 3- T. Fed. 8 Junho 1909, in O Direito, vol. 118, 
p. 613. 

(10) NATURALIZAÇÃO TÁCITA; O DECRETO N.° 396, DE 15 DE MAIO 
DE 1890: Vide as seguintes ementas do acc. do S. T. Fed. do 1.° de 
Out. de 1915, publicado in D. Off. de 11 de Agosto de 1916, p. 9.167: 
EMENTAS: O estrangeiro que não acceitar a naturalização tácita 

pôde manifestar sua intenção em actos solemnes, praticados 
perante tabellião ou official de registro civil, ou outra fôrma 
authentica. 

O decreto n.° 396, de 15 de maio de 1890, procurou facilitar ao 
estrangeiro a declaração da vontade de conservar a nacionali
dade de origem, permittindo que ella seja feita não só perante 
o secretario da Câmara Municipal, conforme estatue o decreto 
n.o 58-À, de 14 de Dezembro de 1889, como também perante o 
escrivão da delegacia ou sub-delegacia, e o agente consular ou 
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Ari. 2.° Para as declarações a que se refere o artigo 
antecedente haverá em cada cartório de escrivão de dele
gacia ou subdelegacia de policia um livro especial, aberto, 
numerado, rubricado e encerrado pelo delegado ou subde-
legado de policia ou seus supplentes em exercício. 

Art. 3.° Os livros serão fornecidos pelas Câmaras 

diplomático do paiz a que pertencer o déclarante. Não eqüi
valem, porém, a essa manifestação ou declaração as expressões 
que indicam apenas, em documento au then fico, o logar do 
nascimento. 

Não se applica o dispositivo do art. 60.°, lettra h da Constituição, 
quando não se ventila no feito uma questão de direito civil 
internacional, ou não é possível occorrer na espécie um conflicto 
de legislação. 

ACCORDÃO N.° 801: Relatados e discutidos estes autos de recurso 
extraordinário, interposto com fundamento no art. 59.°, lettra a da 
Constituição da Republica, por Antonio Jorge Pereira Guimarães, do 
accórdão de fis. 207-209 do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo 
que, em ultima instância, julgou a acção de divorcio proposta contra 
o recorrente pela recorrida D. Maria Carloia Barbosa da Costa Gui
marães. O recorrente suscitou, nos embargos de fis. 169, em face do 
art. 60 °, lettra h da Constituição, a questão de competewia da justiça 
áo Estado para conhecer da causa, allegando que tanto elle como sua 
mulher são portuguezes, e, portanto, a lei a applicar á espécie é 
a nacional ou de origem dos cônjuges divorciandos. Os referidos 
embargos foram rejeitados pelo accórdão recorrido, declarando o 
tribunal paulista que os litigantes se casaram em 17 de Dezembro 
de 1898 na cidade de S. Paulo, onde residiam, possuíram um immovel 
e nasceram seus filhos; que, sendo estes brazileiros, em virtude do 
art. 69.°, § 1.° da Constituição, ficaram seus pães naturalizados 
tacitamente, ex-vi do § 5.° do mesmo artigo, por não terem manifes
tado a intenção de não mudar de nacionalidade, nos termos do 
decreto n ° 394, de 15 de Junho de 1890: que a declaração constante 
da escriptura de perfilhação de fis. 149, certidões de casamento de 
fis. 5, e de nascimento de fis. 22, 25 e 24, não impediram a acquisição 
da nacionalidade brazileira, porque foi feita perante funccionarios 
incompetentes, e não está registrada em livro especial, conforme o 
exige o citado decreto numero 394 de 1890; que a naturalização tácita 
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ou Intendcncias Municipaes, correndo a despeza por conta 
dos Estados ou da Federação quando aquellas corporações 
não a puderem satisfazer. 

Art. 4.° Findo o prazo de seis mezes marcado no 
art. 1.° do citado Decreto, todos os livros de declarações 
feitas perante os escrivães dos delegados ou subdelegados 

se verificou no caso concreto em virtude do art. 69.° § 5.° da Consti
tuição, embora não exista o titulo declaraíorio de que trata o art. 15.° 
do regulamento annexo ao decreto n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 

Diz o recorrente, nas razões de fis. 215 e 220, que elle e sua 
mulher sempre manifestaram, em actos solemnes da vida civil, a 
intenção de conservar a nacionalidade de origem; que a Constituição 
não determina como deve ser feita essa declaração e, pois, os tabel-
liães ou officiaes do registro civil podem recebei-a ; que leis ordinárias 
vigentes, interpretando e uniformisando a materia, mai\dam que se 
expeçam títulos declaratorios de cidadãos brazileiros aos estrangeiros 
nas condições do art. 69.°, § 5.° da Constituição, que não tiverem sido 
eleitos ou nomeados para cargos públicos federaes ou estaduaes. 

A recorrida allega, preliminarmente (folhas 222 e 223), que o 
recurso foi interposto, em 31 de Outubro de 1911, por procurador 
illegitimo e fora do prazo legal, porquanto a petição de fis. 210 e o 
termo de fis. 212, se referem á decisão da appellação que é a do 
accórdão de fis. 165 e 166, do qual o advogado do recorrente foi 
intimado em 4 de abril daquelle anuo. De mentis, sustenta a com
petência da justiça local, observando que os litigantes tiveram filhos 
brazileiros, sempre residiram no Brazil, onde adquiriram immoveis, e 
que o titulo declaratorio não era exigido antes dos decretos n.° 58-A, 
de 14 de Dezembro de 1889, n.° 396, de 15 de Maio de 1890. nem de 
semelhante condição depende a naturalização prevista no § 5.° do 
art. 59.° da Constituição. 

O que tudo examinado; e, 

Considerando que não procedem as preliminares levantadas 
pela recorrida, porque a procuração de fis. 12 contem poderes para 
o uso de todos os recursos legaes, e a petição de fis. 210, á qual se 
reporta o termo de fis. 212, foi apresentada dentro de 10 dias contados 
do accórdão de fis. 207 e 209, que rejeitou os embargos de fis. 169, 
conhecendo da questão de competência nestes suscitada; 

Considerando que o legislador constitucional não estabelece o 
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de policia serão por estas autoridades, ou seus supplentes, 
ern exercício, remettidos ao presidente da Câmara ou Inren-
dencia Municipal, para, confrontados com as listas dos 
estrangeiros qualificados eleitores, enviadas pelas com-
missões districtaes de alistamento, proceder a commissão 
municipal, na conformidade da 2.a parte do art. 1." do 

meio de serem feitas as declarações sobre a nacionalidade de origem 
para se reputar excluída a naturalização tácita; 

Considerando que a intenção do estrangeiro, nesse caso, pode 
ser manifestada em fôrma authentica, e, conseguintemente, em actos 
solemnes praticados perante tabellião ou official do registro civil, 
conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal por accórdão de 25 
de Janeiro de 1909, aggravo n.° 1.120; 

Considerando que o decreto n.° 396, de 15 de maio de 1890, 
citado no accórdão recorrido, procurou facilitar ao estrangeiro a 
manifestação da vontade de conservar a nacionalidade de origem, 
permittindo-lhe fazer a declaração não só perante o secretario da 
câmara municipal, comoesfatueo decreto n.°58-A, de 14 de Dezembro 
de 1889, mas também perante o escrivão da delegacia ou sub delegacia, o 
agente consular ou diplomático da nação a que pertencer o déclarante; 

Considerando, porém, que as declarações constantes dos docu
mentos de fis. 22 e 23 não foram feitas pelos próprios litigantes e as 
dos documentos de fis 5, 24 e 149 não eqüivalem á manifestação clara 
de conservar a nacionalidade de origem, devendo entender-se que as 
expressões—portuguezes, naturaes de Portugal, indicam apenas o 
logar do nascimento dos déclarantes; 

Considerando que, não tendo sido agitada nos autos questão 
alguma do direito civil internacional, nem mesmo sendo possível o 
conflicto de leis braziieiras e estrangeiras, é inapplicavel á espécie o 
disposto no art 60.° lettra h da Constituição Federal. 

Accordam, por estes fundamentos, conhecer do recurso para 
negar-lhe provimento, e condemnam o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 1.° de Outubro de 1915. — H. do Espi
rito Santo, P—-Sebastião de Lacerda, relator. — M. Murtinho.— 
Pedro Lessa, com restricções quanto aos fundamentos. — Oliveira 
Ribeiro. — Ca nu to Saraiva. — Leoni Ramos—Enéas Oalvão,— André 
Cavalcanti.—J. L. Coelho e Campos. — Oodofredo Cunha. — Pedro 
Mibielli.— Viveiros de Castro. — Fui presente, Moniz Barreto. 
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Decreto n.° 277-E, de 22 de Março ultimo, á eliminação 
dos nomes daquelles que, dentro do mencionado prazo, 
tiverem declarado não adherir á nacionalidade brazileira. 

Paragrapho único. Para o mesmo fim serão attendi-
das as reclamações que os agentes diplomáticos e consu
lares fizerem em favor de seus compatriotas que perante 
elles declararem manter a sua nacionalidade 

Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrario. 

CAPITULO V 

Decreto n.° 479, de 13 de Junho de 1890 

Proroga o prazo concedido pelo Decreto n.° 58-A, de 14 de Dezem
bro de 1889, para as declarações dos estrangeiros, residentes 
no Brazil, no dia 15 de Novembro anterior, que não desejarem 
ser considerados cidadãos brazileiros. 

O generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, chefe 
do governo provisório da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil, constituído pelo exercito e armada, em nome 
da Nação, decreta : 

Fica prorogado até 51 de Dezembro do corrente 
anno o prazo concedido pelo aríigo 1.° do Decreto 
n.° 58-A, de 14 de Dezembro de 1889, para as declara
ções que, na fôrma do artigo 4.° do mesmo Decreto e do 
artigo 1.° do de n.° 396, de 15 de Maio ultimo, devem 
fazer os estrangeiros, residentes no Brazil no dia 15 de 
Novembro anterior, que não desejarem ser considerados 
cidadãos brazileiros. 

Sala das sessões do Governo provisório da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil, 13 de Junho de 1890, 2.° 
da Republica.—MANOEL DEODORO DA F O N S E C A . — J O S É 
CESARÍO DE FARIA ALVIM. 
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CAPITULO VI 

Decreto n.° 200-A, de 8 de Fevereiro de 1890 

Promulga o regulamento eleitoral 

Art. 5.° São excluídos de votar: 
I. Os menores de vinte e um annos, com excepção 

dos casados, dos officiaes militares, dos bacharéis for
mados e doutores, e dos clérigos de ordens sacras. 

II. Os filhos familias, não sendo como íaes conside
rados os maiores de vinte e um annos, ainda que em 
companhia do pae. 

III. As praças de prêt do exercito, da armada e dos 
corpos policiaes, com excepção das reformadas. 

Art. 18." A Comissão comprehenderá na lista geral 
dos eleitores todos os cidadãos a que se refere o art. 4 ° 
combinado com o art. 1.° deste decreto, e deixará de alis
tar os referidos no art. 5° combinado com os arts. 2.° 
e 5.°. 

Paragrapho único. Fica entendido que serão qualifi
cados os naturaes de outro paiz, que já residiam no Brazil 
no dia 15 de novembro de 1889, que reunirem as quali
dades de eleitor, uma vez que não conste à Commissao 
que nos termos do decreto de 15 de Dezembro de 1889 
declararam ter optado pela sua nacionalidade (" ) . 

(") L E I ELEITORAL EM VIGOR: Vide-a neste trabalho, bem como 
o respectivo Regulamento. 
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CAPITULO VII 

Decreto n." 773, de 27 de Setembro de 1890 

Declara os meios de suprir a certidão de idade para o casamento, 
e estabelece regras sobre justificação desse e outros requi
sitos. 

Art. 1." A prova da idade, exigida pelo art. 1.° da 
Lei de 24 de Janeiro de 1890, na falta ou impossibilidade 
da apresentação do registro civil ou certidão do assento 
de baptismo, p6de ser supprida por alguns dos seguintes 
meios: 

I. Justificação, pelo depoimento de duas testemunhas, 
perante qualquer juiz do eivei, inclusive o de orphãos, o 
de casamentos e o juiz de paz. 

II. Titulo ou certidão com que se prove a nomeação, 
posse ou exercício, em qualquer tempo, de cargo publico, 
para o qual exija a lei maioridade, ou de matricula, quali
ficação ou assento official de que conste a idade. 

III. Attestado dos pães ou tutores, não havendo con
testação. 

IV. Qualquer documento que em direito commum seja 
acceito por valioso para substituir a certidão de idade. 

V. Attestado de qualquer autoridade que em razão 
do officio tenha perfeito conhecimento da pessoa, não 
estando esta sob poder ou administração de outra. 

VI. Exame de peritos nomeados pelo juiz competente 
para conhecer da capacidade dos pretendentes. 

Art. 2.° O processo de justificação da idade dos 
nubentes será summarissimo, dispensando-se todos os 
termos que não forem rigorosamente essenciaes e a cita
ção das testemunhas que espontaneamente comparecerem. 

Se ambos os nubentes a requererem perante o mesmo 
juiz, correrá a justificação em um só processo. 
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Art. 3.° Na referida justificação ou em outras neces
sárias para a realisação do casamento civil, os juizes, 
escrivães e os officiaes de justiça perceberão pela metade 
os emolumentos para actos semelhantes no regimento de 
custas, approvado pelo Decreto n.° 5757, de 2 de Setembro 
de 1874. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario. 

MANUEL DEODORO DA FONSECA. 
M. Ferraz de Campos Salles. 

CAPITULO VIII 

Decreto n.° 847, de 11 de Outubro de 1890 

Código Penal da Republica 

Vide o que se acha dito na Parte n, Titulo i, Capi
tulo III— DOS EFEITOS DA NATURALIZAÇÃO NO DIREITO 
PENAL. 

CAPITULO IX 

Avisos — Circulares 

Ministério da Jus t iça 

A 
Aviso declarando que pôde ser alistado eleitor quem 

só souber 1er e escrever em lingua estrangeira 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DO INTERIOR— l.a sec-
ção. — Rio de Janeiro, 14 de Março de 1890. 

Consulíaes, em íelegramma de 10 do corrente, se, á 
vista do art. 1.° do Decreto n.° 6 de 19 de Novembro do 
anno passado e do art. 4.° n.° 1.° do Regulamento annexo 
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ao Decreto n.° 200-A, de 8 de Janeiro ultimo, é indispen
sável, para o alistamento eleitoral, que o cidadão saiba 
1er e escrever em portuguez, ou podem alistar-se os natu
ralizados que souberem 1er e escrever em lingua estran
geira. 

A legislação citada não exclue do alistamento, pela 
presumpção de incapacidade para o exercício do voto, 
os analphabetos. Não o são os estrangeiros que, não 
conhecendo o portuguez, todavia souberem 1er e escrever 
na lingua natal ou em qualquer outra. 

José Cesario de Faria Alvim. 

Ao Governador de S. Catharina. 

B 

Circular de 23 de Maio de 1890 

Ministério das Relações Exteriores 

Resolve duvidas sobre naturalização de estrangeiros 

MINISTÉRIO DAS R. EXTERIORES — l.a secção— C I R 
CULAR.—R. de Janeiro, 25 de Maio de 1890. 

Segundo o Dec. n.° 58-A, de 14 de Dezembro do anno 
proximo findo, publicado no Diário Official sem numero e 
com a data de 15, são considerados cidadãos brazileiros 
os estrangeiros que já residiam no Brazil no dia 15 de 
Novembro, salvo declaração em contrario feita perante a 
respectiva municipalidade no prazo de 6 mezes contados 
da publicação do mesmo decreto; e serão igualmente con
siderados os que tiverem residência no paiz durante dous 
annos desde a data também do decreto. 

O governo provisório não teve a intenção de impor a 
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nacionalidade brazileira aos estrangeiros a quem se refere 
o Decreto. Entretanto, a alguns governos, e em primeiro 
logar ao da Rep. Francesa, pareceu que a naturalização era 
obrigatória. 

Perguntou-me esse governo por meio de seu agente 
diplomático: 

1.° Qual seria a opinião do governo provisório no 
caso da reclarnação de um francez que, não tendo feito 
antes de 15 de Junho do corrente anno a declaração indi
cada pelo Decreto, reivindicasse a sua nacionalidade de 
origem sem ter praticado acto ou gosado de privilegio que 
autorisassem a supposição de ter elle aceitado a naciona
lidade brazileira. 

2.° Como consideraria o Governo Provisório o caso 
de um francez que, amparado do Decreto, voltasse á 
França sem ter satisfeito as obrigações do serviço militar 
e buscasse o apoio da legação do Brazil para protestar 
contra a qualificação de desertor que a lei franceza poderia 
applicar-lhe. 

Respondi á primeira pergunta: 
O Dec. n.° 58-A, de 14 de Dezembro do anno proximo 

passado, concebido no espirito de larga hospitalidade, tem 
por fim abrir a família brazileira a todos os que nella qui-
zerem entrar sem o menor constrangimento. Se, portanto, 
um francez, que ainda não tenha gosado de algum dos 
direitos concedidos por esse decreto, reclamar contra a sua 
naturalização, será esta reclamação favoravelmente acolhida. 
O governo provisório não tem a intenção de crear dificulda
des por questões de pessoas, e sempre estará animado a esse 
respeito das mais conciliadoras disposições. 

Respondi á segunda pergunta: 
Se a obrigação tiver nascido antes da naturalização, 

a legação do Brazil não protestará contra a decisão do 
governo francez. A naturalização não pôde subtrahir o 
nacionalizado ás obrigações por elle contrahidas no paiz 
de origem antes da sua nacionalização. 
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Pelo Decreto n.° 396, de 15 do corrente, publicado no 
Diário Official de 16, do qual incluo um exemplar, per-
mitte o governo provisório que a declaração exigida no 
decreto anterior seja feita não só perante o secretario da 
câmara ou intendencia municipal, mas também perante o 
escrivão de qualquer delegacia ou subdelegacia de policia, 
e ainda perante o agente diplomático ou consular da nação 
do déclarante. 

O governo mantém a resolução de ampliar o prazo, 
que lhe foi aítribuida em noticia do Jornal do Commercio 
e que eu verbalmente confirmei aos Srs. Wyndham e Blon-
del ; não o fez no Decreto de 15 do corrente pelas seguintes 
considerações: 

O prazo para a declaração está necessariamente subor
dinado ao que se marcou para a eleição dos deputados á 
assembléa constituinte, a qual ha de ser feita em todos os 
Estados a 15 de Setembro do corrente anno. 

Se aquelle primeiro prazo fosse ampliado sem se adiar 
a eleição, não haveria tempo sufficienre para se praticarem 
os actos relativos aos estrangeiros. Para reconhecer isto, 
basta considerar o seguinte : 

Segundo o art. 1.° do Decreto n.° 277-E, de 22 de 
Março do corrente anno, cada commissão disírictal de 
alistamento tem de organizar uma relação dos estrangeiros 
que, por terem as qualidades de eleitor e já residirem no 
Brazil no dia 15 de Novembro de 1889, houverem sido 
alistados, independentemente de requerimento, por sciencia 
propria da commissão. 

Essa relação ha de ser enviada ao presidente da 
câmara ou intendencia municipal e servirá á commissão 
municipal revisora para proceder á eliminação dos nomes 
dos estrangeiros alistados eleitores que, dentro do prazo 
de seis mezes já estabelecido, houverem declarado não 
adherir á nacionalidade brazileira. 

Este processo, por menor que fosse a ampliação, 
não poderia ser feito em tempo util. Não se ampliou, 

e 
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portanto, o prazo; mas isto não prejudica os estrangeiros 
que não quizerem ser brazileiros, porque, segundo o para-
grapho unico do art. 4.° do Dec. de 15 do corrente já 
citado, serão attendidas as reclamações que os agentes 
diplomáticos e consulares fizerem a favor dos seus com
patriotas que perante elles declararem manter a sua nacio
nalidade. 

Vou communicar este despacho aos agentes estran
geiros, mas vós podereis em caso de necessidade fazer 
uso delle para informações do governo desse paiz. 

Saúde e fraternidade. - QUINTINO BAGAYUVA. 
Ao Sr. . . . 

C 

Aviso de 16 de Agosto de 1890 

Resolve duvidas sobre as condições da elegibilidade 
dos estrangeiros naturalizados 

M I N I S T É R I O D O S N E G Ó C I O S DO INTERIOR. — l . a sec-
ção.—Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 1890. 

Suscitando-se duvidas sobre as condições de elegibi-
lidade dos estrangeiros naturalizados, o Governo declara : 

A restricção do art. 26.° da Constituição não compre-
hende os estrangeiros naturalizados em virtude da dispo
sição do art. 1." do Decreto n.° 58-A, de 14 de Dezembro 
de 1889, a respeito dos quaes prevalecem as vantagens e 
direitos concedidos pelo art. 3.° do mesmo decreto. 

O preceito constitucional rege os casos de naturaliza
ção sugeitos á regra geral, e por isso mesmo não pode 
comprehender o caso excepcional do art. 1.° do citado 
Decreto, para o qual, afastando-se do rigor commum, a 
lei não requer tempo determinado de residência, nem outra 
qualquer condição. 
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Fica, portanto, entendido que os estrangeiros que já 
residiam no Brazil no dia 15 de Novembro de 1889 e que 
se tenham naturalizado por não haverem declarado sua 
opção pela nacionalidade de origem, gozarão de todos os 
direitos civis e políticos dos cidadãos natos, podendo 
desempenhar todos os cargos públicos, excepto o de 
presidente da republica. 

José Cesario de Faria Alvim, 

Ao sr. Governador do Estado de . . . 



T I T U L O I I I 

Avisos, Decretos e Leis do Governo 
Constitucional 

CAPITULO I 

Lei de 24 de Fevereiro de 1891 

Constituição da Republica 

Vide o que se acha dito neste Titulo, Capitulo H— Cons
tituição Federa/. 

CAPITULO II 

Constituição Federal 

CAPITULO IV 

Das attribuições do Congresso 

Art. 34.° Compete privativamente ao Congresso Na
cional : 
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54. Estabelecer leis uniformes sobre a naturaliza
ção (12e12"a). 

Dos cidadãos brazileiros 

SECÇÃO I 

Das qualidades de cidadão brazileiro (13) 

Artigo 69.° São cidadãos brazileiros (14 a S9). 

(12) P O D E M O S G O V E R N A D O R E S D E E S T A D O C O N C E D E R N A T U R A 

L I Z A Ç Ã O , GUARDADAS AS CONDIÇÕES LEGAES ESTABELECIDAS PELO PODER 
FEDERAL? — pergunta JoÃO BARBALHO, Com. á Const do Braz-. 
E responde: 

«Permitíia-o o DEC. N.° 13-A, de 26 de Nov. de 1889, isto facilitava 
o serviço com relação aos habitantes dos Estados. Mas, promulgada 
a Constituição Federal que discriminou de modo definitivo a compe
tência entre os Estados e a União, aquelle acto do Governo Provisório 
ficou implicitamente revogado e assim o entendeu o governo federal, 
«visto tratar-se de uma faculdade que produz effeitos jurídicos em 
todo o território da Republica e interessa principalmente á União, 
além de affectar relações de ordem internacional». Av. n.° 11, de 29 
de Março de 1894. De modo que os governadores não têm o direito, 
que o citado decreto lhes tenha dado, de conceder naturalização ; 
mas, como a execução das leis federaes pode ser confiada aos 
Governadores dos Estados mediante conveniência d'estes ». (CONST., 
art 7.° § 3.°), nada obsta que os poderes federaes deem tal incumbência 
aos Governadores que a acceitarem, observadas por estes, em todo o 
caso, as prescripções da legislação federal referente á materia ». 

(i2-a) ART. 34.° N . ° 24 DA CONSTITUIÇÃO: A lei promettida em 
1891 foi promulgada pelo .Dec. n.° 904, de 12 de Nov. de 1902, a 
qual foi regulamentada pelo Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 

( 1 3 ) DlSTINCÇÃO DOS HABITANTES DO BRAZIL EM NACIONAES 
E ESTRANGEIROS: A secção I do Tit. iv, diz BARBALHO, Commentario, 
á Const. Federal, distinguindo os habitantes do Brazil em nacionaes 
e estrangeiros, indica as condições da nacionalidade e da nacionali
zação, dependendo a primeira do nascimento em território brazileiro, 
da filiação e do domicilio, nos termos do art. 69.°, n.0s 1 a 3 ; a segunda 
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que equipara o estrangeiro ao nacional, ao natural dó paiz, opera-se 
pela naturalização, nos termos do mesmo artigo n.os 4.°, 5 ° e 6.° e da 
lei ordinária de que trata o art. 54.°, n.° 24. 

( u ) COMENTÁRIO AO ARTIGO FEITO POR JOÃO BARBALHO: Este 
insigne constiíucionalista, em sua obra — Const. Fed. com., escrevera: 
«Salvo na parte referente a naturalização tácita (n.os 4 e 5), que a 
Constituição alargou, o art. 69.° contem o que vinha na Carta de 1824 
(art. 6.°), a qual seguira, com diminutas modificações não essenciaes, 
o art. 5.° do projecto dos constituintes de 1825. E, assim, neste 
assumpto, o direito publico republicano é o mesmo, com a referida 
alteração parcial, do anterior regimem. — . . . A Republica, antes 
mesmo de sua constituição, logo nos primeiros dias do Governo 
Provisório, facilitou aos estrangeiros a naturalização, mediante sim
ples requerimento independentemente das formalidades exigidas pela 
legislação anterior e de pagamento de impostos —Dec. n.° 15-A, de 26 
de Nov. de 1889.— . . . Dias depois estatuiu a naturalização tácita, 
considerados brazileiros todos os estrangeiros residentes no Brazil 
no dia 15 de Nov., salvo declaração em contrario (Decs. n.° 58-A, 
de 14 de Dez. de 1889 e n.° 479, de 15 de Junho de 1890 ». 

Em nota accrescenta : « A naturalização tácita foi objecto de 
protesto de algumas nações estrangeiras, — Portugal, Hespanha, Italia, 
Austria, Inglaterra, sob o fundamento de ser contraria á liberdade 
individual, aos princípios de direito internacional e não assente em 
base jurídica, não podendo ser considerado tal o silencio do estran
geiro. A isto o Governo contestou com o principio da soberania do 
Estado, em virtude da qual este tem o direito de estabelecer regras 
relativas á acquisição e perda da qualidade de cidadão». 

(i5) O ART. 69.° DA CONSTITUIÇÃO : Em a sua Constituição Bra-
ziieira, com., n.° 422, diz CARLOS MAXIMILIANO : 

— « Estribam-se no jus soli os n.os 1, 4 e 5 do art. 69.°; propende 
para o jus sanguinis o n.° 2. Os n.os 1, 2 e 5 designam os brazileiros 
natos; os n.os 4, 5 e 6 os naturalizados. A distincção tem impor
tância; porque os últimos não podem aspirar á Presidência nem á 
Vice-Presidencia da Republica (art. 41.° § 5.° n.° 1), recebem suffragios 
para deputados quatro annos depois de nacionalizados, e para sena
dores seis (art. 26.°), exceptuados nos dous últimos casos os indivíduos 
comprehendidos pelo n.° 4 do art. 69.°. 

— Ao estrangeiro não será licito aspirar á presidência ou á 
vice-presidência da Republica (art. 41.° § 5.° n.° 1). 

(i6) NATURALIZAÇÃO TÁCITA: Sobre ella escrevera ARAÚJO CASTRO 
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em o seu Manual da Constituição Brazileira, o que se segue 
(pag. 289): 

«—A Lei n.° 904, de 12 de Nov. de 1902, determinava que, inde
pendentemente de quaesquer formalidades, fossem expedidos títulos 
declaratorios de cidadãos brazileiros aos que requeressem, por si, 
provando que se achavam no Brazil a 15 de Novembro de 1889. 
A Lei n.° 1.805, de 12 de Dezembro de 1907, dispõe, porém, que para a 
expedição do titulo declaratorio se torna indispensável que o estran
geiro exhiba prova da continuidade de domicilio no logar em que se 
achava a 15 de Novembro de 1889 ou dos successivos domicílios que 
tenha tido desde a mesma data até 24 de Agosto de 1891. O Dec. 
n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, reproduz essa disposição. Parece-nos, 
de todo o ponto evidente que semelhante exigência é contraria ao 
espirito da Constituição, que se satisfaz unicamente com o facto da 
presença do estrangeiro no Brazil no dia 15 de Novembro de 1889. 
Desde que o estrangeiro prove que se achava nessa occasião no 
paiz e não manifestou o animo de conservar a sua nacionalidade de 
origem, nada mais se deve exigir para que se o considere brazileiro. 
E assim opinam ires eminentes jurisconsultes: AMARO CAVALCANTI, 
UBALDINO DO AMARAL e EPITAOIO PESSOA». 

(17) NATURALIZAÇÃO: Segundo a Constituição Federal, a natu
ralização pode ser expressa ou tácita. E' expressa, quando conce
dida pelo poder competente, preenchidas as formalidades legaes-
E' tácita na hipótese dos n.os 4 e 5 do art. 69,°. 

Os estrangeiros naturalizados gozam de todos os direitos civis 
e políticos e podem desempenhar quaesquer cargos ou funções publicas, 
excepto os de presidente e de vice-presidente da Republica. Para os 
cargos de deputado ou senador ao Congresso Nacional precisam ter, 
quanto ao primeiro, mais de 4 annos de cidadão brazileiro e, quanto 
ao segundo, mais de 6 annos. ARAÚJO CASTRO, Manual da Const. 
Brazileira, pag. 287. 

(18) NATURALIZAÇÃO TÁCITA: A exigência do titulo declaratorio, 
importando em uma condição nova, creada posteriormente para os effeF 
los da naturalização tácita, é inconstitucional, visto como attenta contra 
o disposto nos arts. 69.° n.° 4.° e 71.° § 2.° da Constituição da Republica. 

A applicação retroactiva do Código Civil Brazileiro não prejudica 
nenhum direito adquirido protegido pelo principio consagrado na dis
posição do art. 11.° n.° 3.° da Const. Federal. Ac. do S. T. Fed. 20 Nov. 
1918, in D. Offí. 15 Agosto 1919, pag. 9 do Supplem. App. eivei n.° 5174. 

(19) NATURALIZAÇÃO EXPRESSA: No Brazil, diz ARAÚJO CAS-
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TRO, Manual da Constituição Brazileira, pag. 288,—qualquer estran
geiro pode ser naturalizado, sem disfincção alguma de raça. E accres-
centa : O mesmo, porém, não acontece nos Estados Unidos, onde 
as pessoas de raça mongolica não podem ser naturalizadas, ainda 
que tenham prestado relevantes serviços ao paiz. {A person of the 
mongolian race, either Chinese, Japonese, or Bermuse cannot be 
naturalized, even in view of honorable service in the army or navy, 
CORPUS JURIS, vol. IT, pag. 1.114). 

( 2 0 ) E S T R A N G E I R O S T A C I T A M E N T E N A T U R A L I Z A D O S ; T Í T U L O S D E -

CLARATORIOS DE CIDADÃOS BRAZiLEiROS : Valem como títulos decla-
ratorios de cidadãtjs brazileiros para os estrangeiros tacitamente 
naturalizados de accôrdo com os arts. 4.° e 5.° do art. 69.° da Consti
tuição Federal, os documentos que se seguem e expedidos até 12 de 
Dezembro de 1907: 

a) titulos de eleitor federal; b ) decretos e portarias de 
nomeação para cargos federaes ou estaduaes. Dec. n.° 6.948, de 14 
de Maio de 1908. 

(21) NATURALIZAÇÃO DE ANALPHABETO: NO requerimento em 
que José Ribeiro da Silva, a rogo de outro, por ser analphabeto, pedia 
naturalização, o Sr. Dr. Alfredo Pinto, Ministro da Justiça, proferio o 
seguinte despacho: 

«A Constituição Federal, considerando cidadãos brazileiros os 
extrangeiros naturalizados (art. 69.°, n.° 6.°), não excluio, expressa
mente, os analphabetos de obterem esse favor, desde que preencham 
os requisitos legaes previstos no decreto n.° 6.948, de 14 de Maio de 
1908. O que a Constitíuição prohibio, foi o exercício e direito de 
suííragio pelos analphabetos (art. 7.°, § 1.°). 

Sendo, porém, a concessão do título de naturalização discricio
nário do Governo, indefiro o pedido do requerente, pelos motivos 
expostos nas informações». (Jornal do Com., 7 de Agosto de 1920). 

(22) ESTRANGEIRO E A NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM: A Cons
tituição Federal (art. 15.°, § único) nega ao estrangeiro o direito de 
fazer navegação de cabotagem. 

(23 ) ESTRANGEIROS EMPREGADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DO 
DISTRICTO FEDERAL: Pelo Sr. Dr. Prefeito do Disíricto Federal foi 
hontem promulgada, de accôrdo com a decisão do Senado Federal, a 
seguinte resolução do Conselho Municipal : 

«Art. 1.° Só na falta absoluta de nacionaes ou extrangeiros 
naturalizados, poderão ser adrniítidos extrangeiros como serventes, 
vigias, pessoal de salário, de cadastro ou que fôr designado pelo 
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Director, administrador ou chefe de serviço das diversas repartições 
dependentes da Municipalidade, e pagos pela verba — Material. 

Art. 2.° Os que pretenderem os lugares de que trata o art. 1.° 
deverão, pelos meios admittidos em direito, provar que : 

a) são brazileiros ; 
b) têm mais de 18 annos de idade; 
c ) sabem 1er e escrever; 
d) são vaccinados; 
e) não soffrem de moléstia contagiosa. 
Art. 5.° O Prefeito providenciará para que dentro de 1res mezes, 

contados da data da execução desta lei, estejam substituídos por 
nacionaes os extrangeiros que se acharem occupando os lugares 
indicados no artigo 1°, ou que não se tiverem naturalizado dentro 
daquelle prazo, exceptuados os que na data da approvação desta lei, 
contarem mais de dez annos de serviço. 

Art. 4.° Incorrem na pena de suspensão por trinta dias e do 
dobro na reincidência os funcionários que infringirem a presente lei, 
preterindo os direitos dos nacionaes por ella assegurados» (17 de 
Dezembro de 1917). 

(24) BENS IMÓVEIS DE PEQUENO VALOR ADQUIRIDOS POR ESTRAN
GEIROS : O Sr. Senador Adolpho Gordo, abrindo a sessão da Comis
são de Justiça do Senado, declara que tendo sido informado de que 
em muitas localidades do paiz se tem procurado incluir nos alistamentos 
eleitoraes grande numero de estrangeiros com o fundamento de que 
devem ser considerados brazileiros por serem possuidores de immo-
veis no Brazil, e que para fazerem tal allegação adquirem porções 
minimas de terrenos que não são susceptíveis de applicação alguma, 
invoca a attenção dos dignos membros da Commissão para a necessi
dade de ser regulamentado o art. 69.° paragrapho 5 o da Constituição 
Politica. 

Para base de estudo offerece o seguinte projecto : 
— O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° — Os estrangeiros, que possuírem bens immoveis no 

Brazil e forem casados com brazileiras, ou tiverem filhos brazileiros, 
serão considerados brazileiros desde que obtenham um titulo declara-
tório expedido pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Paragrapho único—Só será concedido o titulo declaratorio, se o 
estrangeiro provar que é proprietário no Brazil ha mais de dous annos 
de um prédio próprio para a sua residência ou de um immovel que 
tenha estabelecimento commercial, ou industrial ou agrícola, e que é 
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casado com brazileira, com quem conviva honestamente ou que tenha 
filhos brazileiros, aqui residentes. 

Ari. 2.° — Revogam-se as disposições em contrario. 
(Jornal do Com., 5 de Julho 1919 ). 
(2r> ) EXPULSÃO DE EXTRANGEIRO : Ao passo que o brazileiro não 

pode jamais ser desterrado para fora do paiz (Const, art. 80.° § 2.° 
n.° 2), é um direito de soberania, reivindicado pelos povos mais livres 
da terra, o de expulsar o alienígena perverso ou corrupto, perigoso 
para a moral ou, ao menos, para a tranquillidade publica. CARLOS 
MAXIMILIANO, Const. Braz., n.°429. 

(36) CIDADANIA: Não é synonymo de — nacionalidade, por
quanto esta é a condição juridica em virtude da qual o indivíduo pos-
sue certos direitos e está sujeito a certos deveres peculiares aos sub-
ditos de uma soberania; a cidadania'é a condição juridica em virtude 
da qual o indivíduo intervém no exercício da potestade política de uma 
determinada sociedade. ARAÚJO CASTRO, Manual da Const. Braz., 
p. 287. No Brazil só temos uma cidadania, de sorte que o estran
geiro, uma vez naturalizado, passa a ser cidadão em todos os Esta
dos, independentemente da residência em qualquer délies ; e de accôrdo 
com a nossa Constituição, são exclusivos do cidadão Brazileiro o 
direito de suffragio e o de accesso aos cargos públicos electivos ou 
não ; cit. autor e obra. 

(27) A PRIMEIRA LEI SOBRE NATURALIZAÇÃO VOTADA PELO CON
GRESSO: A prjmeira lei que o Congresso legislativo confeccionou 
sobre a naturalização foi a de N.° 904, de 12 de Nov. de 1902. 

Regulando a naturalização de estrangeiros, foi posteriormente 
modificada pelo D E C N.° 1805, de 12 de Dez. de 1907. 

— A LEI N.° 904 foi regulamentada pelo DEC. N.° 6948, de 14 de 
Maio de 1908. 

(2S ) VETO PRESIDENCIAL A UMA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA SOBRE 
NATURALIZAÇÃO DE EXTRANGEIROS : O Sr. Dr. Arthur Bernardes, Pre
sidente da Republica, negou sanção á resolução do Congresso Nacio-
cional que estabelece as condições a que se devem submetter os 
extrangeiros residentes no Brazil, para o fim de obterem naturalização. 

O Sr. Presidente da Republica fundamenta o seu veto nos seguin
tes termos : 

Não posso dar assentimento á proposição junta, que «estabelece 
as condições a que se devem submetter os extrangeiros residentes no 
Brazil, para o fim de obterem naturalização». 

Em nosso direito constitucional se adquire : 
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a ) porfactos que conferem ao extrangeirQ a cidadania (Const.) 
art. 69.°, n.°s 1 a 5 ) ; 

b) por acto do extrangeiro, requerendo a sua naturalização, 
preenchidas as condições legais (Const., art. citado, n.° 6). 

Na primeira cathegoria se enquadram, além dos mencionados 
nos n.os 1 a 4 do artigo 69." citado, os de n.° 5, isto é, os extrangei-
ros que: 

a) não manifestem sua intenção de conservar a sua naciona
lidade; 

b) residam no Brazil ; 
c) possuam bens immoveis no paiz, e 
d) sejam casados com mulher brazileira, ou tenham filhos bra-

zileiros. 
Para os que reunam estas condições, a acquisição da nacionali

dade se opera pelo simples implemento das mesmas condições, 
cabendo ao poder publico somente, o dever de declaral-a. 

Para o extrangeiro que não tenha os mesmos requisitos, é que a 
lei ordinária pôde prescrever as condições de naturalização. 

A expedição do titulo declaratorio de cidadão brazileiro só 
depende da prova dos requisitos estabelecidos no n.° 5 do art. 69.° da 
Constituição. 

Desses requisitos, dous, apenas, dependem de regulamentação 
especial : a intenção de mudar de nacionalidade, e a residência. 

Ora, a intenção de mudar de nacionalidade, isto é, de não con
servar a nacionalidade de origem, só se pode manifestar de modo 
expresso, e esse modo expresso não pôde ser outro senão o pedido 
de expedição do titulo declaratorio da cidadania, acfo que, por todos 
os motivos, não pôde competir senão ao Poder Executivo Federal. 

Entretanto, a proposição a que nego sancção prescreve, no seu 
art. 4.°, que as justiças, não só da União, como dos Estados, podem 
conferir tal titulo, embora em decisão incidente. 

Não ha como desconhecer que tal decisão envolva questões de 
direito internacional publico e privado, que escapam, constitacional-
mente, á competência das justiças Iocaes. 

A quem, perante a justiça da União ou dos Estados, interesse 
invocar a sua qualidade de cidadão brazileiro, está facultado o direito 
[de a fazer declarar pelo] Poder Executivo, que apreciará as provas 
do preenchimento dos requisitos constitucionaes, salvo, sempre, o 
recurso ao Poder Judiciário Federal, no caso de recusa ilegal. 

E', ainda, certo que a questão da residência, como condição do 
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titulo declaratorio, não pode — na espécie — ficar adstricta ao maior ou 
menor lapso de tempo de permanência no paiz, uma vez que os outros 
requesitos — propriedade de immoveis no Brazil, casamento coro 
mulher brazileira ou existência de filhos brazileiros —já por si indicam 
o animus manendi e explicam o desejo de acquisição da nacionalidade 
brazileira. 

Entreianto, para a expedição do titulo declaratorio, que não cria, 
mas proclama direito de cidadania, a proposição exige a residência 
no Brazil por mais de cinco annos (art. 2.° a), ao passo que, para a 
naturalização do extrangeiro que não tenha os requesitos do n.° 5 da 
Constituição (art. 69.°), apenas prescreve, no seu art. 5.°, que será 
indispensável a prova da residência. 

Por quanto tempo? A legislação vigente, que nisso não é con
traria ao preceito do art. 5.° da proposição, exige o tempo de dois 
annos. 

Desfarte, para a declaração de um direito resultante da Consti
tuição, exigir-se-hia a residência por cinco annos; e, para a concessão 
de um direito facultado por lei ordinária, seriam sufficientes dois annos 
de residência no Brazil. 

Por todos estes motivos, nego sancção á resolução legislativa 
que modifica os preceitos Iegaes, em vigor sobre a naturalização ; e, 
de accordo com o art. 57.°, paragrapho 1.° da Constituição, é devol
vida á Câmara que a iniciou. 

Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 1925, 102.° da Independência e 
55.° da Republica. —Arthur da Silva Bernardes ». 

(29) CARGOS NA ADMINISTRAÇÃO EXERCIDOS POR EXTRANGEIROS : 
Vide Jornal do Commercio de 26 de Abril de 1924, sob a épigraphe 
— « De Buenos-Aires » — 15 de Abril : 

« Um Juiz Federal Argentino, por motivo de alguns requerimentos 
de cartas de naturalização, apresentadas por extrangeiros que deviam 
desempenhar determinadas funcções na administração nacional, foi de 
parecer que nem a Constituição nem lei alguma exigiam, como condi
ção imprescindível para conseguir empregos públicos, a nacionalidade 
argentina. Ora, como na administração militar existe um decreto que 
exige terrninantemente a naturalização dos extrangeiros que desejem 
algum emprego, o Ministro da Guerra, em vista da opinião do referido 
Juiz Federal, resolveu que informasse a respeito o auditor da Guerra 
e da Marinha, isto é, se era licito revogar essa disposição. O auditor 
expoz : que se bem é certo que o art. 16.° da Constituição estabelece 
que « todos os habitantes são iguaes perante a lei e admissíveis em 
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1.° Os nascidos no Brazil, ainda que de pai estran
geiro, não residindo este a serviço de sua nação (2 9 a); 

empregos públicos sem outra condição que não seja a de capacidade », 
isso significa unicamente uma autorização ao Poder Executivo « a 
quem compete a nomeação dos empregados, para dar empregos a 
extrangeiros, se tal fôr a sua intenção ». E como, de accôrdo com 
o art. 86.°, alinéa 16 da Constituição, « é faculdade executiva a apre
ciação de qualquer caso particular de nomeação de empregado », é 
também evidente a possibilidade de estabelecer normas de caracter 
geral para a admissão dos mesmos, systematizando o seu próprio 
critério com regulamentações adequadas em beneficio da administra
ção, do que não resultará nenhum inconveniente, porque regularizaria 
o exercício de faculdades privativas. » 

Depois de outras considerações tendentes a justificar a referida 
regulamentação, o auditor da Guerra e Marinha faz questão do con
ceito de capacidade, a que se refere o art. 16.° da Constituição. 
E assim, entende que o dito artigo não allude somente á capacidade 
do empregado como profissional. 

« A idoneidade — diz o auditor — é a resultante de um conjunto 
de condições que estabelece a aptidão para funcções determinadas, 
entre as quaes pôde ser comprehendida a nacionalidade, parecer 
exposto num decreto do Presidente Saenz Pena. » 

Para ser empregado civil nas repartições militares, o Governo, 
sem duvida, entendeu ser necessária a condição de argentino, porque 
pensou, com razão, que, tratando-se de funcções que se relacionam 
com a defesa nacional, o facto de ser argentino implica a persuasão 
da reserva, da segurança e do interesse patriótico que são necessários 
para o seu desempenho. 

Portanto, o auditor deduz que, tratando-se de faculdades, como 
as citadas, não se necessita de lei especial sobre a materia para que o 
Poder Executivo resolva sobre o caso particular, não obstante outras 
disposições das quaes se deduz a obrigatoriedade de ser cidadão 
argentino para pretender um emprego publico. 

Finalmente, o auditor e' de opinião que o Poder Executivo não 
faz mais do que regulamentar uma faculdade que lhe é propria. » 

(29-a) EXPEDIÇÃO DE TITULO DE MAIORIDADE: Vide do Expe
diente do Ministério da Justiça de 10 de Junho de 1924: 

Charles John Dulley, residente no Estado de S. Paulo. — Não 
cabe a expedição do titulo de maioridade aos brazileiros incluídos no 
n.° 1 do art. 69.° da Constituição. O requerente, nascido em Santos, 
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2." Os filhos de pai brazileiro e os illegitimos de mai 
brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, si estabelecerem 
domicilio na Republica (30); 

é brazileiro naío, e não perdeu os seus direitos de cidadão pelo regis
tro do seu nascimento no Consulado Norte-Americano daquella cidade, 
hypothèse que não está comprehendida no art. 71.° e seus paragra-
phos, e desde que não tenha acceitado emprego ou pensão de governo 
estrangeiro, com licença do poder executivo federal, nem se tenha 
naturalizado em paiz estrangeiro. 

( 3 0) S O B R E A NACIONALIDADE B R A Z I L E I R A DECORRENTE DO D I S 

POSTO EM O N.° 2.° DO ART. 69.° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.—NO 
requerimento de Emilia Cecilia Antonia Catharina Maria de Mello 
Vieira, foi exarado o despacho seguinte: 

« Nos termos do art. 69.°, n.° 2.°, da Constituição Federal, são 
cidadãos brazileiros: Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de 
mãe brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, se estabelecerem domi
cilio na Republica. Ora, os documentos juntos demonstram que a 
requerente, Emilia Cecilia Antonia Catharina Maria de Mello Vieira, 
embora nascida em Paris, em 27 de Agosto de 1897: 

a) é filha de pães brazileiros natos; 
b) renunciou, perante autoridade franceza competente, a sua 

qualidade de franceza, para adoptar a nacionalidade brazileira; 
c ) fez, nesse sentido, declaração no Consulado do Brazil; 
d) é domiciliada no Brazil. 
A' vista do disposto no art. 15.° do decreto n.° 6:948, de 14 de 

Maio de 1908, a requerente está dispensada de obter o titulo declara-
íorio de cidadã brazileira, destinado, somente, aos estrangeiros com-
prehendidos nos arts. 11.° a 13.° do citado decreto, o que não occorre 
com a requerente, reconhecidamente brazileira, para todos os effeitos 
jurídicos, na conformidade do art. 69.° § 2.°, da Constituição Federal, 
independente de quaesquer outros documentos, além dos offerecidos, 
como prova irrefragavel da nacionalidade brazileira, adquirida ex-vi 
do principio pessoal, Jus sanguinis, universalmente acceito, e que 
permitte, como no caso em espécie, á pessoa nascida no estrangeiro 
renunciar, ao attingir a maioridade, a nacionalidade do logar do nas
cimento, e preferir a paterna. 

Em 7 de Outubro de 1920. — Alfredo Pinto. » 

O requerimento de Manoel d'Agonia Laranja teve este despacho* 
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5.° Os filhos de pai brazileiro, que estiver noutro 
paiz ao serviço da Republica, embora nella não venham 
domiciliar-se (31) ; 

«Nos termos do art. 69.' § 2.°, da Constituição Federal, são bra-
zileiros : Os filhos de pae brazileiro e os illegiíimos de mãe brazileira, 
nascidos em paiz estrangeiro, se estabelecerem domicilio na Republica. 
Ora, os documentos juntos demonstram que o requerente, Manoel 
d'Agonia Laranja, embora nascido em Portugal: 

a) é filho de pae brazileiro; 
b) renunciou, perante autoridade portugueza competente, a sua 

qualidade de portuguez, para adoptar a nacionalidade brazileira ; 
c) fez, nesse sentido, de accôrdo com o disposto no art. 18.°, 

n.° 11, § 1.°, do Código Civil Portuguez, declaração na Câmara Muni
cipal de Villa do Conde, em Portugal ; 

d) é domiciliado no Brazil. 
A' vista do disposto no art. 15.° do decreto n.° 6:948, de 14 de 

Maio de 1908, o requerente está dispensado de obter o titulo declara-
torio de cidadão brazileiro, destinado, somente, aos estrangeiros com-
prehendidos nos arts. 11.° a 15.° do citado decreto, o que não occorre 
com o requerente, reconhecidamente brazileiro, para todos os effeitos 
jurídicos, na conformidade do art. 69.° § 2.°, da Constituição Federal, 
independente de quaesquer outros documentos, alem dos offerecidos, 
como prova irrefragavel da nacionalidade brazileira, adquirida ex-vi 
do principio pessoal, Jus sanguinis, universalmente acceito, e que 
permitte, como no caso em espécie, á pessoa nascida no estrangeiro 
renunciar, ao attingir a maioridade, a nacionalidade do logar do nas
cimento e preferir a paterna. 

Em 9 de julho de 1921. — Alfredo Pinto». 
.(81) SOBRE A NACIONALIDADE BECOBRENTE DO DISPOSTO EM OS 

N.os 2.° E 3.° DO ART. 69.° DA CONST. FEDERAL: — Expediu-se o seguinte 
acto : 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Directoria do Inte
rior— l.a Secção — Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 1921. 

Exm.° Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

Restituindo os inclusos documentos, que acompanharam o aviso 
desse Ministério. n.° 67, de 10 de Agosto ultimo, tenho a honra de 
declarar a V. Ex." não ser possível attribuir a Henrique de Aguiar 
Vallim a quaiidade de cidadão brazileiro, decorrente do disposto no 
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4.° Os estrangeiros que, achando-se no Brazil aos 15 
de Novembro de 1889, não declararem, dentro em seis 
meses depois de entrar em vigor a Constituição, o animo 
de conservar a nacionalidade de origem (32 a 3 9) ; 

§ 5.° do art. 69.° da Constituição Federal, visto que, ao tempo do 
nascimento, seu pae, Eduardo de Aguiar Vallim, actual Consul em 
Milão, ainda não se achava ao serviço do Brazil; nem, lambem, é 
licito reconhecer essa nacionalidnde ao dito Henrique de Aguiar Val
lim, em virtude do § 2.° do artigo citado, por não ser elle domiciliado 
no território da Republica. 

Reitero a V. Ex.a os meus protestos de alta estima e considera
ção. — Joaquim Ferreira Chaves. 

(32) DECLARAÇÕES RELATIVAS A CONSERVAÇÃO DA NACIONALI
DADE DE ORIGEM: Quanto ao limite de tempo fixado em 6 mezes 
depois de entrar a Constituição em vigor (art. 69.°, n.° 4.°), terminou 
o prazo em 24 de Agosto de 1891. 

O Dec. n.° 1805, de 12 de Dez. de 1907 providenciou a respeito 
dos livros em que teriam sido feitas essas declarações. 

( 33 ) NATURALIZADOS E A RESTRICÇÃO DE DIREITOS : Quem se 
naturaliza cidadão brazileiro fica sujeito ás restricções de direito cons
tantes do art. 26.° n.° 2.° e do art. 41.° § 5.° n.° 1.° e 70." da Consti
tuição Federal, sendo a do art. 26.° de duração temporária. 

— ART. 41.° § 5.° N.° 1.° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: — § 5.° São 
condições essenciaes para ser eleito Presidente ou Vice-presidente da 
Republica: N.° 1.° — Ser brazileiro nato. 

— ART. 26.° N.° 2.° DA CONST. FEDERAL: São condições de ele-
gibilidade para o Congresso Nacional: 2.° — Para a Câmara, ter 
mais de 4 annos de cidadão brazileiro, e para o Senado mais de seis. 

— ART. 70.° DA CONST. FEDERAL: São eleitores os cidadãos 
maiores de 21 annos, que se alistarem na forma da lei; § 2.° — São 
inelegíveis os cidadãos não abitaveis. 

(31) DIREITOS POLÍTICOS; DIFERENÇA ENTRE NATURAES DO PAIZ 
E ESTRANGEIROS NATURALIZADOS : 

Pergunta JOÃO BARBALHO, Com. Const. Braz. — qual a diferença, 
quanto ao gozo dos direiros políticos, entre naturaes do paiz e estran
geiros naturalizados? E responde: «as limitações são muito poucas, 
revelando o grande espirito liberal dos constituintes». 

E assim continua : — « Os naturalizados por qualquer dos modos 
estatuídos na CONSTITUIÇÃO, em vista das disposições dos arts. 26.°, 
n.° 2, 41.° § 5.° n.° 1 e 70.» da CONST., reproduzidas na LEI N . ° 35, 

7 
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5.° Os estrangeiros, que possuírem bens immoveis 
no Brazil, e forem casados com brazileiras ou tiverem 

de 26 de Jan. de 1892, arts. 1.° § 1.° e 29.°, e Aviso de 14 de Jan. 
de 1893, —gozam de todos os direitos políticos, podendo exercer quaes-
quer cargos públicos, com excepção dos de presidente e vice-presi
dente da Republica ; e para poderem ser eleitos deputados e senadores 
exige-se que respectivamente tenham mais de 4 annos de cidadão bra
sileiro, não comprehendidos nesta exigência os naturalizados em virtude 
do disposto no art. 69.° n.° 4 (os que, achando-se no Brazil aos 15 de 
Nov. de 1889, não houverem optado, nos termos da legislação pela 
nacionalidade de origem). 

(86 ) O ART. 69.° DA CONSTITUIÇÃO ; CRITICA QUE SOFFREU : 
A. MILTON. Const, do Brazil, commentando o art. 69.°, disse que 

esse artigo soffreu severa critica, baseada em que se comprehende bem 
a imposição de uma condição, obrigação, ou incommodo a quem quer 
adquirir um direito, ou perceber uma vantagem ; mas não se com
prehende que a pessoa para conservar um direito qualquer, e sobre
tudo o de nacionalidade, se sujeite a um onus ou encargo; porque o 
direito de nacionalidade nos vincula á terra onde encontrámos nosso 
berço, e que amamos tanto mais quanto dela ausentes estamos. 

(36) OBRIGAÇÕES CONTRAHIDAS ANTES DA NATURALIZAÇÃO: 
A. MILTON. Const, do Brazil, entende — que em todo o caso a 

naturalização, de qualquer modo obtida, não pode subtrahir o natura
lizado ás obrigações por elle contrahidas no paiz de origem, antes de 
sua desnacionalização; e, entre ellas, comprehende-se a obrigação de 
prestar o serviço militar. 

— Vide CIRCULAR DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, de 
25 de Maio de 1890 e a Nota do Governo Brazileiro á Iegação de Por
tugal, de 30 de Out. de 1897. 

— Por sua vez interroga JOÃO BARBALHO, Const. Braz. —a qua
lidade de brazileiro adquirida por naturalização, isenta o naturali
zado da obrigação do serviço militar em seu paiz de origem ? 

Passa a responder: — A doutrina seguida no Brazil é que a natu
ralização não subtrahe o nacionalizado ás obrigações por elle ante
riormente contrahidas no paiz de origem ( CIRCULAR ás Legações 
Brazileiras de 25 de Maio de 1890, Relatório do Ministro das Relações 
Exteriores do mesmo anno). A não ser assim, o Brazil offereceria 
ás outras nações o espectaculo, pouco digno e nada honroso, de 
constituir receptaculo e asylo dos desertores d'ellas. 

(37) Os GOVERNOS ESTRANGEIROS E o N.° 4.°: Alguns dos go-
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filhos brazileiros, comtanto que residam no Brazil, salvo 
si manifestarem a intenção de não mudar de nacio
nalidade (40 a 43); 

vernos estrangeiros protestaram contra a grande naturalização, admit

tida pelo n.° 4.°. A todos elles respondeu o governo brazileiro — 
que a naturalização tácita é disposição constitucional, que só pode 
ser alterada pelo Poder legislativo; A. MILTON, Const, do Braz. 

— JOÃO BARBALHO, Com. á Const. Fed disse que a naturaliza

ção tácita foi objecto de protesto de algumas nações estrangeiras —■ 
Portugal, Hespanha, Italia, Austria, Inglaterra, — sob o fundamento de 
ser contraria á liberdade individual, aos princípios de direito interna

cional e não assenta em base jurídica, não podendo ser considerado 
tal o silencio do estrangeiro; a isto o governo contestou com o prin

cipio da soberania do estado, em virtude da qual este tem o direito de 
estabelecer regras relativas á acquisiçao e perda da qualidade de 
cidadão, 

(3S)) O SYSTEMA DE NATURALIZAÇÃO TÁCITA E A NOSSA CONSTI

TUIÇÃO: Nos n.os 4.° e 5.° adoptou a nossa Constituição o systema 
de naturalização tacha. 

(3S) PROVAS PARA EXPEDIÇÃO DO TITULO DECLARATORIO DE 
CIDADÃO BRAZILEIRO; COMO SE OBTÉM? Não declarando o estran

geiro, dentro em seis mezes depois de entrar em vigor a Constituição, 
o animo de conservar a nacionalidade de origem, expedirseá o titulo 
declaratorio de cidadão brazileiro, mediante prova pre'via de residên

cia continua no logar onde se achava a 15 de Novembro de 1889 ou 
de domicílios successivos, que haja tido desde aqueila data até o 
dia 24 de Agosto de 1891, data em que terminou o prazo para as 
declarações negativas da nacionalização brazileira, 

Provase este requisito por meio não só de attestados das auto

ridades judiciarias, municipaes ou policiaes, como por qualquer outro 
modo acceito em direito. 

(40) NACIONALIZAÇÃO DE ESTRANGEIROS: Além do que estabe

lece o DEC. N.° 277D, de 22 de Março de 1890, a Constituição neste 
n.° 5.° diz quaes os que são considerados brazileiros. 

(41) SOBRE A PROVA DE NÃO TER MANIFESTADO A INTENÇÃO DE 
CONSERVAR A NACIONALIDADE DE ORIGEM, NOS CASOS DE NATURALI

ZAÇÃO TÁCITA, EM VIRTUDE DO DISPOSTO NO N.° 5.° DO ART. 69.° 
DA CONST. FEDERAL: Vide do Relatório do M. da Justiça de 1922, 
p. 51: 

«Este Ministério, em íaes casos, tem exigido, para expedição do 
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6.° Os estrangeiros por outro modo naturali
zados. 

respectivo titulo, conforme se vê do despacho proferido, em 25 de 
Julho de 1921, na petição do Dr. Affonso de Oliveira Santos, a prova 
de não haver o interessado manifestado a intenção de conservar a 
nacionalidade de origem, para, assim, evitar, além de outras razões, 
que indivíduos, menos escrupulosos, se considerem como pertencentes 
a duas nacionalidades — a de origem e a do paiz que generosamente 
os acolheu ». 

( 4 2 ) O S ESTRANGEIROS, QDE POSSUÍREM BENS IMMOVEIS NO 
BRAZIL: A Constituição no n.° 5.° exigiu a pluralidade de BENS IM-
MOVEIS. Um só bem immovel não basta, por maior que seja o seu 
valor. Se a Constituição quizesse que o estrangeiro, para ser natu
ralizado possuísse um bem immovel apenas, não empregaria os 
vocábulos — bens immoveis. 

Essa pluralidade tem razão de ser: enraizado mais achar-se á o 
estrangeiro, possuindo além de um bem immovel. 

(42-a) ART. 69.°, § 5.° DA CONSTITUIÇÃO: O titulo declaratorio 
de cidadão brazileiro, no caso previsto do § 5.° se expede mediante 
prova das condições alli estabelecidas, feita pelos meios regula-
res. 

(42-B) X FORMA DE NATURALIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 69 .° N.° 5 
DA CONSTITUIÇÃO : 

E' medida urgente, e que cumpre seja regulada convenientemente, 
a naturalização prevista pelo art. 69.° n.° 5 da Constituição. 

Os direitos da cidadania brazileira devem ser conferidos em casos 
restrictos. 

Não convém que estrangeiros ainda não radicados no nosso 
meio os adquiram com extrema facilidade. 

Temos visto estrangeiros, que não se affizeram aos nossos hábi
tos, obterem taes, passando a gosar não só dos políticos como das 
vantagens dos naturaes do nosso paiz. 

Deve-se isto á amplitude do dispositivo do art. 69.° n.° 5 da 
Constituição. 

Não somos solitário em reclamar seja estabelecido o conceito da 
residência, durante um prazo mais ou menos longo no nosso paiz, 
para que possam adquirir os estrangeiros que possuam bens immoveis 
no Brazil e casados com mulheres brazileiras, os direitos de cidadania 
brazileira. 

Os constitucionalistas pátrios já proclamaram a igualdade com-



Art. 71." Os direitos de cidadão brazileiro só se 
suspendem ou perdem nos casos aqui particularizados (46). 

pleta aos brazileiros sob o ponto de vista dos direitos civis que é con

ferida pela nossa Lei Magna. 
(43) TlTOLO DEOLARATORIO DE CIDADÃO BRAZILEIRO; COMO SERÁ 

EXPEDIDO NESTE CASO? Será expedido mediante attestações das men

cionadas condições produzidas pelos meios regulares. 
E como se obtém o titulo declaratorio ? O interessado o solici

tará por meio de petição dirigida ao Ministério da Justiça e Negócios 
Interiores directamente, na Capital Federal, ou por intermédio do chefe 
do poder municipal, na localidade de sua residência, ou peçante a 
secretaria competente, nas capitães dos Estados. 

(14) DOMICILIO; O QUE SEJA: E' O logar onde alguém habita, 
com intenção de ahi permanecer. 

RESIDÊNCIA: E' o logar onde o indivíduo se acha, sem muitas 
vezes ter a intenção de permanecer. 

(«) Do DOMICILIO CIVIL: Prescreve o CÓDIGO CIVIL BRAZI

LEIRO, no art. 51.°: — O domicilio civil da pessoa natural é o logar 
onde ella estabelece a sua residência com animo definitivo. 

— Art. S4.° do C. C. Braz.: — Mudase o domicilio, transferindo 
a residência com intenção manifesta de o mudar. 

Paragrapho único. A prova da intenção resultará do que decla

rar a pessoa mudada ás municipalidades dos logares, que deixa, e 
para onde vae, ou se taes declarações não fizer, da propria mudança, 
com as circumstancias que a acompanharem. 

— Vide os arts. 32.° a 42.° do C. C Brazileiro. 
(46) QUAES SÃO ESTES DIREITOS? Os direitos de cidadão bra

zileiro, de cuja perda cogita a Constituição, diz JOÃO BARBALHO, 
Const. Fed., commentario ao art., são os que procedem da qualidade 
de nacional do Brazil e da capacidade política, isto é — os que se fir

mam nas relações dos indivíduos para com o Estado, quer sejam os 
direitos políticos propriamente dictos, quer outros direitos para com 
o Estado na esphera da legislação administrativa. 

E prosegue: — «São todos os direitos de que gozam os membros 
da sociedade política brazileira nessa qualidade, como associados delia 
— e não os direitos individuaes, que a propria Constituição reconhece 
nos estrangeiros e garante tanto a elles como aos brazileiros ; cha

mamse políticos, porque conferem ao cidadão a faculdade de participar 
mais ou menos immediatamente do poder e das funcções publicas». 

— Vide nota 29a. . f i, p *''*'■• 
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§ 1.° Suspendem-se: 
a) por incapacidade physica ou moral ; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os 

seus effeitos. 
§ 2.° Perdem-se (« ) : 
a) por naturalização em paiz estrangeiro ; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo 

estrangeiro, sem licença do poder executivo federal. 
§ 5.° Uma lei federal determinará as condições de 

reacquisição dos direitos de cidadão brazileiro (*8 e 49). 
Art. 72.° A Constituição assegura a brazileiros e a 

estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos 
concernentes á liberdade, á segurança individual e á 
propriedade, nos termos seguintes (50) : §§ 1." a 51.° 

(47) Os CASOS DE PERDA: Commentando este §, escrevera JOÃO 
BARBALHO, Consf. Fed. com.: «O art. 71.° § 2.°, trata da perda dos 
direitos de cidadão ; — o art. 72.° § 2.°, commina a perda dos direitos 
políticos; o que não é a mesma cousa, pois podem-se perder estes 
somente, sem nisso irem-se a qualidade de cidadão, a nacionalidade 
de brazileiro, os direitos de que os nacionaes gozam, além dos de 
ordem política». 

(48) L E I N.° 569, DE 7 DE JUNHO DE 1899: Esta lei determina 
as condições de perda e reacquisição dos direitos políticos e de cida
dão brazileiro. 

(M) KEACQUISIÇÃO DOS DIREITOS DE CIDADÃO: Em o art. 71.°, 
§ 3.° a Constituição Federal declara que uma lei federal determinará 
as condições de reacquisição dos direitos de cidadão brazileiro. Vide 
o DECRETO LEGISLATIVO N.° 569, de 7 de Junho de 1899. 

(50) EXTRANGEIROS E OS DIREITOS CIVIS: Em face do art. 72.° 
da Constituição Federal, os extrangeiros gozam de todos os direitos 
civis assegurados aos brazileiros, reservando-se a estes as preroga
tives políticas que elles perdem com a nacionalidade e readquirem 
com ella. CARLOS MAXIMILIANO, Const. Braz., com., n.° 420. 
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CAPITULO III 

Lei n.° 35—de 26 de Janeiro de 1892 

(Esta lei estabelecia o processo para as eleições federaes) 

Ari. l.° São eleitores os cidadãos brazileiros, maiores 
de 21 annos, já qualificados e alistados conforme lei ante
rior ou que se alistarem na forma desta lei. 

§ 1." São cidadãos brazileiros: 
1.° Os nascidos no Brazil, ainda que de pai estran

geiro, não residindo este a serviço de sua nação ; 
2." Os filhos de pai brazileiro e os illegitimos de mãe 

brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, se estabelecerem 
domicilio na Republica ; i 

3.° Os filhos de pai brazileiro que estiver em outro 
paiz ao serviço da, Republica, embora nella não venha 
domiciliar-se. 

4." Os estrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 
de Nov. de 1889, não declararam, dentro de seis mezes, 
depois de ter entrado em vigor a Constituição, o animo 
de conservar a nacionalidade de origem ; 

5.° Os estrangeiros que possuírem bens immoveis 
no Brazil e forem casados com brazileiras, ou tiverem 
filhos brazileiros, comtanto que residam no Brazil, salvo 
se manifestarem a intenção de não mudar de nacionali
dade. 

6.° Os estrangeiros por outro modo naturalizados. 
— LEIS ELEITORAES EM VIGOR: 
Alistamento de eleitores: LEI N.° 3.139, de 2 de 

Agosto de 1916, modificada pela LEI N.° 4.226, de 30 de 
Dez. de 1920. 

Foram regulamentadas pelo Dec. n.° 14.658, de 29 
de Jan. de 1921. 

Eleições, federaes: LEI N.° 3.208, de 27 de Dezembro 
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de 1916, modificada pela LEI N.° 4.215, de 20 de Dezembro 
de 1920. 

Foram regulamentadas pelo DEC. N.° 14.651, de 19 de 
Janeiro de 1921. 

CAPITULO IV 

Decreto n.° 569 —de 7 de Junho de 1899 

Determina as condições de perda e reacquisição dos direitos 
políticos e de cidadão braziieiro 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil : 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu 
sancciono a resolução seguinte : 

Art. 1.° Perdem os direitos de c idadão ^brazi-
leiro : 

§ 1.° Os que se naturalizarem em um paiz estran
geiro—-(CONSTITUIÇÃO, art. 71.°, § 2.°, leítra a). 

§ 2.° Os que acceitarem qualquer emprego, ou pen
são, de Governo estrangeiro, sem licença do Poder 
Executivo Federal —(CONSTITUIÇÃO, art. 71.°, § 2.°, 
leítra b). 

Art. 2.° Ao Poder Executivo compete conhecer dos 
casos previstos na presente lei, afim de os pronunciar por 
decreto. 

Art 5." Readquire os direitos de cidadão braziieiro 
o nacional desnaturalizado, que obtiver sua reintegração 
por decreto, também do Poder Executivo, uma vez que 
esteja domiciliado no Brazil. 

§ 1.° Para este fim, o pretendente dirigirá petição 
documenfada ao Presidente da Republica, por intermédio 
do Ministro do Interior ou do Governador, ou do Presi
dente do Estado em que residir, com a firma devidamente 
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reconhecida, podendo a respeito daquella ser ouvido o 
Procurador Geral da Republica (51). 

§ 2.° O brazileiro que assim readquirir a sua quali
dade gozará, desde logo, de todos os direitos que 
exclusivamente pertencem aos cidadãos brazileiros. 

Art. 4.° Os filhos menores do nacional reintegrado 
em seus direitos de cidadão brazileiro ficam nas mesmas 
condições de seu pai si a lei do paiz a que elles pertenciam, 
permitíir o effeito collecíivo da desnaturalização. 

Art. 5.° Perdem todos os direitos políticos: 
§ 1.° Os brazileiros que allegarem motivo de crença 

religiosa, com o fim de se isentarem de qualquer onus que 
as leis da Republica imponham, porventura, aos cidadãos 
— (CONSTITUIÇÃO, art. 72.°, § 29.°). 

§ 2.° Os brazileiros que acceitarem condecoração 
ou titulo nobi l ia rchico estrangeiro — (CONSTITUIÇÃO, 
art. 72.°, § 29.°). 

Art. 6.° O Poder Executivo é competente, do mesmo 
modo, para impôr esta pena por decreto expedido pelo 
Ministério do Interior. 

Art. 7.° Readquirem os direitos políticos: 
§ 1.° Os brazileiros desnaturalizados que affirmarem, 

por um termo assignado com duas testemunhas, perante 
o Ministro do Interior, Governador ou Presidente do 
Estado em que residirem, achar-se promptos para suppor-
íarem os onus impostos aos cidadãos pelas leis da 
Republica e de que se tinham já libertado. 

(51) AUDIÊNCIA DO PEOO. GERAL DA REPUBLICA; SUA SUBSTI
TUIÇÃO : A audiência do Procurador Geral da Republica, a que se 
refere o § 1.° do art. 5°, foi substituída pela do Consultor Geral da 
Republica, conforme o disposto no art. 2.° § 1.° do DECRETO LEGIS
LATIVO N.° 967, de 2 de Janeiro de 1903. 

Assim, pois, é ouvido o Consultor Geral da Republica, e não o 
Procurador Geral da Republica. 

— Vide Dec. leg. n.° 967, de 2 de Janeiro de 1905, art. 2.° § 1.°. 
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§ 2.° Os brazileiros desnaturalizados que, por um 
termo idêntico, affirmarem que têm renunciado á conde
coração ou titulo que haviam acceitado, devendo ser 
transmittida ao respectivo Governo estrangeiro a com-
municação da ocurrencia pelas vias diplomáticas regulares. 

§ 3.° Quer em uma, quer em outra hipothese, o Poder 
Executivo, a quem será remetíida cópia do termo que fôr 
assignado perante o Governador ou Presidente do Estado, 
expedirá decretos confirmando as alludidas affirmações. 

Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de Junho de 1899, 11.° da Republica. 

M. FERRAZ DE CAMPOS SALLES. 
Epitacio da Silva Pessoa. 

CAPITULO V 

Decreto legislativo n.° 904 —de 12 de Novembro 
de 1902 («•»). 

Regula a naturalização de estrangeiros (52>63 ess-a). 

Francisco de Assis Rosa e Silva, Presidente do 
Senado : 

(5i-a) V I G O R DO D E C R E T O : Es tá em vigor o Dec. leg. n.° 904. 
(5Z) REGULAMENTO D O D E C R E T O : Es te Decreto foi regulamen

tado pelo Poder Executivo com o D E C . N.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 
(M) L E I S QUE REGULAVAM A NATURALIZAÇÃO ANTERIORES A O 

D E C . N . ° 904 : 
Antes da presente Lei, a natural ização de es t rangei ros era r egu

lamentada por leis do Governo Prov isór io . 
Regula-a actualmente o citado D E C . N .° 904. 
— P R O C E S S O ACTUAL PARA ALGUÉM SE NATURALIZAR: Qual o p ro 

cesso , pois , admittido actualmente para se na tura l iza r? 
O es t rangeiro que quizer se naturalizar dirigirá ao Pres idente da 
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Faço saber aos que a presente virem que o Congresso 
Nacional decreta e promulga a seguinte lei : 

Art. 1.° S ã o c o n s i d e r a d o s cidadãos brazileiros 
(Const., art, 69.° §§ 1.° a 6.°) (54 a 66) : 

Republica, por si ou por procurador e por intermédio do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, a petição respectiva. 

(63-a) A L E I N.° 904 E O REG. N.° 6.948: A lei n.° 904, de 1902 e 
o Reg. n.° 6.948, de 1908, não incluem o casamento como meio de 
acquisição da nacionalidade. 

(54 ) A DESNACIONALIZAÇÃO PELO CASAMENTO ; AS CONSEQÜÊN
CIAS DA LEI CABLE, DA NORTE-AMERICA ; COMMDNIOADO EPISTOLAR DE 
HENRY W O O D : Vide à'O Jornal de 5 de Fev. de 1924: 

« GENEBRA, dezembro, (U. P.) —Como conseqüência da lei Cable, 
decretada pelos Estados Unidos, em Setembro de 1922, e que abole o 
principio que estabelece que a nacionalidade da mulher acompanha a 
do marido, o «indivíduo sem lar» é uma criatura digna da mulher 
européa ou de qualquer outra nacionalidade estrangeira que casar 
com um norte americano e que por esse motivo ficará sem pátria. 

«Com o seu casamento com um filho dos Estados Unidos, as 
mulheres estrangeiras em geral perdem a sua nacionalidade, se adqui
rir a do marido, resultando dahi tornar-se ella uma sorte de paria 
internacional no que concerne á sua nacionalidade. 

«Deu isso occasião a que surgissem duas situações absoluta
mente extravagantes e embaraçadoras. Em primeiro logar é, como 
se sabe, impossível viajar no estrangeiro sem um passaporte, e visto 
que a esposa estrangeira de um cidadão americano perde a naciona
lidade do seu paiz de origem, sem adquirir a de seu marido, não 
poderá obter passaporte da sua pátria nem da pátria do marido. 

«O resultado disso é que o cidadão norte americano que casar 
com mulher estrangeira vê-se virtualmente a abrir mão da sua nacio
nalidade e fazer-se cidadão do paiz de sua esposa, afim de permittir 
que ella tenha quer uma nacionalidade definida, quer um passaporte. 

«Em segundo logar ha a considerar o facto de que não existem 
na maioria dos paizes, e muito especialmente nos Estados Unidos, 
disposições sobre a nacionalidade dos filhos nascidos de taes matri
mônios. Como a esposa, os filhos, pelo menos durante algum tempo, 
ficam privados de pátria. 

«O serviço consular americano tem-se visto particularmente em
baraçado pela lei Cable, visto que os funccionarios consulares norte 
americanos, numa grande percentagem, contraem matrimônio no logar 



108 

§ 1.° Os nascidos no Brazil, ainda que de pai 
estrangeiro, não residindo este a serviço de sua nação ; 

em que servem. Ao passo que, antes da lei Cable, suas esposas 
conquistavam immediatamenfe a cidadania norte americana, hoje ellas 
ficam sem pátria. 

«Desta situação criada pela lei norte americana, resulta a pressa 
com que a maioria dos paizes europeus e de outros continentes trata 
de legislar, no sentido de proteger a nacionalidade de suas mulheres 
que casam com americanos. 

«A França adeaníou-se nesse movimento, tomando as mais rápi
das e radicaes medidas. Resolveu ella não só que as mulheres fran-
cezas que casarem com norte americano, conservarão a sua naciona
lidade, como se concederão todas as facilidades para que taes norte 
americanos possam naturalizar-se cidadãos francezes. Os filhos nas
cidos desses casaes conservarão também a nacionalidade franceza. 
Juntando-se isso ao facto de que, com o se naturalizar francez, o 
norte americano se subtrae não só ao imposto sobre rendimentos dos 
Estados Unidos como á fixação dupla (pois estando em França elle 
está sujeito também ao imposto francez), é de crer que a lei Cable 
venha a representar um pequeno prejuízo para a nacionalidade norte 
americana em favor da franceza. 

«Mas o interessante em tudo isso é que em face das medidas 
legislativas em preparo nos vários paizes estrangeiros para se corrigir 
a situação internacional criada pela lei Cable, esta encontra o mais 
decidido apoio da Alüança Internacional para o Suffragio da Mulher. 
Declara ella que a nacionalidade da mulher não deve acompanhar a 
do seu marido pela simples razão do casamento ; que ella deve ter a 
faculdade de optar, e que, em hypothèse alguma, a mulher, pelo facto 
de casar com um estrangeiro, deve perder a sua nacionalidade, sem o 
seu consentimento expresso. 

«Um dos paizes mais seriamente attingidos pela lei Cable, é a 
Inglaterra, devido, primeiro, ao grande numero de casamentos ali de 
inglezas com norte americanos, e, segundo, em virtude da rigidez da 
lei britannica, que, no que respeita á nacionalidade, abandona com
pletamente a mulher ingleza que contraía nupcias com um estrangeiro. 
Todavia, ali, as varias organizações femininas empenham-se em vigo
rosa campanha para conseguir a modificação dessa situação. 

«Com relação a outros paizes estrangeiros a Suissa acompanhou 
o exemplo da França, decidindo que a suissa que casar com cidadão 
norte americano conservará a sua nacionalidade suissa. Em vários 
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§ 2.° Os filhos de pai brazileiro e os illegitimos de 
mãe brazüeira, nascidos em paiz estrangeiro, si estabele
cerem domicilio na Republica ; 

casamentos ultimamente celebrados entre suissas e norte americanos, 
o governo helvetico forneceu passaportes ás esposas, conservando-as 
sob a protecção da Suissa. Nenhuma decisão, entretanto, foi até 
agora tomada quanto aos filhos nascidos de taes casamentos. 

«Temos também a Bélgica, a Bulgaria, Italia, China e Sião, 
que já criaram leis determinando que as suas respectivas mulheres 
não perderão a sua nacionalidade pelo facto dá casarem com estran
geiro. 

«A Ailemanha e a Inglaterra estabelecem que se durante a vigência 
dos laços matrimoniaes o marido trocar a sua nacionalidade allemã 
ou ingleza, a mulher poderá conservar a sua. 

«Outros paizes criaram facilidades especiaes para a naturalização 
do estrangeiro que casar com as mulheres do paiz, e neste numero 
se incluem o Brazil, França, Bélgica, Honduras e Japão. 

«Em Honduras uma mulher pode naturalizar-se independente
mente de seu marido. 

«No Uruguay e no Chile, a mulher que casa com um estrangeiro 
conserva a sua nacionalidade, e o mesmo acontece com a mulher 
estrangeira que se casar com uruguayo ou chileno. 

«Os norte americanos que vivem no estrangeiro, e especialmente 
os do serviço consular, confiam que, logo que os inconvenientes da 
lei Cable para os norte americanos que se casam no estrangeiro, se 
tenham evidenciado completamente e reconhecido, seja ella modifi
cada de forma, a, pelo menos, evitar que os norte americanos se 
vejam forçados a adoptar uma nacionalidade estrangeira, pelo simples 
motivo de tomar uma estrangeira por esposa ». 

( 5 5 ) A QUESTÃO DA NACIONALIDADE ; — A DOUTRINA GARAY : O 
Jornal do Commercio de 15 de Fevereiro de 1924, sob essa épigraphe 
publicou o que se segue: 

« O jurisconsulte e internacionalista argentino, Dr. José Leon 
Suarez, bem conhecido no Brazil pelos seus trabalhos e pela amizade 
que sempre tem demonstrado pelo nosso paiz, acaba de publicar um 
interessante parecer sobre a theoria da cidadania, exposta e defendida 
na tribuna e no livro pelo distineto jurista argentino Dr. Juan Carlos 
Qaray, Professor de Sociologia Histórica da Faculdade de Sciencias 
Econômicas de Buenos Aires. 

Já tivemos oceasião de publicar em tempo um resumo da theoria 
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§ 3.° Os filhos de pai brazileiro que estiver em 
outro paiz ao serviço da Republica, embora neila não 
venham domiciliar-se; 

do Dr. Caray, que tem sido objecto de discussões em vários congres
sos jurídicos e tem merecido a atfenção de muitas autoridades no 
assumpto, quer da Europa, quer da America. 

O parecer do Dr. José Leon Suarez, na sua parte principal, é o 
seguinte: 

«A doutrina de Garay, ou seja, a cidadania automática dos 
extrangeiros, como todas as cousas que teem sua razão de ser, fez 
admirável carreira, tendo passado em breve tempo, da indifferença ou 
do sorriso irônico da maioria, para o terreno da discussão e tendo 
até chegado á aceitação por parte de muitos cultores do direito. 
Não poderia affirmar-se que já se tenha imposto, mas está-se im
pondo á consciência publica e, com algumas modificações, acabará 
por ser considerada um dos princípios impropriamente chamados 
de direito publico americano, somente porque foram elaborados na 
America. 

Realmente, se muitos princípios jurídicos, especialmente em ma
teria de direito internacional, apparecem em primeiro lugar entre nós, 
o facto é devido a uma destas cireumstancias: ou porque o phenomeno 
jurídico se apresenta no hemispherio occidental, e não no outro, ou — 
o que é mais freqüente — porque na America existe uma consciência 
juridíca liberal, mais adiantada e portanto mais humana. 

A doutrina de Garay que, em definitiva, consiste em dar aos 
extrangeiros residentes na Argentina o direito de cidadania, dentro de 
certas condições, ou pelo menos os effeitos desse direito, parece uma 
aberração aos olhos dos juristas europeos, cujo critério está ainda 
incrustado nos velhos moldes, que consideram inconciliáveis a pátria 
e a humanidade e que ainda vêem no extrangeiro um inimigo occulto. 
Atravéz de toda a doutrina jurídica européa adivinha-se uma falta de 
conceito humanitário a respeito dos habitantes que não são cidadãos 
de origem. 

A guerra poz em destaque este estado de espirito com a expulsão 
ou concentração em massa dos extrangeiros pacíficos, radicados nos 
paizes belligérantes, e o próprio tratado de paz confirmou o pouco 
humanitarismo europeu, ao sanccionar a confiscação dos bens dos 
extrangeiros pacíficos, embora o tenha feito disfarçadamente com illu-
sorias obrigações de indemnização por parte do paiz de origem do 
confiscado. Violaram-se assim princípios fundamentaes, flagrante-
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§ 4.° Os esírangeiros que, achando-se no Brazil 
a 15 de Novembro de 1889, não declararem até 24 de 
Agosto de 1891 o animo de conservar a nacionalidade de 

mente, taes como o conceito de que a guerra é uma questão de rela
ções entre Estados, e a tão decantada inviolabilidade da propriedade 
privada. 

Na maioria dos paizes europeus e em alguns Estados da União 
Americana impõem-se restricções aos asiáticos e por vezes até a pro-
hibição de acquisição de bens de raiz aos exírangeiros, que em alguns 
casos se acham em notória situação de inferioridade civil em relação 
aos nacionaes. 

O Professor de La Pradelle, que fez um importante resumo da 
doutrina de Garay e das objecções que lhe teem sido apresentadas, 
diz que conceder direitos políticos a quem os não pede expressamente, 
e urna concepção opposta á propria idéa de nacionalidade, visío que 
esta não se concebe sem uma serie de vínculos moraes, que são a sua 
causa e explicação. Accrescenla que o sysíema Garay teria como 
conseqüência que um indivíduo se encontrasse praticamente beneficiado 
por duas nacionalidades, embora realmente só tivesse uma, ou mais 
exactamente, que nacionalidade se confundisse com domicilio, ou mais 
precizamente ainda, que a noção do esíado se dissolvesse na de habi
tante. Considera, pois, um perigo para um paiz novo, como a Argen
tina, que appella para o concurso da imigração, o facto de dar carta 
de naturalização a extrangeiros que a não solicitam. O Sr. De La 
Pradelle chega a affirmar que a theoria do Doutor Garay significa o 
desapparecimento do conceiío de nacionalidade e até a morte da 
paíria. 

Por ulíimo, o eminente professor faz esta objecção, que pode, 
aliás, fornecer o melhor argumento para a resposla : « Se o estrangeiro 
hesila em renegar seu paiz e em abdicar voluntariamente da naciona
lidade de origem, em vez de seguir moiu próprio a de sua mulher 
e seus filhos; se nelle a reminiscencia do passado é mais foríe que a 
confiança no presente e a esperança no futuro, merecerá acaso parti
cipar da organização deste presente e deste futuro? » 

Indubitavelmente, seria absurdo, por perigoso, nacionalizar me
canicamente e sem appeüação todos os extrangeiros resideníes num 
paiz, como a Argeníina, que os conia em crescido numero. Mas não 
se trata disso; trata-se apenas de passar a considerar cidadãos do 
paiz aos extrangeiros ahi fixados em circumstancias íaes, que haja 
motivos de os julgar sufficientemente idenlificados com o nosso am-
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origem, segundo o processo estabelecido nos DECRETOS 
N.°S 58-À, de 14 de Dezembro de 1889 e 396, de 15 de 
Maio de 1890; 

biente e com os nossos ideaes, que são mais de esperanças que de 
recordações, mais de presente e futuro que de passado. A maioria 
dos extrangeiros, uns noventa por cento dos que passam oito ou dez 
annos na Argentina, não regressam ao paiz de origem e os que por 
acaso regressam sentem-se extranhos em sua propria pátria e, dentro 
em pouco, volvem á pátria nova, onde tem residido, onde mudaram 
de hábitos e de condições maîeriaes e espirituaes que embora o não 
confessem, os iniciaram de facto na cidadania argentina, porque os 
interessa a nossa política, os acontecimentos da nossa vida e o nosso 
movimento econômico e social, circumstancias estas que os affecíam 
da mesma forma que aos nativos. 

Na Europa as cousas passam-se de outra forma. Alli ainda ha 
ódios « ancestrais », muitas vezes seculares ; alli ha conflitos de raças 
e de classes ; alli quasi todos os que descendem de pobres ou nascem 
pobres apenas aspiram a viver. Mas na Argentina, como no resto da 
America, occorre precisamente o contrario; o filho do emigrante 
chega a Deputado, Ministro ou Presidente da Republica, com a mesma 
facilidade com que poderia chegar a esses postos o filho de uma 
família patrícia; o próprio emigrante chega freqüentemente a consti
tuir fortuna e a desfrutal-a. Como é que, em semelhantes condições, 
em semelhante ambiente, o extrangeiro não ha-de considerar-se vin
culado ao paiz em que se estabeleceu? E' este o phenomeno juridico-
social que o Dr. Garay encara e ao qual se propõe dar a forma legal. 
Pode ser que não tenha encontrado uma formula absoluta, mas ninguém 
poderá negar-lhe a visão das circumstancias ; e, de um modo ou de 
outro, a sua concepção terá de ser aceita em dia proximo. 

Resta apenas um resaibo, que no fundo revela nobreza, no espi
rito do extrangeiro residente na Argentina ; o carinho pela sua pátria 
de origem, carinho como o que o filho bem nascido conserva por sua 
mãe, por mais modesta que esta seja, mas que, tanto neste como 
naquelle caso, não implica em conflito de personalidade. Esta afeição 
á antiga pátria é a que se nota no indivíduo com duas nacionalidades, 
embora na realidade não tenha senão uma, a nova, e que se traduz 
na recordação da velha pátria. 

Para fazer face a esta situação, a doutrina de Garay estabelece 
a cidadania automática, sem exigir expressamente a perda da nacio
nalidade de origem. Ante a subtileza dos princípios, isto pode parecer 
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§ 5.° Os estrangeiros que possuírem bens immoveis 
no Brazil e forem casados com brazileiras ou tiverem 

um absurdo; mas perante a realidade da vida pratica, em terras ame
ricanas, e" um facto que, como tal, requer-a sua formula juridica ». 

— O Jornal do Commercio de 4 de Junho de 1924, sob a épi
graphe— «O direito á nacionalidade; cidadania automática dos 
extrangeiros, publicou o que se segue : 

«Como annunciamos em felegramma de 6 do corrente, vai reu
nir-se por todo o mez proximo em Lyon o Congresso de Direito Inter
nacional para estudar e discutir, entre outros assumpíos, a doutrina 
do jurisconsulto argentino, Sr. Qaray, sobre a cidadania automática 
dos extrangeiros. 

« A este propósito o Sr. Pierre Prud'homme publica em Buenos 
Aires o seguinte artigo, subordinado ao titulo acima: 

«—A Theoria do Dr. Juan Carlos Garay sobre cidadania auto
mática dos extrangeiros que, como se sabe, tem por objecío crear um 
direito de cidadania em favor de certa classe de expatriados, penetra 
lentamente nos espíritos e recebe dia a dia novas e valiosas adhesões. 

« A theoria pode resumir-se na formula geral seguinte, que offerece 
a vantagem de ser clara e simples: «Todo o extrangeiro radicado na 
Argentina, que tenha cinco annos de residência e uma profissão ou 
officio, adquire automaticamente a cidadania argentina, conservando a 
nacionalidade de ordem». 

O Dr. Garay apresentou esta nova these de direito, quando obteve 
o seu diploma de advogado; e, depois de occupar-se delia aqui, na 
America e na Europa, voltou a exíernal-a no Congresso Americano de 
Sciencias Sociaes, celebrado em Tucuman em 1916, por occasião do 
centenário da independência e sob a presidência do Dr. V. dela Plaza. 
Neste congresso tomavam parte representantes de todos os paizes 
sul-americanos. Depois de uma hora de brilhante exposição, na qual 
demonstrou as enormes vantagens que o paiz tiraria da applicação da 
sua nobre theoria, teve a honra de a ver solemnemente approvada pela 
douta assemble'a e recommendada por esta ao estudo dos Governos 
sul-americanos, para os quaes parece ter sido creada especialmente. 

Desde então o Dr. Garay tem sustentado constantemente a sua 
theoria, por meio da palavra ou de escriptos, em numerosas conferên
cias universitárias e populares, em artigos de jornal ou revista, não 
somente aqui, mas também no Uruguay, no Chile, no Peru, no Brazil 
e na Europa, cada dia mais convencido da efficacia da sua theoria e 
recolhendo em toda a parte os maiores estímulos e as mais enthusias-

8 
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filhos brazileiros, comíanto que residam no Brazil, salvo 
si manifestarem a intenção de não mudar de nacionali
dade; 

ticas adhesões. O eminente homem de estado italiano, V. M. Orlando, 
que por occasião da sua viagem a Buenos Aires teve ensejo de conhe
cer as idéas do Dr. Garay, demonstrou em notáveis cartas, que se 
tornaram publicas, o interesse que a alludida theoria lhe havia desper
tado, accrescentdndo que tencionava expol-a em conferências sobre 
questões sociaes, o que fez, além de patrocinar, por occasião da visita 
do Dr. Garay á Italia, as exposições universitárias que este fez na 
presença de homens de estado e illustres jurisconsultes da peninsula. 

Poderia extranhar-se que, dado o seu valor scientifico e o bom 
acolhimento que teve em toda a parie a theoria do eminente argentino 
não tenha sido apresentada officialmente.ao Congresso do seu paiz. 
Os facíos, porém, mostram que, segundo parece, o momento ainda 
não chegou e que, apezar dos esforços, da eloqüência e da tenacidade 
do seu autor ella ainda não alcançou sufficiente popularidade entre as 
massas e os intellectuaes ainda não lhe deram toda a consideração 
que merece. O extrangeiro, para o qual esta theoria é muito conhe
cida, é, por motivos de delicadeza, que seria ocioso enunciar, preci-
zamente o ultimo que deve recommendal-a e propagal-a. Só um 
argentino devia, por correcção, ter a primeira idea e só os argentinos 
teriam a autoridade necessária para a sua execução. Qualquer que 
seja a sorte destinada a esta theoria, é uma honra para o Dr. Garay 
o haver creado tão generosa concepção jurídica e haver tido logo, 
como argentino, a coragem de a proclamar, desafiando a indifferença 
de uns, o egoísmo de outros e as susceptibilidades mais geraes dos 
que se julgam possuidores de um patriotismo mal entendido. 

Com effeito, a tudo isto se expunha o Dr. Garay, ao offerecer tão 
generosamente a cidadania argentina aos extrangeiros. E' certo que, 
quando apresentava a sua theoria, por pouco sinceros que fossem, os 
indifférentes não tardavam em sentir que os seus interesses desperta
vam, os egoístas viam apenas as conveniências que fallavam e os 
jacobinos percebiam que as suas prevenções se desvaneciam. Por 
mais que uma pessoa se multiplique, os ouvintes da boa palavra são 
raros e os leitores podem ser contados. Aqui, sobretudo, a vida está 
cheia de múltiplas preoecupações médiocres que absorvem demasiado 
o espirito e que nem sempre permittem achar tempo para pensar na 
leitura e nas cousas de amanhã. E' por esta razão que ainda abun
dam, entre os que ouviram fallar desta theoria, os indifférentes, os 
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§ 6.° Os estrangeiros que requererem a naíuraüzação 
de accôrdo com a presente lei. 

egoístas e os jacobinos refractarios, isto é, os ignorantes. Esse «não 
sei quê » do espirito que faz com que as reformas mais avançadas se 
infiltrem sem opposição nem esforço, não se tornou ainda sensível 
neste caso. O voto que dentro de alguns momentos daria á Repu
blica Argentina mais um terço de bons cidadãos, não está ainda em 
ordem do dia ; mas a theoria do Dr. Garay prosegue sem desfalleci-
mento na sua marcha ascendente, limpando, com paciência e tenaci
dade, o terreno de toda a classe de obstáculos que o obstruem. Seria 
sufficiente que alguns espíritos generosos, entre os que têm a missão 
de dirigir homens, se interessassem por ella e a apoiassem, para que 
chegasse mais promptamente á sua realização. 

Orlando, entre outros illustres homens eminentes, já deu o exemplo. 
E' evidente que em these geral esta theoria não íeria uma appli-

cação immediata na Europa; mas aqui prestaria um grande serviço 
tanto aos extrangeiros radicados no paiz, e que se sentirão mais 
ligados por novos vínculos, como ao próprio paiz que aproveitaria 
mais amplamente da sua preparação e da sua abnegação. 

Não ha na theoria Garay nada que choque a reflexão mas sim 
alguma cousa que dignifica o homem á visão de alguma cousa huma
namente muito grande, que seria como a primeira etapa, como o 
grande caminho para chegar á nacionalidade mundial. 

Sim, parece-me incontestável que a importância dos interesses 
materiaes e moraes adquiridos por muitos extrangeiros radicados no 
paiz torna legitimo e também desejável que tenham' uma participação 
mais directa na política e na administração. 

Por outro lado, tenho a convicção de que a obrigação de renun
ciar previamente á sua pátria de origem, impedirá sempre os melhores 
dentre os extrangeiros de se tornarem cidadãos argentinos. Suppri-
mindo esta exigência, não vejo outra objecção á cidadania automática 
do extrangeiro. 

Vamos a estabelecer distincção entre os extrangeiros. Os que 
chamarei «os turistas», isto é, os que não fazem mais que passar, 
são muito poucos. Neste ponto de vista não nos interessam. 

Os imigrantes, mais numerosos, são os que vêm á Argentina, 
com a intenção formal dê se fixarem no seu território, sem esperança 
de voltar a viver no paiz que os vio nascer. Pertencem, na sua maio
ria, á classe dos artistas, gente do campo e da fabrica. Para estes o 
problema da cidadania está quasi resolvido. Ao abandonarem para 
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Ari. 2.° Os estrangeiros naturalizados gozarão de 
iodos os direitos civis e políticos e poderão desempenhar 
quaesquer cargos ou funcções publicas. 

sempre o solo da primeira pátria e ao renunciar a exercer nella seus 
deveres e direitos de cidadãos cidadanizados ou não, pertencem desde 
então por completo ao novo paiz onde vivem. Para elles, como tam

bém para a Argentina, na minha opinião, a cidadania não é mais que 
uma fórmula que nada deve entorpecer. Pois se a renuncia formal á 
sua pátria — que não é mais que o reconhecimento de um facto já 
existente—lhe deve ser pouco incommoda, tão pouco o perdão da 
renuncia prévia pode provocar por parte da nação Argentina receios, 
susceptibilidade ou temor algum, posto que os deveres no novo cida

dão não correm perigo de entrar em conflicfo, e que a sua situação é 
perfeitamente definida. Para os imigrantes a conveniência de cidadania 
se impõe. 

Ha, todavia, por fim, outra classe de exírangeiros, a mais nume

rosa e a mais variada, composta de commerciantes, indusfriaes, capi
* ■ 

talistas, pessoas de vários officios, liberaes, artistas, e tc . . . . os quaes 
vêm á Argentina com o propósito de fazer e augmentas a sua fortuna, 
porque, ao contrario dos imigrantes, abrigam também o firme propó

sito — como coroamento e fim de seus esforços — de passar os últi

mos dias na sua pátria não esquecida. 
São poucos os que realizam até ao fim os seus desígnios? 

Pouco importa. Para estes, basta que obriguem no espirito o pensa

mento ou o desejo da volta para que a idéa da renuncia á pátria seja 
incompatível. E, sem embargo, a grande maioria destes estabelece 
casas de comrnercio importantes, funda industrias, emprega capitães 
importantes em obras Iocaes, dá ao paiz novo em que vivem o melhor 
das suas energias, da sua sciencia e do seu talento, cria lares, educa 
familias argentinas, ligase ao paiz por mil vínculos de ordem material 
e sentimental e concorre poderosamente para o seu desenvolvimento 
econômico e moral. Sendo assim, consideremos o interesse da 
Republica. 

Será que a collaboração política e administrativa desta classe de 
exírangeiros, tão intimamente ligados ás demais actividades do paiz, 
pode ser util? 

Será que a identidade dos seus interesses com os do paiz é 
bastante profunda e solida para garantir que nunca uns se levantarão 
contra os outros? 

Será, em fim, que a introdução automática de elementos tão 
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§ único. Excepíuam-se os cargos : 

diversos por sua origem, seus costumes e sua mentalidade, na direc
çáo e manejo das coisas do paiz, é capaz de perturbar a evolução da 
organização nacional tradicional, ou que, pelo contrario, como succède 
na mistura de sangue que innova raças mais sãs e mais viris, não fará 
mais do que infundir-lhe mais energia e mais amplitude? 

E' preciso pesar os inconvenientes e os benefícios e, conforme 
o lado para que se incline o fie! da balança, buscar ou não, chamar 
ou não os concorrentes. Creio bem que os benefícios se avantajam, 
e em muito, aos inconvenientes. 

Quanto ao extrangeiro em si e ao que lhe toca, noto que a prin
cipio, durante um periodo que chamarei de adaptação, o recemchegado 
se preocupa pouco CQm as questões de ordem interna do paiz; olha-as 
com curiosidade, geralmente para comparar e criticar, ou com interesse, 
para se aproveitar délias. A sua indifferença, porem, passa, e a sym-
pathia nasce á medida que vai tomando mais intimo contacío com o 
paiz e cria interesses que correm a par da sua propria sorte. Sem que 
disso se aperceba, pouco a pouco vai chegando o momento em que 
nada do que se passa ou se prepara o encontra indifférente ou lhe 
parece alheio. Até mesmo na política interna, elle vai criando ami
zades e toma parte, se não com o seu voto, ao menos influindo no 
voto dos outros, graças ao seu prestigio pessoal, e até por forma 
mais material. 

Isto é particularmente notável no interior da Republica, nas pro
víncias ; mas mesmo em Buenos Aires, onde a assimilação é mais 
lenta, não ha extrangeiro que não tenha sympathia por um ou outro 
dos partidos em luta e não o favoreça quanto puder. 

Pois bem, será de extranhar que a um homem assim preparado 
e resolvido lhe offereçam o meio de defender abertamente, por si pró
prio, essas idéas políticas que já estudou e tornou suas? Poderá 
acaso molestar-se com o exercício legal destes direitos de cidadão 
que vão affirmar-se por meios indirectos? 

Não ignoro que o egoísmo de muitos classifica de irrespon
sáveis os homens desta classe, como conseqüência da falta de exer
cício das suas faculdades políticas, falta essa a que se habituaram. 
Supponho no entanto, que a maior parte destes homens supporta 
este estado de cousas por não lhe ver remédio. Por dignidade, por 
consciência, pelo natural anhelo de proclamar o que julga bom e util 
e pelo prazer de realizal-o, creio que a maior parte preferiria exer
cer legalmente a sua influencia e tomar parte activa na direcçáo dos 
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I. De Presidente e Vice-Presideníe da Republica; 

negócios do paiz que os alberga e que elles fizeram seu por muitos 
títulos. 

De tudo isto deduzo que as condições assignaladas pelo Dr. Garay 
na sua formosa e generosa doutrina, isto é, a outorga da cidadania 
argentina aos extrangeiros, com suas amplas prerogativas, traria 
reaes benefícios ao paiz e daria justa satisfação aos mesmos extran
geiros. Isto, em principio, porque na pratica seria precizo aprofundar 
mais a questão, os pormenores da sua realização e as suas conse
qüências. 

O caso de um homem favorecido simultaneamente com o direito 
de cidadão de duas pátrias, que constitue o fundo da doutrina Garay, 
é novo na historia do direito; será necessário estudar previamente e 
regulamentar as diversas situações em que se pode encontrar collo-
cado pelas circumstancias, e estabelecer em cada caso as suas obri
gações e deveres. 

Qual seria a situação de um francez a quem fosse dado o direito 
de cidadão argentino, de accordo com a doutrina em questão, em face 
da Legação da França em Buenos Aires, em tempo de paz e em tempo 
de guerra ? 

Haveria sem duvida que adaptar a esta nova modalidade as 
legislações dos diversos paizes, afim de se evitar o que se passa em 
conseqüência da divergência de pontos de vista entre a codificação 
franceza e argentina a respeito dos nascimentos. 

Mas isto é questão e obra de jurisconsultes, como o Dr. Garay. 
Não é tarefa impossível ». 

(56) O «Jus SANGUINIS» CONTRA o « Jus S O L I » : Vide o se
guinte telegrama de O Jornal de 27 de Maio de 1923: 

EOMA, 26 ( U. P. ) — O deputado Jacini, falando honfem na Câmara 
dos Deputados, deplorou o facto de não ser permittido aos emigrantes 
italianos intervir na política dos seus paizes de adopção sem renunciar 
á sua cidadania italiana. 

O orador disse que o governo italiano deveria permittir que os 
compatriotas repatriados tomassem immediatarnente a cidadania. 

O deputado Orlando suggeriu que os italianos nascidos no exte
rior tivessem garantia de opção de nacionalidade, como acontece pelo 
accordo assignado entre o Brazil e a Grã-Bretanha. 

(57) DECLARAÇÕES FALSAS EM DOCUMENTOS DE NATUREZA PU
BLICA : 

Foi expedido o seguinte aviso: 
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II. De Senador ou Deputado ao Congresso Nacional, 
sem que tenham, para o primeiro, mais de seis annos de 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Directoria do Inte
rior — 1." Secção — Rio de Janeiro, em 15 de janeiro de 1920. 

Tendo indeferido o requerimento em que o guarda, dessa Repar
tição, José Alves Dias solicitou naturalização, visto haver elle feito 
declarações falsas no Gabinete de Identificação e Estatística, e, com 
esse procedimento, ter revelado não possuir a precisa idoneidade para 
exercer funcção publica, cumpre seja exonerado, por lhe faltar a qua
lidade de cidadão brazileiro, exigida pelo art. 75.° da Constituição 
Federal: o que vos declaro, para os devidos effeitos. 

Saúde e fraternidade. — Alfredo Pinto. — Sr. Director da Casa 
de Detenção. 

( 5 8 ) A RESIDÊNCIA NO BRAZIL É CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA 
OBTER A NATURALIZAÇÃO : O requerimento de Aprigio da Fonseca 
Barbosa, natural de Portugal, teve, em 2 de Julho de 1921, o seguinte 
despacho: «Prove a residência no Brazil, na forma da Lei, que em 
caso algum exime o estrangeiro dessa condição essencial para obter 
a naturalização. — Alfredo Pinto. 

(M) O FACTO D E SER ACCIONISTA DE SOCIEDADE A N O N Y M A N Ã O 
DISPENSA A PROVA DO REQUISITO DA RESIDÊNCIA NO BRAZIL, PELO 
TEMPO DE DOIS ANNOS: Em 25 de Novembro de 1920, sobre o reque
rimento de Michel Onnes von Nyenrode, natural da Allemanha, foi 
proferido o seguinte despacho: — «Indeferido, visto não ter o reque
rente provado o tempo de residência no Brazil para obter a naturali
zação. O facto de ser accionista de uma sociedade anonyma hollan-
deza, autorisada a funccionar no Brazil, não suppre aquella prova, 
porquanto o decreto n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, dispensa o 
requisito da residência, pelo tempo de dois annos, ao estrangeiro que 
tiver parte em algum estabelecimento industrial ou fôr inventor ou 
introductor de algum gênero de industria util ao paiz». 

( 6 0 ) DA RESPECTIVA PORTARIA DEVERÁ CONSTAR A FILIAÇÃO DO 
NATURALIZADO, QUANDO HOUVER OUTRO DE EGUAL NOME : No requeri
mento de José Maria Pereira, natural de Portugal, foi proferido, em 
data de 27 de Julho de 1921, o seguinte despacho: — Para estabelecer 
a differença necessária no titulo conferido ao requerente, convém 
indicar a sua filiação. E' um meio simples de evitar duvidas futuras. 
— Alfredo Pinto. 

(61) CONCESSÃO DE NATURALIZAÇÃO A RELIGIOSAS PROFESSAS: 
Sobre o requerimento de Madeleine De Cooman, natural da f?rança, 
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cidadão brazileiro, e para o segundo, mais de quatro 
annos (67). 

foi proferido, em 5 de Julho de 1920, este despacho: — «Indeferido, á 
vista da situação da requerente, como religiosa professa, obrigada, 
portanto, a subtrair-se de qualquer dever civico, imposto pelo Brazil, 
ou a isentar-se de qualquer onus que as leis da Republica imponham. 
— Alfredo Pinto. 

(02) CERTIDÕES SOBRE NATURALIZAÇÃO: Consultada, em 30 de 
Set. de 1921, a Recebedoria do Districto Federa! quanto á legalidade da 
cobrança do sello das certidões relativas a naturalização e prova de ser 
cidadão brazileiro, foi recebida a resposta constante do seguinte officio : 

— Recebedoria do D. Federal. — N.° 51. — Em 28 de Janeiro de 
1922. Sr. Director da Directoria do Interior do Ministério da Justiça. 
— Em resposta ao vosso officio n.° 1.532, de 30 de Set. ultimo, cabe-me 
dizer que a petição de Francisco Cabral Peixoto, encaminhada com o 
dito officio, e que ora restitúo, se enquadra, perfeitamente, no n.° 34 
do art. 50.° do vigente regulamento do imposto do sello, que se refere 
a papeis relativos á prova de ser cidadão brazileiro, entre os quaes, 
claramente, se podem classificar o que deu logar á consulta e ainda 
os requerimentos de certidão de títulos de naturalização extraviados, 
a que alludis no citado officio, in fine. Saudações. — Severiano 
Cavalcanti, Director. 

(63) OPÇÃO DE NACIONALIDADE: Nos casos de opção, sob o 
fundamento de que não é ella meio legal para a mudança de naciona
lidade, e porque o conflicto de legislação não pode ser dirimido, nem 
mesmo por accôrdos ou tratados, visto como elles seriam inconstitu-
cionaes, ferindo, positivamente, os seus princípios sobre nacionalidade 
e sua perda, este Ministério, nos pedidos de tal natureza, tem, sempre, 
declarado não haver que deferir, como procedeu, entre outros, em data 
de 50 de Dezembro de 1921, no caso de Eduardo Krygerowicz, filho de 
polacos, e nascido no Brazil. 

Relatório do M. Justiça, 1922, p. 52. 
( 6 4 ) N Ã o P E R S E O S S E U S D I R E I T O S D E C I D A D Ã O B R A Z I L E I R O O 

FILHO DE ESTRANGEIRO NASCIDO NO BRAZIL PELO FACTO DE HAVER 
PRESTADO SERVIÇOS AO EXERCITO DE OUTRO PAIZ, EM PERÍODO DE 
GUERRA. Esta decisão consta do seguinte acto : 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Directoria do Inte
rior — l.a secção. Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1921. 

Ex.m0 Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores — Em 
resposta ao officio de 8 de Dezembro ultimo, com que o consul geral 
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Art. õ.° A naturalização não subtrahe os naturalizados 
ás obrigações por elles contrahidas no paiz de origem 
antes de sua desnacionalização. 

do Brazil em Hamburgo encaminhou, para esse Ministério, um reque
rimento de Augusto Fraeb, pedindo a reacquisição dos direitos de 
cidadão brazileiro, que considerava perdidos, pela circumstancia de 
ter prestado serviços ao exercito allemão, no período da guerra, cum
pre-me declarar a V. Ex.a que, em face da nossa legislação, o reque
rente não perdeu aquelles direitos. 

Embora filho de allemão que não estava ao serviço do seu paiz 
{Constituição art. 69.°. n.° 1.°), o requerente, que nasceu no Brazil, na 
cidade de Porto Alegre, é brazileiro, não constituindo o facto de ter 
servido no exercito da Alletnanha motivo legal para a perda da sua 
nacionalidade. 

Reitero a V. Ex.a os meus protestos de alta estima e considera
ção. — Alfredo Pinto. 

(°5) Os NATURALIZADOS E o SERvrço MILITAR: O Sr. Ministro 
da Guerra resolveu que seja enviada annualmente ao Ministério da 
Guerra uma lista dos brazileiros naturalizados, afim de serem incluídos 
nas diversas classes de 21 a 45 annos, para que não fiquem isentos 
do serviço militar, em situação de privilegio relativamente aos brazi
leiros natos. 

(A Noite, 29 Out. 1925). 
(c6) CONHECIMENTO DA LÍNGUA PORTUGUEZA PARA A CONCES

SÃO DA NATURALIZAÇÃO : Algumas vezes se tem exigido dos naturali-
zandos, especialmente dos japonezes, o conhecimento da lingua por
tugueza. Entre outros despachos, a tal respeito, ha o seguinte, proferido 
em data de 26 de Agosto de 1921, sobre o requerimento de Fakuya 
y Kemovi: — «Declare se conhece a lingua portugueza, e prove com 
documento positivo. — Alfredo Pinto-

(61) CONSTITUIÇÃO FEDERAL; art. 26.°: 
Artigo 26.°: São condições de elegibilidade para o Congresso 

Nacional: 
1.° Estar na posse dos direitos de cidadão brazileiro e ser alis

ta vel como eleitor; 
2.° Para a Câmara, ter mais de quatro annos de cidadão brazi

leiro, e para o Senado mais de seis. 
Esta disposição não comprehende os cidadãos a que se refere o 

n.° 4.° do artigo 69.°. 
— Quanto o n.° 4.° do art. 69.° da CONSTITUIÇÃO estabelece: 
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Art. 4.° Compete privativamente ao Presidente da 
Republica conceder titulo de naturalização aos estrangeiros 
que o requererem por si ou procurador com poderes 
especiais. 

Art. 5.° O naturalizando, na petição dirigida ao 
Governo Federal, fará as necessárias declarações quanto 
á filiação, naturalidade, estado, profissão ou especificação 
da prole, si a houver de legitimo consórcio e domicilio ; 
cumprindo-lhe ainda provar com documentos : 

I. Identidade de pessoa ; 
II. Maioridade legal ; 

III. Residência no Brazil pelo tempo de dous annos 
no minimo; 

IV. Bom procedimento moral e civil, provado por 
documento official. 

Art. 6.° O requisito de residência será dispensado : 
I. Ao estrangeiro casado com brazileira; 

II. Ao que possuir bens immoveis no Brazil ; 
III. Ao que tiver parte em algum estabelecimento 

industrial por sua aptidão profissional em qualquer ramo 
de industria util ao paiz; 

IV. Ao que se recommendar por seus talentos e 
Ieítras, ou por sua aptidão profissional em qualquer ramo 
de industria ; 

V. Ao filho de estrangeiro naturalizado, nascido 
fora do Brazil antes da naturalização do pae. 

Art. 7.° Para os effeitos legaes, constituem prova 
bastante as certidões extrahidas dos livros de notas e 
repartições officiaes, e bem assim os attestados passados 
por qualquer autoridade judiciaria, municipal ou política 
da União ou dos Estados. 

Os estrangeiros que, achando-se no Brazil aos 15 de Novembro 
de 1889, não declararem, dentro em seis mezes depois de entrar 
em vigor a Constituição, o animo de conservar a nacionalidade de 
origem. 
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Art. 8.° O titulo de naturalização assignado pelo 
Presidente da Republica e referendado pelo Ministro do 
Interior, será resgistrado na respectiva Secretaria, depois 
de ter o naturalizando, por si ou por procurador, passado 
recibo do mesmo titulo, que considerar-se-á de nenhum 
effeito quando não solicitado no prazo de seis mezes (G8). 

Art. 9.° O processo de naturalização referente aos 
estrangeiros residentes nos Estados se organizará : 

§ 1." Perante a Secretaria competente do Governo 
estadual, que o transmittirá ao Ministério do Interior para 
os effeitos da concessão e registo do titulo, que será 
reenviado ao governo referido, afim de ser entregue ao 
naturalizando. 

§ 2.° Perante o presidente ou chefe do governo 
municipal, que o remetterá informado ao presidente ou 
governador do Estado, para os fins do paragrapho anterior. 

Art. 10.° Na Secretaria competente do Governo esta
dual haverá também um livro próprio ao registo de titulos 
de naturalização. 

Art. 11.° O prazo para a entrega do titulo nos 
Estados será de um anno, contado da data do recebimento 
na secretaria do Governo. Esgotado o dito prazo e não 
sendo reclamado aquelle documento, far-se-á a devolução 
ao Ministério do Interior, para os effeitos do art. 8.°, in fine. 

Artigo Í2.° Independentemente de quaesquer formali
dades, serão expedidos títulos declaratorios de cidadão 
brazjleiro aos que o requererem por si, provando as con
dições do art. l.°, §§ 2.°, 5.°, 4.° e 5.°, desta lei (69). 

§ 1.° O Ministro do Interior é o competente para 

(6S) DEROGADO: O art. 3.° do Dec. n.° 2.004, de 26 de Novembro 
de 1908 revogou esse art. 8.°. 

Dispõe o art. õ.° do DEC. N.° 2.004: — « O S titulos de naturalização 
serão assignados pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores». 

(•*») DEROGADO: Foi revogado pelo art. 4.° do DEC. N.° 1.805, 
de 12 de Dez. de 1907. 
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assignar os íituíos referidos, applicando-se, quanto ao 
processo de concessão e registo, as disposições dos 
arts. 7.° e 8.°. 

§ 2.° Para os estrangeiros íacitamente naturalizados 
em virtude do art. 69.°, § 4.° da Constituição, eqüivalem 
a títulos declaraíorios de cidadãos brazileiros os seguintes 
documentos expedidos até a data desta lei : 

I. Os íitulos de eleitor federal; 
II. Os decretos e portarias de nomeação para cargos 

públicos, federaes ou esíaduaes. 
Artigo 13." Não é permittida a naturalização de estran

geiros que, no paiz ou fora delle, estiverem pronunciados 
ou tiverem sido condemnados por crime de homicídio, 
furto, roubo, bancarrota, falsidade, contrabando, estellio-
nato, moeda falsa e lenocinio (70). 

Artigo 14.° Ficam insentos de quaesquer custas, 
sellos e emolumentos os papeis referentes á naturalização 
de estrangeiros ou prova de ser cidadão brazileiro ( n ) . 

Artigo 15.° No regulamento que o Governo expedir 
para execução desta lei, além de um formulário do pro
cesso de naturalização, estabelecerá as necessárias provi-

(70) Ou FÓEA DELLE: Estas palavras do art. 13.° foram revo
gadas pelo art. 1.° do DEC. N.° 2.004, de 26 de Novembro de 1908. 

(71) FRANQUIA POSTAL DA CORRESPONDÊNCIA SOBRE PROCESSOS 
DE NATURALIZAÇÃO: A este respeito, foi expedido o Aviso seguinte: 

Ministério da Justiça e Negócios Interiores. — Directoria do Inte
rior — 1." Secção. — Rio de Janeiro, 2 de Jan. de 1921. — Ex.mo Sr. Mi
nistro de Esiado da Viação e Obras Publicas. 

.Em referencia ao Aviso n.° 297, de 25 de Maio ultimo, declaro a 
V. Ex.a que, á vista do disposto nos arts. 14.° do Dec. leg. n.° 904, de 
12 de Nov. de 1902, e 8.° do Reg. annexo ao Dec. n.° 6.948, de 14 de 
Maio de 1908, deve ser concedida franquia postal á correspondência 
constituída pelos processos de naturalização, quando enviados pelas 
municipalidades aos respectivos governos estaduaes. 

Reite'ro a V. Ex.a os meus protestos de alta estima e considera
ção. — Alfredo Pinto. 
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dencias no sentido de ser organisado em prazo breve um 
quadro estatístico de todos os estrangeiros residentes no 
território nacional e taciíameníe naturalizados em virtude 
da Constituição e leis anteriores. 

Ari. 16.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, 12 de Novembro de 1902. — DR. 

FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SILVA. 

CAPITULO VI 

Decreto n.° 1805 — de 12 de Dezembro de 1937 

Determina que sejam recolhidos á Secretaria da Justiça e Negócios 
Interiores os livros de declaração instituídos para execução 
do § 4.° do art. 1.° da Lei n.° 90Í, de 12 de Nov. de 1902, e dá 
outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil : 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu 
sancciono a resolução seguinte: 

Art. 1.° Para execução do § 4.° do art. 1.° da Lei 
n.° 904, de 12 de Novembro de 1902, o Governo provi
denciará no sentido de serem recolhidos á Secretaria da 
Justiça e Negócios Interiores os livros de declaração insíi-
íuidos pelos Decretos n.os 58-A, de 14 de Dezembro de 
1889, e 596 de 15 de Maio de 1890. 

Paragraphe único. Para idêntico fim, também solici
tará dos agentes diplomáticos e consulares das nações 
estrangeiras o fornecimento dos nomes dos estrangeiros 
que, perante elles, hajam declarado conservar a sua nacio
nalidade de origem até a data de 24 de Agosto de 1891. 

Art. 2.° Para a expedição do titulo declaratorio de 
cidadão brazileiro ao estrangeiro naturalizado por força 
do citado § 4.°, é indispensável que elle exhiba, pelos 
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meios regulares e acceiíos em direito, prova da conti
nuidade do domicilio no Iogar onde se achava a 15 de 
Novembro de 1889, ou dos sucessivos domicílios que tenha 
tido desde a mesma data até 24 de agosto de 1891 (T8). 

Ari. 5.° Para a execução do art. 13.° da lei já men
cionada, é suffícienre que o peticionario junte attestado da 
autoridade do logar do seu domicilio e documento passado 
pelo agente diplomático ou consular de sua nação e do 
paiz de onde houver emigrado, nos quaes se declara não 
ser o mesmo processado por nenhum dos crimes nella 
especificados (7S). 

Art. 4.° Fica dispensada a expedição de titulo decla-
ratorio de cidadão brazileiro áquelles que o forem por 
força do disposto nos n.os 2." e 3.° do art. 69.° da Cons
tituição, revogando-se assim a exigência do art. 12.° da 
Lei n.° 904, de 12 de Novembro de 1902. 

(72) NATURALIZAÇÃO TÁCITA: Como se verifica; Lei n.° 904, 
de 12 de Nov. de 1902; Dec. n.° 1805, de 12 de Dez. de 1907: Vide in 
Revista de Direito, n.° 18, p. 255, o parecer do Dr. ANTONIO BENTO 
DE FARIA. 

A consulta íoi a seguinte: — « Falieceu um extrangeiro, que, 
achando-se no Brazil a 15 de Nov. de 1889, não declarou, até 24 de 
Agosto de 1891, o animo de conservar a nacionalidade de origem, 
nos termos do art. 69.° da Constituição, § 4.°. Nunca foi eleitor fede
ral ou empregado publico, nem requereu o titulo declaratorio dos 
direitos de cidadão brazileiro, tendo seu fallecimento occorrido em 
Janeiro do corrrente anno (art. 12.° da Lei n.° 904, de 12 de Nov. 
de 1902, art. 2.° da Lei n.° 1805, de 12 de Dez. de 1907). Pergunta-se: 
Perdeu esse estrangeiro a nacionalidade de origem e tornou-se bra
zileiro? 

O parecer responde pela affirmativa. 
(73) DOCUMENTO DISPENSADO: O DEC. N.° 2004, de 26 de Nov. 

de 1908, art. 1.°, dispensou a exigência do documento passado pelo 
agente diplomático ou consular de sua nação e do paiz de onde hou
ver emigrado. 

— Vide o Dec. leg. n.° 2004, de 26 de Novembro de 1908, art. 1.°. 
Está em vigor. 
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Ari. 5.° A disposição contida no § 2.° do art. 12.° 
da citada lei é applicavel também aos estrangeiros licita
mente naturalizados por força do § 5,° do art. 69.° da 
Constituição, valendo como titulo deciaratorio de cidadão 
brazileiro os documentos nelle especificados e expedidos 
até a data desta lei (74). 

Ari. 6." E' da competência da respectiva Repartição 
de Estatística a organização do quadro estatístico a que 
se refere o art. 15.°. 

Ari. 7.° Revogam-se as disposições em contrario. 

AFFONSO AUCXUSTO MOREIRA PENNA. 
Augusto de Tavares de Lyra. 
Miguel Calmou Du Pin e Almeida. 

(n) DOCUMENTOS QUE VALEM COMO «TITULO DECLARATORIO » : 
O art. 5.° deste DECRETO determina os documentos que valem como 
titulo deciaratorio de cidadão brazileiro. 

Valem como títulos dec/aratoríos de cidadão brazileiro : a) o 
titulo de eleitor federal; b) o decreto e portaria de nomeação para 
cargos pubiicos federaes ou estaduaes. 

Cumpre atíender a que, qualquer desses tiíulos deve ter sido 
expedido antes de 12 de Dezembro de 1907, ex-vi do art. 5.° do DEC. 
N.° 1805. 

Se o estrangeiro não tiver titulo de eleitor federal, portaria ou 
decreto de nomeação para emprego publico federal ou estadual, expe
dido até 12 de Dezembro de 1907, pode obter titulo deciaratorio de 
cidadão brazileiro, caso se lenha nacionalizado por meios já indi
cados. 
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CAPITULO VII 

Decreto n.° 6948 — de U de Maio de Í908 

Regula a naturalização de estrangeiros 
e dá outras providencias (74"a) 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil resolve que, para execução dos Decretos legislati
vos n.os 904, de 12 de Nov. de 1902, e 1805, de 12 de 
Dezembro de 1907, se observe o regulamento, que a este 
acompanha, assignado pelos Ministros da Justiça e Negó
cios Interiores e da Industria, Viação e Obras Publicas, e 
que não só regula a naturalização, mas também dá outras 
providencias. 

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1908, 20.° da Republica. 

AFFONSO A. MOREIRA PENNA. 
Augusto Tavares de Lyra. 
Miguel Calmou du Pin e Almeida. 

Regulamento 

a que se refere o Dec. n.° 6948, desta data, dispondo 
sobre a naturalização de estrangeiros e dando ou
tras providencias. 

Art. 1.° São considerados cidadãos brazileiros: 
§ 1.° Os nascidos no Brazil, ainda que de pae estran

geiro, não residindo este a serviço de sua nação. 

(74-a) O QUE REGULAMENTA: Regulamenta a lei n.° 904, de 12 
de Novembro de 1902, sobre a naturalização. 

— Está em vigor. 
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§ 2.° Os filhos de pae brazileiro e os illegitimos de 
mãe brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, se estabele
cerem domicilio na Republica. 

§ 5.° Os filhos de pae brazileiro que estiver em outro 
paiz ao serviço da Republica, embora nella não venham 
domiciliar-se. 

§ 4.° Os estrangeiros que achando-se no Brazil a 15 
de Novembro de 1889, não tiverem declarado, até 24 de 
Agosío de 1891, o animo de conservar a nacionalidade de 
origem. 

§ 5.° Os estrangeiros que possuírem bens immoveis 
no Brazil e forem casados com brazileiras, ou tiverem 
filhos brazileiros, comíanío que residam no Brazil, salvo 
se manifestarem a intenção de não mudar de nacionali
dade. 

§ 6.° Os estrangeiros que obtiverem a naturalização de 
accôrdo com o disposto no presente regulamento (75) a (80). 

(r-) NATURALIZAÇÃO, QUANDO É VALIDA : Ella só é valida, pro
duzindo effeitos civis, quando não é obtida fraudulentamente, ou para 
fins diversos da acquisição de uma nova pátria. PEDRO LESSA, em 
artigo publicado pel'O Direito, vol. xoiir, p. 182, diz que — desse vicio 
é inquinada a naturalização, quando o naturalizado só tem em vista, 
por exemplo, subírahir-se ás conseqüências legaes de um delicto 
perpetrado no paiz de origem, forrar-se aos incommodos do serviço 
militar, ou obter a decretação de um divorcio que as leis de sua nação 
anterior não permitíiam. Tanto é verdadeiro o brocardo — fraus omnia 
corrumpif. 

( 7 6) A NACIONALIDADE DAS ESTRANGEIRAS CASANDO-SE COM 
FRANCEZES : Sob esta épigraphe o Jornal do Commercio, de 22 de 
Julho de 1925, publicou : 

• « Em data de 19 de Junho a commissão senatorial de legis
lação civil em França approvou um relatório concluindo na ado-
pção da proposta do Sr. Louis Martin, relativa a nacionalidade da 
mulher estrangeira que se casa com um francez. 

Por via de reciprocidade, com a proposta do Sr. Martin, prece
dentemente votada e que dá á franceza casada com um estrangeiro o 
direito de ficar franceza, a nova proposta, que não tardará certamente 

9 
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Art. 2.° Os estrangeiros naturalizados gozarão de 
todos os direitos civis e políticos e poderão desempenhar 
quaesquer cargos ou funeções publicas. 

Paragrapho único. Exceptuam-se os cargos: 
I. De Presidente e Vice-Presidente da Republica. 

a ser transformada em lei, concede á estrangeira que se casar com um 
francez, o direito de ficar estrangeira ». 

(Das « Notas de um brazileiro ». 
(77) NATURALIZAÇÃO; SÜA DEFINIÇÃO : Define-a PEDRO LESSA, 

in O Direito, vol. xcin, p. 166: A naturalização é o acto do poder 
publico, legislativo ou executivo, em virtude do qual uma pessoa, ou 
um conjuneto de pessoas, mediante sua livre acquiescencia, adquirem 
a qualidade de cidadãos de outro Estado, e passam a gozar de todos 
ou da parte dos direitos peculiares aos naturaes do paiz. 

(78) NATURALIZADO E A SUA APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO D O S 
DIREITOS POLÍTICOS : O naturalizado está apto em geral para o exer
cício dos direiíos políticos conferidos aos cidadãos natos, como os 
cargos de ministro e secretario de Estado, deputado, senador, etc. 
Não pode ser presidente nem vice-presidente da Republica : é esta a 
única excepção ou restricção imposta aos cidadãos naturalizados. 

A naturalização abre acesso a todos os cargos e funeções publi
cas; menos á presidência ou vice-presidência da Republica. 

O naturalizado pode ser jurado, tutor, curador, etc. 
(79) CARTAS DE NATURALIZAÇÃO : Os presidentes e governado

res de Estados só poderão conceder cartas de naturalização, se essa 
incumbência lhes fôr confiada pelo Governo Federal, de accôrdo com 
o disposto no art. 7.° § 5.° da CONST. FEDERAL. 

(80) A CONCESSÃO DO TITULO DE NATURALIZAÇÃO E A LEI N.° 904, 
DE 12 DE Nov. DE 1902: A LEI N.° 904 exige para a concessão do 
titulo de naturalização: I) identidade de pessoa; I!) maioridade legal; 
III) residência no Brazil por 2 annos, no minimo; IV) bom procedi
mento moral e civil, provado por documento official. 

O naturalizado só pode ser eleito senador depois de 6 annos de 
residência no paiz e deputado depois de 4. Não épermittida a naturali
zação dos estrangeiros que estiverem pronunciados, ou condemnados, 
por alguns dos crimes referidos no art. 13° da LEI N.° 904; nem a 
naturalização subtree o naturalizado ás obrigações por elle contrahidas 
no paiz de origem antes de sua desnacionalização. 
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II. De Senador ou Deputado ao Congresso Nacional, 
sem que tenham, para o primeiro, mais de seis annos de 
cidadão brazileiro, e para o segundo mais de quatro annos. 

Art. 5.° A naturalização não subírae os naturalizados 
ás obrigações por elles contrahidas no paiz de origem 
antes de sua desnacionalização. 

Art. 4.° O estrangeiro, que pretender naturalizar-se 
cidadão brazileiro, deverá, por si ou por procurador, diri
gir ao Presidente da Republica, por intermédio do Ministro 
da Justiça e Negócios Interiores, uma petição, com firma 
reconhecida por tabellião, na qual declarará sua nacionali
dade, filiação, domicilio, profissão, estado, e especificação 
da prole, se a houver de legitimo consórcio (80a) e (80-b). 

Paragrapho único. Esta petição será instruída com 
documentos que provem : 

(80-a) A PETIÇÃO A QUEM DEVE SER DIRIGIDA? Deve ser dirigida 
ao Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

— Vide Dec leg. n.° 2.004, de 26 de Nov. de 1908, art. 5.°. 
(8o-b) TITULO DECLARATORIO DE CIDADÃO BRAZILEIRO: Decisões 

do M. da Justiça em Nov. de 1924: 
— Jean Vabrice, residente no Estado de São Paulo, solicitando 

titulo declaratorio de cidadão brazileiro. — Requeira, querendo, a natu
ralização, ria conformidade do regulamento annexo ao decreto n.° 6.948, 
de 14 de Maio de 1908, e especifique a prole, se a houver, de legitimo 
consórcio. 

— Vicente Paffili, residente no Estado de São Paulo, solicitando 
titulo declaratorio de cidadão brazileiro.— Requeira, querendo, a natu
ralização, na conformidade do regulamento annexo ao decreto n.° 6.948, 
de 14 de Maio de 1908; uniformize as divergências graphicas do nome, 
constantes dos documentos, e especifique a prole, se a houver, de legi
timo consórcio. 

— Nicolau Jacob, residente no Estado de Santa Catharina, soli
citando titulo declaratorio de cidadão brazileiro. — Declare a data do 
seu nascimento e prove a nacionalidade, a idade e a filiação; junte 
documento hábil das outras propriedades que allega possuir e faça 
declaração de prole, especificando-a, se a houver de legitimo con
sórcio. 
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1. Identidade de pessôa; 
IJ. Maioridade legal; 
III. Residência no Brazil pelo tempo de dous annos, 

no minimo (81). 
- IV. Bom procedimento moral e civil ; 

V. Não estar processado, nem pronunciado, nem ter 
sido condemnado, no paiz ou fora delle, pelos crimes pre
vistos no art. 9.° (82)-

Art. 5.° O requisito da residência será dispensado : 
I. Ao estrangeiro casado com brazileira ; 

II. Ao que possuir bens immoveis no Brazil; 
III. Ao que tiver parte em algum estabelecimento 

industrial ou fôr inventor ou introductor de algum genera 
de industria util ao paiz; 

IV. Ao que se recommendar por seus talentos e 
letras ou por sua aptidão profissional em qualquer ramo 
de industria ; 

(8 1) C A R T A S DE NATURALIZAÇÃO REQUERIDAS DE PAIZ ESTRAN

GEIRO : Vide in Rev. de Direito, v. 40, p. 52, o que sob esta épigraphe 
escrevera q, D R . LACERDA DE ALMEIDA. 

Escrevera o predito jurisconsulío : 
« O Aviso do Ministério do Interior de 14 dê Jan. de 1895 affirma 

a condição de residência como requisito essencial á outorga de natu
ral ização ao es t rangei ro — « a prova de maior idade e de residência no 
Brazil ou es tar o requerente fora d'elle a seu serviço, por constituírem 
faes requisi tos factos subsfanciaes da natura l ização». — «Presente
mente, g r a ç a s a o s recentes ac tos (Lei n.° 1805, de 12 de Dez. de 1907 
e Dec. n.° 6.948, de 1908), diz o D R . R O D R I G O O C T A V I O — Direito do 
Estrangeiro no Brazil, n.° 68, esta materia (na tura l ização) está com
pleta e convenientemente regulada entre nós . O es t rangeiro que pre
tender naturalizar-se c idadão brazileiro deverá por si ou por procurador , 
dirigir ao Presidente da Republica uma petição que será instruída com 
documentos que provem: . • • III, a residência no Brazil pelo tempo de 
dous a n n o s , no min imo». 

(8 2) O u FORA D ' E L L E : E s t a s pa lavras foram revogadas pe la 
art. 1.° do DEC. N.° 2.004, de 25 de Nov. de 1908. 

— Vide Dec. leg. n.° 2.004, de 26 de Nov. de 1908, art . 1.°. 
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V. Ao filho do estrangeiro naturalizado nascido fora 
do Brazil, antes da naturalização do pae. 

Art. 6.° Para satisfação dos requisitos do paragra-
pho único do art. 4.° constituem prova bastante as certi
dões extrahidas dos livros de notas e repartições officiaes, 
bem assim os attestados da União ou dos Estados. 

§ 1.° Para prova de identidade bastará o reconheci
mento, por tabellião, da firma do naturalizado. No caso 
de ser a petição assignada por procurador, a exigência da 
prova de identidade será satisfeita com o instrumento da 
procuração. 

§ 2.° A prova da maioridade legal poderá ser feita 
com certidão de baptismo, certidão de registro civil, pas
saporte e por todo e qualquer meio em direito admittido.-

§ 3.° A prova de não estar processado, pronunciado, 
nem ter sido condemnado pelos crimes especificados no 
art. 9.° será feita com attestado da autoridade do domici
lio do naturalizando e com documento passado pelos 
agentes diplomático ou consular da nação do mesmo natu
ralizado e do paiz de onde houver emigrado (83). 

Art. 7.° Nos Estados a petição de que trata o art. 4.°, 
dirigida ao presidente da Republica, será apresentada ao 
chefe do poder municipal da localidade em que residir o 
naturalizado ou á secretaria competente do governo esta
dual (83a). 

(83) ARTIGO REVOGADO EM PARTE: Vide o Dec. n.° 2.004, de 26 
de Nov. de 1908, art. l . \ que revogou esta disposição na parte em que 
exige documento firmado por agente diplomático ou consular da nação 
do naturalizando e do paiz de onde houver emigrado. 

— Está dispensada a apresentação do documento firmado por 
agente diplomático ou consular. — Vide Dec. leg. n.° 2.004, de 26 de 
Nov. de 1908, art. 3.°. 

(83-a) A PETIÇÃO A QUEM DEVE SER DIRIGIDA: Deve ser dirigida 
ao Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores. 

— Vide Dec. leg. n.° 2.004, de 26 de Nov. de 1908, art. 3.°. 
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§ 1.° Depois de examinados todos os documentos e 
verificada sua conformidade com este regulamento e com 
a legislação civil quanto aos meios de prova, será o pro
cesso remeítido, por intermédio do presidente ou governa
dor do Estado*, ao Ministério da Justiça e Negócios Interio
res, para que o governo possa resolver sobre a concessão 
e registro do titulo de naturalização. 

§ 2.° Satisfeitas estas formalidades, será o titulo 
enviado ao governo estadual, afim de ser entregue, me
diante recibo, ao naturalizado ou a seu procurador, com 
poderes especiaes (8 Í) . 

Artigo 8.° São isentos de quaesquer custas, sel-
los ou emolumentos, os papeis referentes á naturaliza
ção de estrangeiros ou á prova de que é cidadão brazi-
leiro (84"a). 

Artigo 9.° Não é permittida a naturalização de estran
geiros que, no paiz ou fora delle, estiverem processados, 
pronunciados ou tiverem sido condemnados por crime de 
homicídio, furto, roubo, bancaroía, falsidade, contrabando, 
estellionaío, moeda falsa e lenocinio. 

Artigo 10.° .Os titulos de naturalização serão assi

ed) ENTREGA DA CARTA DE XATURALIZAÇÃO : Concedida a caria 
de naluralização, será enviada ao Presidente do Estado da residência 
do naturalizado, para lhe ser entregue ou ao seu procurador, mediante 
recibo. 

Essa entrega far-se-á somente perante a secretaria do governo 
estadual, porquanto as Câmaras Municipaes só têm competência para 
receber as petições e documentos, encaminhando-os ao poder execu
tivo estadual. 

(84-a) DO SELLO FEDERAL: Dec n.° 14.559, de 1.° de Set. de 
1920, approva o novo Regul. para a cobrança e fiscalização do imposto 
do sello federal. 

— Regulamento de 1920, art. 50.°: São isentos os seguintes: 
— «34. Os papeis referentes á naturalização de estrangeiros ou á 
prova de ser cidadão brazileiro». 
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gnados pelo Presidente da Republica e referendados pelo 
Ministro da Justiça e Negócios Interiores (84-b). 

Artigo 11.° Para os estrangeiros tacitamente natura
lizados, nos casos especificados nos §§ 4.° e è.° do 
artigo 1.°, valem, como íitulos declaratorios de cidadão 
brazileiro, os seguintes documentos expedidos até 12 de 
Dezembro de 1907 : 

a) titulo de eleitor federal ; 
b) decretos e portarias de nomeação para cargos 

públicos federaes ou estaduaes. 
Artigo 12.° Ao estrangeiro, no caso do § 4.° do 

art. 1.°, que não tiver sido alistado eleitor federal, nem 
nomeado para cargo publico federal ou estadual, até 12 
de Dezembro de 1907, será expedido titulo declaratorio de 
cidadão brazileiro; é, porém, indispensável que prove, 
previamente, a continuidade do domicilio no logar onde 
se achava a 15 de Novembro de 1889 ou dos successivos 
domicílios que tenha tido desde a mesma data até 24 de 
Agosto de 1891 (83). 

(84-b) Q U E M A S S I G N A O S T Í T U L O S D E N A T U R A L I Z A Ç Ã O ? O S t í t u 

l o s d e n a i u r a l i z a ç ã o s ã o a c t u a l m e n t e a s s i g n a d o s p e l o M i n i s t r o d a J u s 
t i ça e N e g ó c i o s I n t e r i o r e s . 

— V i d e D e c . l e g . n . ° 2 .004 , d e 26 d e N o v . d e 1908, a r t . 5 .° . 
(85 ) NÃO SE EXPEDE TITULO DECLARATORIO A QUEM JÁ FALLECEU, 

PARA ASSIM PROVAR A QUALIDADE DE BRAZILEIRO, ADQUIRIDA EM VIDA : 
No requerimento de Frederico H. Filho, pedindo se expeça um do
cumento que prove a qualidade de cidadão brazileiro, adquirida, em 
vida, por seu pae, Frederico Hoepfner, foi proferido, em data de 11 de 
Julho de 1921, o Despacho seguinte: — «Não tem logar o que requer. 
A' vista do art. 12.° do Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, não é 
possível expedir titulo declaratorio de cidadão brazileiro a quem já 
fallecido ; embora, pelos documentos offerecidos se verifique que o 
dito Frederico estava nas condições exigidas para obter aquelle titulo, 
e não manifestou a intenção de conservar a nacionalidade de origem, 
conforme consta da certidão passada pela Legação da Allemanha no 
Brazil. Em 11 de Julho de 1921. — Alfredo Pinto». 

— O requerimento de Blanche Levy, pedindo se reconhecesse, 
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Paragrapho único. Esta exigência será satisfeita 
com attestados das autoridades judiciarias, municipaes 

por meio de titulo declaratorio, a qualidade de cidadão brazileiro a seu 
finado marido Arthur Levy e a seus filhos Roger e Maurice, teve, em 
data de 5 de Outubro de 1921, este despacho: — «Não cabe, agora, a 
expedição deste titulo, o qual só é concedido aos que o requerem, na 
conformidade do art. 12.° do Dec legislativo n.° 904, de 12 de Nov. 
de 1902, e mais disposições em vigor. Pelos documentos ora apre
sentados, se verifica que Arthur Levy, natural da França, residia no 
Brazil anteriormente á proclamação da Republica, e não fez qualquer 
declaração no sentido de conservar a nacionalidade de origem ; mas 
não solicitou em vida, o respectivo titulo, embora houvesse chegado 
a manifestar, por forma expressa e positiva, a vontade de adopîar a 
nacionalidade brazileira, mediante actos inequívocos e reiterados, 
taes como: 

1.° requerendo a sua inclusão no alistamento eleitoral, em 1905, 
retirando o respectivo titulo, e votando em successivos pleitos, para 
cargos municipaes, estaduaes e federaes ; 

2.° acceitando a sua inclusão como jurado, em Campinas, e 
tomando parte nos trabalhos deste tribunal, na qualidade de membro 
do conselho de sentença, durante muitos annos, ate' 1920, inclu
sive; 

5.° acceitando a patente de official da antiga Guarda Na
cional, e finalmente, 

' 4.° exercendo diversos cargos de autoridade policial, em Cam
pinas, por nomeação do governo do respectivo Estado. 

Arthur Levy tinha filhos brazileiros, e possuía, no paiz, bens 
ímmóveis, que a sua herança continua a ter; estava, portanto, nas 
condições exigidas para obter o titulo ora requerido por sua viuva, 
não o havendo solicitado em vida, por saber equivalente o seu titulo 
de eleitor ao de cidadão brazileiro. 

Arthur Levy, entre outras razões, como faz certo o respectivo 
documento de eleitor alistado em 1905, era incontestavelmente, 
brazileiro, nos termos do § 2.°, n.° 1, do art. 12.° do citado decreto 
legislativo n.° 904, de 12 de Novembro de 1902. Seus filhos Roger e 
Maurice, ambos nascidos no Brazil, são brazileiros, ex-vi do disposto 
no § 1.° do art. 69.° da C. Fed., e nesta qualidade, não é lícito 
expedir-lhes o titulo requerido, e nem delle necessitam para a prova 
de que são cidadãos brazileiros.—Em 5 de Outubro de 1921.— 
Ferreira Chaves. 
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ou policiacs e por qualquer outro meio acceito em 
direito (85"a). 

(85-a) PARA. EVITAR FRAUDES NA NATURALIZAÇÃO DOS EXTRAN-
GEIROS: A' vista do modo fraudulento por que João Soares. Oriolo 
Damenico e Antonio Soares obtiveram a naturalização de cidadãos 
brazileiros, o primeiro em 25 de Fevereiro de 1925, como residente 
nesta Capital; o segundo em 20 de Dezembro do mesmo anno como 
residente no Estado de S. Paulo, e o ultimo em 25 de Fevereiro e 
30 de Julho ainda do mesmo ano, dando-o a primeira portaria como 
domiciliado nesta Capital e a segunda como residente no Estado 
de São Paulo, e pretendendo agora, aquelles novos titulos, o 
Sr. Dr. João Luiz Alves, Ministro da Justiça, mandou declarar, por 
actos de hontem sem effeito, as portarias que lhes concederam a cida
dania brazileira. 

Afim de ser apurada a responsabilidade das autoridades policiaes 
desta Capital que concorreram para a concessão de um attestado em 
desaccôrdo com as informações prestadas pela Secretaria de Justiça 
e Segurança Publica do Estado de S. Paulo, por onde se verifica que 
Domingos Oriolo que com o nome de Oriolo Domenico, obtivera o 
titulo de cidadão brazileiro, o Sr. Ministro remetteu aquellas infor
mações ao Sr. Marechal Chefe de Policia do Districto Federal 
recommendando as necessárias providencias a respeito. S. Ex.a com-
municando o seu acto ao Governo do Estado de S. Paulo, solicitou 
providencias afim de ser restituido ao seu Ministério o titulo de 
Antonio Soares que ainda se encontra na Secretaria de Justiça daquelle 
Estado e que sejam apprehendidos pelas autoridades competentes, 
em virtude da falsidade de documentos, os outros dois titulos. 

Sendo freqüentes certos naturalizandos, sobretudo pescadores, 
fraudarem a lei que exige, pelo menos, dous annos de permanência no 
Brazil, S. Ex. solicitou ainda daquelle Governo medidas que forem 
imprescindíveis para que o tempo de residência seja sempre rigorosa
mente apurado, recommendando também idênticas providencias ao 
Sr. Marechal Chefe de Policia desta Capital. 

(Jornal do Comm. 27 de Maio de 1924). 
FRAUDES NA NATURALIZAÇÃO : — Expediente do Ministério da 

Justiça de 26 de Maio de 1924: Republica dos Estados Unidos do 
Brazil — O ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, em 
nome do Presidente da Republica: A' vista do modo fraudulento por 
que Oriolo Domenico, residente no Estado de S. Paulo, obteve a 
naturalização de cidadão brazileiro, em portaria de 20 de Dezembro 
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Artigo 15.° Ao estrangeiro no caso do § 5.°, do 
art. 1.°, que também não tiver sido (8e) alistado eleitor 

de 1923, pretendendo, agora, novo titulo, como residente nesta Capital, 
e com o nome de Domingos Oriolo, resolve declarar sem effeito a 
alludida portaria. 

— Republica dos Estados Unidos do Brazil —O ministro de 
Estado da Justiça e Negócios Interiores, em nome do Presidente da 
Republica: A' vista do modo fraudulento por que Antonio Soares 
obteve a naturalização de cidadão brazileiro, em 23 de Fevereiro 
de 1923, como residente nesta Capital, e, em 30 de Julho do mesmo 
anno, como domiciliado no Estado de São Paulo, resolve declarar 
sem effeito as respectivas portarias, expedidas nas alludidas datas. 

Rio de Janeiro, em 26 de Maio de 1924. —João Luiz Alves. 
— Deu-se conhecimento, por avisos, da presente data, ao Minis

tério da Marinha, ao presidente do Estado de São Paulo e ao chefe 
de policia do Disíricto Federal. 

(Sf> ) SOBRE A AUDIÊNCIA DA POLICIA NOS PROCESSOS DE NATU
RALIZAÇÃO: Deram-se as insírucções constantes do seguinte Aviso: 

—Min. da Just, e Neg. Interiores. Directoria do Interior.—1." Sec-
ção.—Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1921. Para os fins convenientes, 
declaro-vos que devem ser minuciosas e positivas as investigações 
que tenham de servir para essa repartição informar, ao Ministério a 
meu cargo, sobre os antecedentes que cumpre verificar com todo o 
rigor, relativos aos indivíduos que hajam requerido naturalização. 
Por essa occasião, recommendo providencieis afim de ser apurada a 
responsabilidade do funccionario cujas informações deram causa ás 
divergências notadas com os officios juntos em cópia. 

Saúde e fraternidade. — Alfredo Pinto — Sr. Des.dor Chefe de 
Policia do Districío Federal. 

Foi expedido outro aviso nestes termos : 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores — Directoria do Inte

rior — 1." Secção — Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 1921. 
Do vosso officio n.° 825, de 20 de Julho ultimo, ao qual acom

panhou o incluso requerimento, documentado, de Roque Jacintho 
Acosta, solicitando naturalização, consta a informação, da Inspectoria 
de Investigação e Segurança Publica, de ter sido esse indivíduo con-
demnado pelo juiz da 6.a vara criminal, como incurso no art. 303.° do 
Código Penal. Verificando-se divergência entre essa informação e a 
respectiva folha corrida, que foi considerada limpa e se acha revestida 
das formalidades Iegaes, faz-se necessário sejam prestadas, a tal res-
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federai, nem nomeado para cargo publico federal ou esta
dual até 12 de Dezembro de 1907, será expedido titulo 
declaratorio de cidadão brazileiro, si provar, pelos meios 
regulares, achar-se nas condições previstas no mesmo 
paragrapho. 

Artigo 14.° Para assignar o titulo declaratorio de 
cidadão brazileiro ao estrangeiro comprehendido nos 
arts. 12.° ou 13.°, é competente o Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores, a quem será dirigida a petição, depois 
de observado, quando o interessado residir fora da Capi
tal Federal, o disposto no art. 7.° e paragraphos. 

Artigo 15.° E' dispensada a expedição de titulo decla
ratorio de cidadão brazileiro áquelles que o forem por 
força do disposto no art. 69.", §§ 2.° e 3.° da Constituição, 
e aos quaes se referem os §§ 2.° e 5.° do art. 1." deste 
Regulamento (87). 

Art. 16.° Os tiíulos de naturalização serão declara
dos sem effeiío se não forem solicitados no prazo de 

peito, novas informações. Convém providencieis afim de que seja 
remettida, á Secretaria de Estado deste Ministério, a folha de antece
dentes do pretendente á naturalização, passada pelo Gabinete de 
Identificação e Estatística ; devendo assim proceder a Repartição a 
vosso cargo, quando se tenha de pronunciar sobre os processos de 
naturalização para ahi remeítidos afim de informar, de modo que se 
torne possível completar as folhas corridas, na parte relativa aos 
crimes, actualmente de competência das pretorias. 

Saúde e fraternidade.— Alfredo Pinto — Sr. Desembargador 
Chefe de Policia do Districto Federal. 

(S7) TITULO DECLARATORIO DE CIDADÃO BRAZILEIRO: Requeri
mento despachado pelo Ministério da Justiça, expediente de 6 de 
Outubro de 1925: 

João Gomes de Castro, residente no Estado de S. Paulo. — Não 
cabe a expedição do titulo declaratorio de cidadão brazileiro a quem 
o fôr de accôrdo com o n.° 2 do art. 69.° da Constituição Federal, e 
na conformidade do disposto no art. 15.° do decreto n-° 6.948, de 14 de 
Maio de 1908, desde que prove ser filho de pae brazileiro, nascido no 
estrangeiro, mas tendo estabelecido domicilio na Republica. 
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seis mezes, contados de sua data, quando o naturalizado 
residir na Capital Federal. 

Art. 17.° Nos Estados, o prazo para entrega dos 
títulos é de urn anno, contado da data de seu recebimento 
pelo governo estadual. 

Paragrapho único. Findo esse prazo, serão os titulos 
não reclamados devolvidos ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores para o fim do artigo antecedente. 

Art. 18.° Haverá na Secretaria do Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores três livros especiaes, destinados, 
um ao registro dos titulos de naturalização; outro, ao 
registro dos titulos declaratorios de cidadão brazileiro, e 
o terceiro, ao recibo que será exigido do interessado ou 
de seu procurador, com poderes especiaes, na occasião 
da entrega do titulo. 

Paragrapho único. Nos livros de registro serão anno-
íados os titulos remetíidos aos governos estaduaes e os 
que forem declarados sem effeito nos termos dos arts. 16.° 
e 17.°. 

Ari. 19.° Na Secretaria competente dos governos 
estaduaes haverá lambem os livros destinados ao registro 
dos titulos e ao respectivo recibo. 

Art. 20." Para execução do § 4.° do art. 1.° serão 
recolhidos á Secretaria da Justiça e Negócios Interiores 
os livros de declaração instituídos pelos Decretos n.°s58-A, 
de 4 de Dezembro de 1889, e 596, de Maio de 1890. 

Paragrapho único. Para idêntico fim, o Governo 
solicitará dos agentes diplomáticos e consulares das nações 
estrangeiras o fornecimento do nome dos estrangeiros 
que, perante elles, hajam declarado, até 24 de Agosto 
de 1891, conservar sua nacionalidade de origem. 

Ari. 21." Os prazos para entrega dos livros, a que 
se refere o artigo antecedente, são, a partir da publicação 
deste regulamento: 

Para a Capital Federal e para os Estados de S, Paulo, 
Minas Geraes e Rio de Janeiro, de quatro mezes ; 
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Para os Estados da Bahia, Espirito Santo, Paraná, 
Santa Caíharina e Rio Grande do Sul, de seis mezes; 
para os Estados do Amazonas, Goyaz e Matto Grosso, 
de um anno, e para os demais E s t a d o s , de nove 
mezes. 

Artigo 22.° Será organizado um quadro estatístico 
de todos os estrangeiros residentes no território na
cional e tacitamente naturalizados em virtude da Cons
tituição. 

Paragrapho único. A organisação desse quadro fica 
a cargo da Repartição de Estatística. 

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1908. —Augusto Tava
res da Lira. — Miguel Calmou du Pin e Almeida. 

Formulado 

Formulário a que se refere o art. 15-° do decreto 
legislativo n.° 904, de 12 de Novembro de 1902 

Petição 

Sr. Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil (87-a) : 

F . . . (o requerente ou seu legitimo procurador, 
legalmente autorizado pelo respectivo instrumento) na
tural (o paiz de nascimento), filho de F- • -, residente (o 
logar de residência), de profissão (a profissão, emprego 
ou occupação) casado (solteiro ou viuvo), tendo. . . filhos 
(o numero de filhos, quando os houver de legitimo con-

(87-a) A PETIÇÃO A QUEM DEVE SER DIRIGIDA, ACTUALMENTE? 
Deve ser dirigida ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

—Vide Dec. leg. n.° 2.004, de 26 de Nov. de 1908, art. 3.°. 
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sorcio), requer a naturalização de cidadão brazileiro, para 
o que apresenta os necessários documentos, em numero 
d e . . . (87"b). 

Assim pede, e 
E. R. D. 

Data. \ , 0 „ . 
. . ) (Sem sello). 

Assignaíura. ) 
Nos Estados a petição deverá ser entregue ao chefe 

do poder municipal da localidade, para que este a enca
minhe ao Governo do mesmo Estado, o qual a fransmií-
tirá ao Governo Federal. 

Documentos 

a) Identidade de pessoa, provada pelo reconheci
mento da firma do requerimento por íabellião. No caso de 
ser assignada a petição por procurador, a exigência desta 
prova será satisfeita com o instrumento da procuração; 

b) A maioridade legal poderá ser provada com cer
tidão de baptismo, do registro civil, passaporte e por todo 
e qualquer meio em direito admiítido; 

c) A residência no Brazil pelo tempo de dous annos, 
no minimo, será attestada por qualquer autoridade judicia
ria, municipal ou policial da União ou dos Estados ou por 
meio de certidões extrahidas dos livros de notas e reparti
ções officiaes, excepíuados os requerentes que se acharem 
nas condições do art. 5." do regulamento; 

d) O procedimento moral e civil, por meio de aííes-
tados ou documentos, nos termos do numero antecedente; 

e) A prova de não estar processado, pronunciado, 
nem ter sido condemnado pelos crimes especificados no 

(87-t)) PROLE : Na espeficação da prole devem ser mencionados 
os nomes dos filhos. 
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art. 9.0 do Regulamento, será feita com attestado da 
autoridade do domicilio do naturalizado e com documento 
passado pelo agente diplomático ou consular da nação 
do mesmo naturalizado e do paiz de onde houver emi
grado (88); 

f) Todos os documentos para o fim da naturalização 
serão isentos de sellos, custas ou quaesquer emolumen
tos (88"a). 

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1908. — Augusto Tava
res de Lyra. — Miguel Calmou du Pin e Almeida. 

CAPITULO VIII 

Lei n.° 2:004, de 26 de Novembro de 1908 

Dispensa nos processos de naturalização a apresentação de docu
mentos firmados por agente diplomático ou consular, e dá 
outras providencias. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil ( 8 8 b ) : 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu 
sancciono a resolução seguinte : 

(88) REVOGADO: A letra e) está revogada na seguinte parte: — 
« e com documento passado pelo agente diplomático ou consular da 
nacionalidade do mzsmo naturalizado e do paiz de onde houver 
emigrado ». 

— Está dispensada a apresentação do documento firmado por 
agente diplomático ou consular. — Vide Dec. leg. n.° 2.004, de 26 de 
Nov. de 1908; art. 1.°. 

(88-a) ISENÇÃO DE SELLO FEDERAL: Vide a nota 84-a. 
(88-b) DOCUMENTOS DISPENSADOS: A Lei n.° 2.004 dispensa 

documentos exigidos pelos Decs. n.° 1.805, de 12 Dezembro de 1907 e 
n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 
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Art. 1.' Fica dispensada nos processos de naturali
zação a apresentação de documentos, firmados por agente 
diplomático ou consular, exigidos pelo art. õ.° do Decreto 
n.° 1805, de 12 de Dezembro de 1907, art. 4.°, paragrapho 
único, n.° v e art. 6.°, § 3.°, do Decreto n.° 6948, de 14 de 
Maio de 1908. 

Art. 2.° Em todos os pedidos de naturalização é 
necessária a audiência ou informação do Chefe de Policia 
ou autoridade de egual categoria do Disíricto Federal ou 
do Estado onde for domiciliado o naturalizando. 

Art. 5.° Os íitulos de naturalização serão assignados 
pelo Ministro da Justiça e Negócios Inferiores. 

Ari. 4.° Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 1908, 20.° da 

Republica. 
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA. 
Augusio Tavares de Lyra, 

CAPITULO IX 

Decreto de 10 de Março de 1910 

Promulga ã Convenção de 27 de Abril de 1908 

Convenção concluída e assignada a 27 de Abril de 1908, entre o 
Brazil e os Estados Unidos da America, regulando a condição 
dos cidadãos naturalizados que renovarem a sua residência 
no paiz de origem. 

O Presidente da Rep. dos Estados Unidos do Brazil : 
Tendo sanccionado por Dec. n.° 2116, de 8 de Out. 

de 1908, a Resolução do Congresso Nacional da mesma 
data que approva a Convenção concluída e assignada no 
Rio de Janeiro, a 27 de Abril do mesmo anno, entre o 
Brazil e os Estados Unidos da America, regulando a con
dição dos cidadãos naturalizados que renovarem a sua 
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residência no paiz de origem, e havendo sido trocadas as 
respectivas ratificações em 28 de Fev. ultimo : 

Decreta que a mesma Convenção seja executada e 
cumprida tão inteiramente como nelia se contem. 

Rio de Janeiro, 10 de Março de 1910, 22 da Repu
blica e 89 da Independência. 

NILO PEÇANHA. 
Rio Branco. 

NILO PEÇANHA 

Presidente da Rep. dos Estados Unidos do Brazil: 

— Faço saber aos que a presente Carta de ratificação 
virem que entre o Brazil e os Estados Unidos da America, 
pelos respectivos Plenipotenciarios, foi concluida e assi-
gnada na cidade do Rio de Janeiro, aos 27 dias do mez 
de Abril de 1908, a Convenção determinando a condição 
dos cidadãos naturalizados que renovarem a sua residên
cia no paiz de origem do teor seguinte : 

Convenção determinando a condição dos cidadãos naturalizados 
que renovam a sua residência no paiz de origem 

Os Estados Unidos do Brazil e os Estados Unidos da 
America, desejando regular a condição dos cidadãos natu
ralizados em uma e outra Republica e que renovam a sua 
residência no paiz de origem, resolveram ajustar uma conven
ção, e para esse fim nomearam Plenipotenciarios, a saber: 

O Presidente dos Estados Unidos do Brazil nomeou 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, José Maria 
da Silva Paranhos do Rio Branco ; e o Presidente dos 
Estados Unidos da America, o Embaixador Extraordiná
rio e Plenipotenciario dos Estados Unidos da America 
junto do Governo dos Estados Unidos do Brazil, Irving 
B. Dudley; 

10 
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Os quaes devidamente autorizados, convieram nos 
artigos seguintes : 

Artigo I 

Os Brazileiros, que, por seu próprio pedido ou consen
timento, venham a ser ou tenham sido naturalizados nos 
Estados Unidos da America, serão considerados pelos 
Estados Unidos do Brazil como cidadãos dos Estados 
Unidos da America. 

Reciprocamente, os cidadãos dos Estados Unidos da 
America que, por seu próprio pedido ou consentimento, 
venham a ser ou tenham sido naturalizados no Brazil, 
serão considerados pelos Estados Unidos da America 
como cidadãos dos Estados Unidos do Brazil. 

Artigo II 

Se um cidadão dos Estados Unidos do Brazil natu
ralizado nos Estados Unidos da America renovar a sua 
residência no Brazil com a intenção de não voltar aos 
Estados Unidos da America será considerado como tendo 
renunciado á sua naturalização nos Estados Unidos da 
America. 

Reciprocamente, se um cidadão dos Estados Unidos 
da America, naturalizado no Brazil, renovar a sua residên
cia nos Estados Unidos da America com a intenção de 
não voltar ao Brazil, será considerado como tendo renun
ciado á sua naturalização no Brazil. 

A intenção de não regressar será presumida, quando 
a pessoa naturalizada em um dos paizes residir mais de 
dois annos no outro. Essa presumpção, porem, poderá 
ser destruída por prova em contrario. 
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Artigo III 

Fica entendido que a palavra — cidadão, empregada 
nesta Convenção, indica qualquer pessoa cuja nacionali
dade seja a brazileira ou americana. 

Artigo IV 

O cidadão naturalizado em um dos dous paizes vol-
íando ao seu paiz de origem, continua sujeito a processo 
e pena por qualquer facto punivel segundo as leis deste, 
e commeftido antes de ter emigrado, mas não pelo próprio 
acto de emigrar, salvo sempre a prescripção estabelecida 
nas leis de seu paiz de origem e qualquer outra remissão 
de responsabilidade penal. 

Artigo V 

A qualidade de cidadão naturalizado só se adquire 
pelos meios legaes estabelecidos em cada um dos paizes, 
e não pelo facto de declarar alguém o seu intento de se 
tornar cidadão de um ou outro paiz. 

Artigo VI 

A presente Convenção será submeííida á approvação 
e ratificação dos Poderes Competentes nos dois paizes 
contractantes e as ratificações serão trocadas na cidade do 
Rio de Janeiro dentro de dois annos da sua data. 

Entrará em vigor immediatameníe após a troca das 
ratificações, e se fôr denunciada por uma das Partes con
tinuará em vigor por mais um anno a contar da data ãa 
denuncia. 

Em fé do que os Plenipotenciarios acima declarados 
assignam a presente Convenção e nella appoem os seus 
sellos. 
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Feitas em dois exemplares, cada um nas duas linguas, 
portugueza e ingleza, na cidade do Rio de Janeiro, aos 27 
dias de Abril de 1908. 

(L. S) Rio Branco. 
(L. S ) Irving B. Dudley. 

E tendo sido a mesma Convenção, cujo teor fica 
acima inserido, approvada peio Congresso Nacional, a 
confirmo e ratifico e pela presente a dou por firme e valiosa 
para produzir os seus devidos effeiíos, prometfendo cum-
pril-a inviolavelmeníe e fazer cumprir e observar por qual
quer modo que possa ser. 

Em firmeza do que mandei passar esta Carta, que assi-
gno e é seliada com os sellos das Armas da Republica e 
subscripía pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, 
aos 6 dias do mez de Dez. de 1909, 21 da Rep. e 88 da 
Independência. 

(L. S.) NILO PEÇAXHA. 
Rio Branco. 

CAPITULO X 

Decreto de í l de Janeiro de 1911 

Reintegração nos direitos de cidadão braziieiro 

Por Decreto de 11 de Janeiro do corrente anno, foi rein
tegrado nos direitos de cidadão braziieiro Antonio Ferreira 
de Abreu, que se havia naturalizado cidadão francez. 

Republica dos Estados Unidos do Brazil. 
O acío em virtude do qual se concedeu a reintegração 

é deste teor: 
O Presidente da Republica, aííendendo ao que reque-

reu Antonio Ferreira de Abreu e ouvido o Consultor Geral 
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da Republica, de accôrdo com o § 1.° do art. 3.° do Decreto 
legislativo n.° 569, de 7 de Junho de 1899, combinado com 
o § 1.° do art. 2.° do dec. n.° 967, de 2 de Janeiro de 1903, 
resolve reintegral-o nos direitos de cidadão brazileiro, de 
conformidade com o disposto no citado art. 3.° do primeiro 
dos ditos decretos. 

Rio de Janeiro, em 11 de Janeiro de 1911, 90." da Inde
pendência e 23.° da Republica. 

HERMES R. DA FONSECA. 
Rivadavia da Cunha Corrêa. . 

CAPITULO XI 

Decreto n.° 9193, de 6 de Dezembro de 1911 

Promulga a Convenção concluída no Rio de Janeiro a 23 de Agosto 
de 1906 entre o Brazil e diversas Republicas Americanas, 
fixando as condições dos cidadãos naturalizados que renovam 
a sua residência no paiz de origem. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil : 

Tendo sanccionado pelo Decreto n.° 2.115, de 8 de 
Outubro de 1909 e ratificado a Resolução do Congresso 
Nacional do dia anterior, que approvou a Convenção con
cluída no Rio de Janeiro a 23 de Agosto de 1906 entre o 
Brazil e as Republicas Americanas do Equador, Paraguay, 
Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá, Cuba, Peru, Sal
vador, Costa Rica, Estados Unidos do Mexico, Guatemala, 
Uruguay, Argentina, Nicaragua, Estados Unidos da Ame
rica e Chile, fixando as condições dos cidadãos naturali
zados que renovam a sua residência no paiz de origem ; 

Decreta que a mesma Convenção seja executada e 
cumprida tão inteiramente como nella se contem. 
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Rio de Janeiro, 6 de Dezembro de 1911, 90.° da Inde
pendência e 25.° da Republica. 

Convenção 

Fixando a condição dos cidadãos naturalizados que renovam 
a sua residência no paiz de origem 

Suas Excellencias os Srs. Presidentes do Equador, 
do Paraguay, da Bolivia, da Colombia, de Honduras, do 
Panama, de Cuba, do Peru, do Salvador, de Costa Rica, 
dos Estados Unidos do Mexico, de Guatemala, do Uru
guay, da Republica da Argentina, de Nicaragua, dos Esta-
dos Unidos do Brazil, dos Estados Unidos da America e 
do Chile : 

Desejando que os seus respectivos paizes fossem 
representados na Terceira Conferência Internacional Ame
ricana, a ella enviaram, devidamente autorizados para 
approvar as recommendações, moções, convenções e tra
tados que julgassem úteis aos interesses da America, os 
seguintes Senhores Delegados : 

Os quaes, depois de terem trocado as suas creden-
ciaes, julgando-as em boa e devida forma, convieram em 
fixar a condição dos cidadãos naturalizados que renovam 
a sua residência no paiz de origem, nos termos seguintes: 

Artigo 1 

Quando um cidadão nato de qualquer dos Paizes que 
assignam a presente Convenção, e naturalizado em outro 
délies, renovar a sua residência no paiz de origem, sem a 
intenção de regressar áquelle em que se tiver naturalizado, 
será considerado como tendo reassumido a sua originaria 
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qualidade de cidadão e como tendo renunciado á qualidade 
de cidadão adquirida com essa naturalização. 

Artigo II 

A intenção de não regressar será presumida, quando 
a pessoa naturalizada residir no paiz de origem por mais 
de dous annos. Porem essa presumpção poderá ser des
truída por prova em contrario. 

Artigo III 

Esta Convenção entrará em vigor, entre os Paizes 
que a ratificarem, trez mezes depois da data em que esses 
Paizes communicarem a sua ratificação ao Governo dos 
Estados Unidos do Brazil ; e se for denunciada por um 
délies, continuará em vigor por mais um anno, a contar 
da data da denuncia. 

Artigo IV 

A denuncia desta Convenção, por qualquer dos Esta
dos signatários, far-se-ha perante o Governo dos Estados 
Unidos do Brazil, e somente terá effeiío para o, paiz que a 
fizer. 

Em fé do que, os Plenipofenciarios e Delegados assi-
gnam a presente Convenção, que leva apposto o sello da 
Terceira Conferência Internacional Americana. 

Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos treze dias do 
mez de Agosto de mil nbvecentos e seis, em porfuguez, 
hespanhol e inglez, e depositado na Secretaria das Rela
ções Exteriores do Governo dos Estados Unidos do Brazil, 
afim de que daqui se extraiam copias certificadas, que 
serão enviadas a cada um dos Paizes signatários. 
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CAPITULO XII 

Lei n.° 3139, tfe 2 de Agosto de 1916 

Prescreve o modo por que deve ser feito o alistamento eleitoral 

CAPITULO I 

Dos e le i to res 

Art. 1.° Só terão voto nas eleições federaes e nas 
locaes do Disíricto Federal e do Território do Acre os 
eleitores alistados de accordo com esta lei. 

Art. 2.° Podem alistar-se eleitores, no município ou 
circumscripção de sua residência, os cidadãos brazileiros 
maiores de 21 annos (Const., art. 71.°), excepto : 

1.° os analphabetos; 
2.° os mendigos; 
3.° as praças de prêt, exceptuando os alumnos das 

escolas militares de ensino superior; 
4.° os religiosos de ordens monasticas, companhias, 

congregações ou communidades de qualquer denominação, 
sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe 
renuncia da liberdade individual (Const, art. 71.°, § 1.°). 

Art. 5.° O requerimento de alistamento será escripío 
em lingua vernácula pelo próprio alistando e por elle 
assignado, e delle constarão a sua idade, naturalidade, 
filiação, estado, profissão, município e logar de resi
dência. 

§ 2." 
d) de ter a qualidade de cidadão brazileiro, para os 

nascidos no estrangeiro, que não estiverem comprehendidos 
nos n.os 2 e 5 do art. 69.° da Constituição, feita por 
documentos de onde se verifique alguma das seguintes 
hypotheses : 
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1." que o alistando se achava no Brazil a lõ de 
Novembro de 1889 e não fez a declaração a que se refere 
o n.° 4 do citado artigo; 

2.° que preenche as condições do respectivo n° 5; 
5 ° ou que se naturalizou pelos meios legaes. 

CAPITULO XIII 

Decreto n.° 14.658, de 29 de Janeiro de 1921 

Dá novo Regulamento para o alistamento eleitoral 

Regulamento a que se refere o Dec. n.° 14 658, desta data, 
para o alistamento de eleitores 

CAPITULO I 

Dos Eleitores 

Art. 1.° Nas eleições federaes e nas locaes do Dis-
íricto Federal e do Território do Acre terão voto somente 
os eleitores alistados na conformidade deste regulamento. 

Art. 2.° Podem alistar-se eleitores os cidadãos bra-
zileiros, maiores de 21 annos, exceptuados : 

1.° os analphabetos ; 
2.° os mendigos ; 
3.° as praças de prêt, não comprehendidos os alumnos 

das escolas militares de ensino superior; 
4.° os religiosos de ordens monasticas, companhias, 

congregações ou communidades de qualquer denominação, 
sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que 
importe renuncia da liberdade individual. 

§ 1.° São considerados cidadãos brazileiros: 
a) os nascidos no Brazil, ainda que de pae estran

geiro, não residindo este a serviço de sua nação; 
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b) os filhos de pae brazíleiro e os illegiíimos de 
mãe brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, si estabele
cerem domicilio na Republica ; 

c) os filhos de pae brazileiro que estiver em outro 
paiz ao serviço da Republica, embora nella não venham 
domiciliar-se ; 

d) os estrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 de 
Novembro de 1889, não tiverem declarado, até 24 de 
Agosto de 1891, o animo de conservar a nacionalidade 
de origem ; 

e) os estrangeiros que possuírem bens immoveis no 
Brazil e forem casados com brazileiras ou tiverem filhos 
brazileiros, comíanto que residam no Brazil, salvo si 
manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade ; 

f) os estrangeiros por outro modo naturalizados 
(decreto n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, e n.° 2.004, 
de 26 de Novembro do mesmo anno). 

§ 2.° Os direitos de cidadão brazileiro só se suspendem 
ou perdem nos seguintes casos : 

1.° suspendem-se: 
a) por incapacidade physica ou moral ; 
b) por condemnação criminal, emquanto durarem os 

seus effeitos. 
2.° perdem-se: 
a) por naturalização em paiz estrangeiro ; 
b) por acceitação de emprego ou pensão de governo 

estrangeiro, sem licença do Poder Executivo Federal. 
§ 5.° Perdem todos os direitos políticos: 
a) os brazileiros que allegarem motivo de crença 

religiosa, com o fim de se isentarem de qualquer onus que 
as leis da Republica imponham, porventura, aos cida
dãos ; 

b) Os brazileiros que acceitarem condecoração ou 
titulo nobiliarchico estrangeiro. 

§ 4.° Readquire os direitos de cidadão brazileiro o 
natural desnaturalizado que obtiver sua reintegração na 
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conformidade do decreto legislativo n.° 569, de 7 de 
Junho de 1899. 

CAPITULO XIV 

Avisos do Ministério da Justiça 

A 

Aviso do Ministério dos Negócios do Interior de 18 de Maio de 1891 

Declara em que sentido devem ser applieadas diversas 
disposições relativas à naturalização dos estrangeiros 

Pelo vosso officio datado de 15 de Abril ultimo, 
verifica-se que o anno passado em Santarém falleceu 
José de Oliveira, natural de Portugal, residente ha muitos 
annos no Brazil, não deixando testamento nem herdeiros 
conhecidos, accrescendo a circumstância de não haver 
feito declaração alguma relativamente á intenção de 
conservar a nacionalidade de origem. O Juiz de Orphãos 
e ausentes d'aquelle termo entrou porisso em duvida e 
consultou-nos si, apesar de se ter dado o óbito, depois de 
esgotado o primeiro prazo marcado pelo governo provi
sório, para a declaração facultada aos estrangeiros que 
residiam no paiz, quando foi proclamada a Republica, 
devia o fallecido ser considerado poríuguez, ao que 
respondestes pela affirmativa sob o fundamento de ter-se 
verificado a morte antes de publicada a Constituição 
Federal que fixou novo prazo. Em solução ao citado 
officio, declaro que a vossa decisão conforma-se com a 
lei, porquanto, estando esgotado o prazo do Dec. n.° 58-A, 
de 14 de Dezembro de 1889 ao tempo do fallecimenío do 
indivíduo acima mencionado e ainda não tendo sido 
promulgada a Const. Federal, vigorava no emtanío o 
Dec. n.° 479, de 15 de Junho de 1890, que prorogou 
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até 31 de Dezembro do mesmo anno o prazo anteriormente 
fixado, antes de cuja terminação não era licito antecipar a 
intenção do estrangeiro de renunciar ou não o beneficio 
da naturalização tácita. —João Barbaiho Uchôa Caval
canti. — Sr. Governador do Estado do Pará. 

B 

Aviso do Ministério dos Negócios da Justiça 
de 11 de Dezembro de 1891 

Naturalização solicitada por um subdito portuguez, mediante 
simples declaração em requei'imento, pedindo para ser 
averbada, na carta de matricula anteriormente obtida, 
a acceitaçãp da nacionalidade brazileira. 

Em resposta ao vosso officio de 24 de Out. ultimo, 
consultando si é sufficiente para dar direito de cidadão 
brazileiro a simples declaração feita pelo commerciante 
José Antonio Braz em requerimento, pedindo para ser 
averbada na carta de matricula, que obteve em Abril 
de 1885, como subdiío portuguez, a acceitação da nacio
nalidade brazileira, declaro-vos que o requerimento apre
sentado é bastante para ser conferida a naturalização 
solicitada, porquanto a Constituição não quiz tornai a de 
difficil acquisição, sendo seu único pensamento resalvar a 
liberdade dos estrangeiros que aqui se achavam ao tempo 
da proclamação da Republica. —José Hygino Duarte 
Pereira. — Sr. Presidente da Junta Commercial da Capital 
Federal. 
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c 
Aviso de 26 de Setembro de 1892 

Declara que somente nos oasos de natural ização podem ser 
passados t í tulos que importem o reconhecimento de nacio
nalidade 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS OO INTERIOR. — l.a Sec-
ção. —Rio de janeiro, 26 de Setembro de 1892. 

Em resposta ao Aviso n.° 5709, de 19 de Julho ultimo, 
a que acompanharam uma certidão de bapíismo e íraducçãa 
da mesma pelas quaes se verifica que Hugo Carl Lieder-
mann, filho legitimo de Rudolf Franz Christian Liedermann 
e de Thereza W. Ludovine Sathler, ambos de Sfuffegard 
e outr'ora residentes na cidade de Porío Alegre, nasceu 
no dia 9 de Agosto de 1867, em viagem a Juguarão, 
declaro-vos, para os fins convenientes, que sendo o 
mencionado Hugo C. Liedermann brazileiro nato por força 
das leis que vigoravam ao tempo do seu nascimento, não 
cabe a este Ministério expedir nenhum acto de reconheci-
menfo de nacionalidade, visío como somente nos casos 
de naturalização podem ser passados tiíulos dessa natu
reza. 

Saúde e Fraternidade. — Fernando Lobo.— Ao Sr. Mi
nistro das Relações Exteriores. 
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D 

Aviso de 14 de Janeiro de 1893 

Ministério da Justiça 

Indica a s leis e decretos era vigor na Republica, concernentes á 
nacionalidade e natural ização, e os respectivos regula
mentos e decisões. 

DIRECTORIA GERAL DO INTERIOR. — l.a Secção. — 
N.— Ministério da Justiça e Negócios Interiores. — Capital 
Federal, 14 de Janeiro de 1893. 

Ao Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores. 
— Respondendo ao Aviso n.° 6.066, de 18 de Novembro 
ultimo, cabe-me rransmiííir-vos as inclusas cópias das leis 
e decretos, em vigor na Republica, concernentes á nacio
nalidade e naturalização, bem assim dos regulamentos não 
revogados e das decisões que affecram a sua interpre
tação. 

Estas cópias estão em ordem chronologica e com-
prehendem os actos abaixo mencionados: 

1.° ANTERIORES AO DIA 15 DE NOVEMRRO DE 1889 .— 
Aviso N.° 291, de 10 de Outubro de 1832; 

DEC. N.° 808-A, de 23 de Junho de 1855; 
DEC. N.° 1.096, de 10 de Setembro de 1860; 
DEC. N.° 1.950, de 12 de Julho de 1871; 
LEI N.° 3.140, de 30 de Outubro de 1882; 
2.° EXPEDIDOS DURANTE O GOVERNO PROVISÓRIO: — 

DECRETOS n.° 13-A, de 26 de Novembro e n.° 58-A, de 
14 de Dezembro de 1889; 

Aviso de 14 de Março, DECS. N.OS 396, de 15 de Maio 
e 479, de 13 de Junho; 

Aviso de 16 de Agosto e DEC. N.° 847 (Cod. Penal) 
de 11 de Outubro de 1890; 



159 

3.° LEI DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891 (Constituição 
da Republica); 

4.° PUBLICADOS DURANTE O REGIMEN CONSTITUCIONAL: 
— LEI N.° 35, de 26 de Janeiro e Avisos de 24 de Março 
e 26 de Setembro de 1892. 

A estas cópias acompanha um quadro indicativo das 
disposições das constituições estaduaes, que restringem 
alguns direitos políticos aos naturalizados. 

A' vista da multiplicidade dos textos acima indicados, 
penso, entretanto, que, para melhor comprehensão dos 
que vigoram não haverá inconveniente em communicar á 
legação britannica o seguinte: 

a) a nacionalidade na Republica é regulada pela 
Constituição Federal, art. 69.°, cujos §§ 1.°, 2.° e 3.° 
referem-se á qualidade dos brazileiros natos; 4." e 5.°, aos 
naturalizados por força da lei, íacitameníe, e 6.° aos 
naturalizados por acto expresso ; 

b) a disposição do citado § 4.°, que conferiu a 
qualidade de brazileiros á todos os estrangeiros residentes 
no Brazil a 15 de Novembro de 1889, que não declarassem 
dentro em seis mezes depois de posta em vigor a Consti
tuição, o animo de conservar a nacionalidade de origem, é 
reproducção do disposto no art. 1.° do Dec. do Governo 
provisório n.° 58-A, de 16 de Dezembro de 1889, que 
marcava para taes declarações o prazo de seis mezes, a 
contar daqueila data. 

Este decreto determinava, no art. 4.°, que as declara
ções seriam feitas perante os secretários dos governos 
municipaes. 

O governo provisório, porém, reconhecendo a neces
sidade de facilitar a manifestação dessa vontade, evitando 
imprevisto constrangimento, não só expediu o Dec. n.°396, 
de 15 de Maio do dito anno, estendendo a faculdade para 
receber taes declarações aos escrivães das delegacias e 
sub-delegacias de policia e aos agentes diplomáticos e 
consulares, mas também promulgou o de n.° 479, de 13 de 
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Junho de 1890, prorogando até 31 de Dezembro desse 
anno o referido prazo, que aliás foi ainda prorogado 
até 24 de Agosto de 1891, pelo art. 69.° § 4.° da 
Constituição. 

c) os naturalizados por qualquer destes meios gozam 
de todos os direitos políticos e podem exercer todos os 
cargos públicos, excepío o de presidente e vice-presidente 
da Republica, exigindo-se apenas, para que os brazileiros 
por naturalização possam ser eleitos membros do Con
gresso, que tenham para a Câmara mais de quatro annos 
de brazileiro e para o Senado mais de seis, tudo na 
conformidade das declarações contidas no citado Dec. 
n.° 58-Â, art. 3.°, na Constituição, arts. 26.° § 2.°, 41.°, 
§ 3.°, n.° 1.°, 70.° e 72.°, e na Lei n.° 35, de 26 de Janeiro 
de 1892, arts. 1.°, § 1.° e 29.°. 

Ãs constituições dos estados do Amazonas, Pará, 
Maranhão, Piauhy, Ceará, Rio Grande do Norte, Parahyba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, 
Santa Caíharina, Rio Grande do Sul e Minas Geraes 
applicaram aquella prohibição aos cargos dos respectivos 
governadores ou presidentes, e quasi todos restringiram 
os direitos dos naturalizados no que toca a eleições para 
os de senadores e deputados, estabelecendo lapso de 
tempo de cidadão brazileiro, conforme se pode verificar 
do quadro junto. 

d) não tendo o Poder Legislativo votado até agora 
a lei que deve regular as naturalizações uniformemente 
em toda a Republica, segundo o preceito do art. 34.°, 
n.° 24 da Constituição, de accordo com o disposto no 
art. 83.°, o qual declarou ficarem em vigor, emquanto não 
revogadas, as leis do antigo regimen no que explicitamente 
e implicitamente não fôr contrario ao systema de governo 
firmado pela mesma Constituição, aos princípios nella 
consagrados, prevalece, para o processo respectivo, a 
regra estabelecida no decreto do governo provisório 
n.° 13-A, de 26 de Novembro de 1889, que autoriza o 
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ministério do interior, hoje da justiça e negócios interiores, 
a conceder, por portaria, naturalização a todo o estrangeiro 
que a requerer, independentemente das formalidades exigi
das pelos Decs. n.os 808-A, de 25 de Junho de 1855, e 1950, 
de 12 de Julho de 1871, e isenta de qualquer imposto, 
na forma do art. 14.° da lei n.° 5140 de 50 de Outubro 
de 1882. 

A dispensa dessas formalidades não exclue a exigência 
de prova de maioridade e de residência no Brazil ou de 
estar o requerente fora deile em seu serviço, como preceitua 
o art. 1.° do Dec. n.° 1950 de 12 de Julho de 1871, por 
constituírem taes requisitos factos substanciaes da natura
lização ; 

e) por não terem sido expressamente revogadas, 
devem considerar-se em vigor as regras estatuídas no 
Dec. n.° 1096 de 10 de Setembro de 1860, que regula os 
direitos civis e politicos dos filhos de estrangeiros nascidos 
no Brazil, cujos pães não estiverem a serviço de sua 
nação e dos estrangeiros que casarem com brazileiras e 
das brazileiras que casarem com estrangeiros; 

f) a suspensão e perda dos direitos adquiridos na 
fôrma das leis citadas regulam-se pelas disposições dos 
arts. 71." e 72.°, § 29,° da Constituição, dos arts. 105.° 
e 107.° do Código Criminal, e do art. í.° § 2.°, n.os 1 e 2 
da lei n.° 55, de 26 de Janeiro de 1892. 

Poucas, finalmente, são as decisões que interessam na 
actualidade á interpretação dos novos textos relativos ao 
assumpío. 

Enfre as cópias /unfas, enconfrareís a do Aviso n.°29í, 
de 10 de Outubro de 1852, que declara que a ninguém é 
livre a renuncia do foro de cidadão brazileiro fora dos 
casos marcados pela lei. 

A doutrina deste Aviso, por ser concernente a dispo
sições da Constituição do extincto império, transportadas 
para a de 24 de Fevereiro de 1891, continua a ter perfeita 
applicação ao estatuto actual. 

H 



162 

Parece-me, ouírosim, conveniente incluir as decisões 
constantes do Aviso de 14 de Março de 1890, que mandou 
alistar como eleitores os naturalizados que, não conhecendo 
a lingua nacional, todavia soubessem 1er e escrever na 
materna ou em qualquer outra ; do despacho de 24 de 
Março deste anno que declarou incorrer na perda dos 
direitos políticos o cidadão que acceitasse condecorações 
ou titulo nobiliarchico concedido pelo Papa ; e do Aviso 
de 26 de Setembro, também desíe anno, reconhecendo a 
nacionalidade brazileira de Hugo Carl Liedermann, filho 
de allemães, nascido em viagem de Porto Alegre para 
Jaguarão, Estado do Rio Grande do Sul, do tempo em 
que vigorava a Constituição (art. 6.°) do extincto Império. 

Julgando, assim, ter satisfeito o pedido constante do 
citado vosso Aviso n." 6.066, resta accrescentar que nos 
relatórios do ministério do interior, apresentados ao presi
dente e vice-presidente da Republica em Maio de 1891 e 
Abril deste anno, encontrareis, no primeiro, sob a rubrica 
— Naturalização — á pagina 16, e no segundo, sob a 
rubrica -- Administração Federal—a página 17, os ele
mentos complementares desta exposição. 

Saúde e Fraternidade. —Fernando Lobo. 

E 

Aviso de 24 de Março de 1893 

Este Aviso declarou incorrer na perda dos direitos 
políticos o cidadão que aceitasse condecorações ou titulo 
nobiliarchico concedido pelo Papa. 
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F 

Aviso do Ministério da Justiça, de 11 de Setembro de 1900 

Falleoimento de estrangeiro quando no logar não houver agente 
consular do paiz do falleoido 

O fallecimento deve ser communicado ao Ministério 
das Relações Exteriores. 

G 

Aviso-circular do Ministério da Justiça, de 7 de Dezembro de 1910 

Providencia sobre os papeis para o processo da naturalização 
na Secretaria de Estado — Ministério da Justiça 

Para regularidade dos trabalhos da" Secretaria de 
Estado deste Ministério, rogovos digneis providenciar 
afim de que a remessa dos requerimentos sobre naturali

zação seja feita isoladamente, de modo que a cada reque

rimento corresponda um officio, acompanhado dos respec

tivos documentos e informações. 
Saúde e Fraternidade.—Rivadavia da Cunha Correia. 
Sr. Governador de ■ 

H 

Aviso do Ministério da Justiça, de 27 de Março de 1911 

Expedido ao Presidente do Estado de S. Paulo sobre títulos 
declaratorios de cidadão brazileiro 

Remettendovos o incluso titulo declaratorio de cida

dão brazileiro, concedido a Adriano da Silva Ramalho, o 
qual acompanhou o officio do secretario da justiça e da 
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segurança publica desse Estado, sob n.° 475, de 9 do 
corrente mez, cabe-me dizer-vos que a disposição do 
artigo 17.°, combinado com o art. 16.° do Decreto n.° 6.948, 
de 14 de Maio de 1908, não se applica aos íitulos declara-
torios e, sim, refere-se somente aos de naturalização. 

Saúde e Fraternidade.—Rivadavia da Cunha Cor
reia. 

Sr. Presidente do Est. de S. Paulo. 

I 

Aviso de 27 de Janeiro de 1913 

Sobre a naturalização de marroquinos, syrios, arabes, 
egypoios e turcos 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES. 
— Directoria do Interior. — l.a secção. — Rio de Janeiro, 
27 de Janeiro de 1915. 

Sr. ministro de Estado das Relações Exteriores. 
Tenho a honra de levar ao vosso conhecimento que, 

de accôrdo com o alvitre suggerido por esse Ministério, 
ficou resolvido que a naturalização aos marroquinos, 
syrios, arabes, egypcios e turcos, desde que não apresen
tem a licença do governo do seu paiz de origem, será 
concedida mediante a condição, reduzida a termo, de que, 
si para ahi regressarem, não serão reconhecidos como 
estrangeiros e não terão direito á protecçao do Governo 
Brazileiro. 

Aproveito o ensejo para reiterar os meus protestos de 
elevada estima e mui distincta consideração.—Rivadavia 
da Cunha Correia. 
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J 

Aviso de 1 de Agosto de 1914 

Sobre a natural ização de turcos, syrios, marroquinos, 
a rabes e egypoios 

MlNISTERfO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES. 
— Directoria do Interior. — Rio de Janeiro, 1 de Agosto 
de 1914. 

Sr. presidente do Estado de S. Paulo. — Em referencia 
ao officio da Secretaria da Justiça e da Segurança Publica 
desse Estado, n.° 1.008, de 21 de Julho proximo findo, ao 
qual acompanharam os papeis relativos ao pedido de 
naturalização de Tofik Zaidan, tenho a honra de remetter-
-vos, na inclusa cópia, o aviso-circular de 10 de Junho 
ultimo, rogando vos digneis providenciar para que, até 
ulterior deliberação, não sejam encaminhados ao Ministério 
a meu cargo requerimentos de naturalização de turcos, 
syrios, marroquinos, arabes e egypcios. 

Saúde e Fraternidade. — Herculano de Freitas. 

K 

Aviso do Ministério do Interior, de 28 de Dezembro de 1917 

Sobre livros contendo as declarações de es t rangeiros 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES. 
— Directoria do Interior. — l.a secção.—Rio de Janeiro, 
28 de Dezembro de 1917. 

Tendo o ministério a meu cargo conhecimento da 
existência, na Prefeitura, de um dos livros instituídos pelos 
Decretos n.os 58-A, de 14 de Dezembro de 1889, e 596, 
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de 15 de Maio de 1890, relativos ás declarações de estran
geiros no sentido de conservar a nacionalidade de origem, 
íorna-se necessário que, na conformidade do aviso-circular 
de 15 de Julho de 1908, providencieis para que esse livro 
seja recolhido a esta Secretaria de Estado, em cumpri
mento do disposto no art. 1.° do decreto legislativo 
n.° 1.805, de 12 de Dezembro de 1907. 

Saúde e Fraternidade. — Carlos Maximiliano. 
Sr. presidente da Câmara Municipal de Peíropolis, 

no Estado do Rio de janeiro. 

L 

Aviso do Ministério do Interior, de 28 de Dezembro de 1917 

MINISTÉRIO DA. JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES. 
— Directoria do Interior. — l.a secção. — Circular — Rio 
de Janeiro, 28 de Dezembro de 1917. 

Sr. Governador do Estado do Amazonas.—Rogo 
providencieis para que, de accôrdo com a solicitação 
constante do aviso-circular de 15 de Julho de 1908, sejam 
recolhidos a esta Secretaria de Estado os livros, que ainda 
se achem nos archivos das municipalidades desse Estado, 
relativos ás declarações de estrangeiros no sentido de 
conservar a nacionalidade de origem, e instituídos pelos 
Decretos n.03 58-A, de 14 de Dezembro de 1889, e 596, 
de 15 de Maio de 1890, dando-se, assim, inteira execução 
ao disposto no art. 1.° do decreto legislativo n.° 1.805, 
de 12 de Dezembro de 1907. 

Saúde e Fraternidade. — Carlos Maximiliano. 
Idênticos aos governadores e presidentes dos demais 

Estados e ao delegado do Governo Federal durante a 
intervenção no Estado de Maíío Grosso. 
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M 

Aviso do Ministério da Justiça, de 29 de Maio de 1923 

Expedição de títulos de naturalização 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES. 
— Directoria do Interior. — l.a secção. — Circular — Rio de 
Janeiro, 29 de Maio de 1925: 

Sr. governador do Estado do Amazonas. Em addi-
tamento á circular de 18 de Julho de 1921, e para que se 
possa apurar, com o necessário rigor, a idoneidade dos 
indivíduos que solicitam naturalização, bem assim, a sua 
identidade e o seu meio de vida, declaro ser de grande 
conveniência, para perfeita execução do serviço e mais 
rápido andamento dos processos, adoptar os alvritres 
constantes das instrucções juntas, que muito auxiliarão 
este ministério na regular expedição dos respectivos titulos, 
permittindo apreciar, com maior segurança, as condições 
dos naturalizandos, de modo que, somente, se integrem 
na communhão nacional pessoas úteis ao progresso do paiz. 

As alludidas instrucções, na sua primeira parte, que 
se refere ás fichas dos delinqüentes estrangeiros, teem 
caracter preventivo e permanente, visto que, bem execu
tadas, desde já, pelos Estados, fornecerão, em pouco 
tempo, seguros elementos para a syndicancia dos antece
dentes do naturalizando, em todo o território da Repu
blica, assim facilitando a vigilância reciproca, interestadoal. 

A segunda parte, concernente á documentação, é 
suggerida porque a pratica do serviço tem demonstrado 
ser necessária para o exame complementar das provas 
exigidas pelos Decretos n.os 6.948, de 14 de Maio de 1908, 
e 2.004, de 26 de Novembro do mesmo anno. 

Confio em que o Governo desse Estado fará adoptar 
immediafameníe, as novas instrucções, attendendo aos 
seus intuitos e aos benefícios que dahi resultarão. 
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Reitero a V. Ex.a os meus protestos de alta estima e 
consideração. 

— Idênticos aos governadores e presidentes dos 
demais Estados. 

Instrucções, a que se refere o aviso-circular de 29 de Maio de 1923, 
relativas á concessão de naturalizações 

Primeira parte 

l.a Enviar, com a possível brevidade, ao Gabinete 
de Identificação e Estatística Criminal do Districto Federal, 
as fichas de todos os estrangeiros que, nos últimos cinco 
annos, tenham delinquido no território da respectiva cir-
cumscripção estadoal. 

2.a enviar, com aquelle destino, e também no mais 
breve prazo, as fichas dos delinqüentes estrangeiros, nos 
últimos vinte annos. 

3.a estabelecer, em condições idênticas, o serviço 
regular de remessa da respectiva ficha, toda vez que 
occorrer um crime praticado por estrangeiro. 

Segunda parte 

l.a fazer acompanhar os processos de naturalização 
dos seguintes dados auxiliares, além das provas ora exi
gidas pelos regulamentos em vigor: 

a) Rigorosa syndicancia sobre o tempo de residência 
no Estado, e declaração do naturalizando, com a firma 
reconhecida, ou por meio de procurador, dos diversos 
domicílios que teve no Brazil, e fora delle; podendo a 
alludida prova ser feita na propria petição inicial, exhibida, 
entretanto, a prova regulamentar da residência no Brazil, 
por mais de dous annos. 

b) Apuração, com o maior rigor possível e pelo 
melhor modo que o Governo do Estado entender, da con-
ducta anterior do naturalizando, mantida a exigência das fo-
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lhas corridas e da informação policial de que trata o art. 2." 
do decreto legislativo n.° 2.004, de 26 de Novembro de 1908. 

c) No caso de indivíduos sobre os quaes haja sus
peita quanto á sua anterior conducta e aos seus domicílios 
precedentes, pela deficiência dos respectivos documentos, 
deverá ser exigida uma justificação de que constem as 
localidades onde tenham residido, no Brazil e fora delie, 
annexando-se também a prova regulamentar da residência 
no Brazil por mais de dous annos, bem assim, a de pro
fissão ou rendimentos Iicitos. 

2 a reunir aos processos a impressão digital do pol-
legar e a photographia do naturalizando ; 

3.a no caso de naturalização de mulher casada, fazer 
juntar, alem da autorização do marido, com firma reco
nhecida, ou por meio de procurador, a prova da naciona
lidade do marido, acompanhada da folha corrida deste, 
nas justiças local e federal ; 

4.â no caso de mulher viuva, desquiíada ou divor
ciada, deverá acompanhar ao respectivo processo a prova 
do estado civil da naturalizanda; bem assim, a dos meios 
Iicitos de que aufere a subsistência ; 

5.a sendo a mulher solteira, exigir não só a prova 
da maioridade legal, como a de exercer profissão honesta; 
ou de possuir rendimentos Iicitos. 

N 
Aviso do Ministério da Justiça. Agosto de 1923 

A validade das — « folhas corridas » — nos processos 
de naturalização 

O Ministro da Justiça dirigiu aos governos dos Esta
dos o seguinte 

Aviso 

Acontecendo freqüentemente que, nos processos de 
naturalização remettidos á secretaria de Estado deste 
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ministério, se encontram folhas corridas cujo prazo de 
validade se acha esgotado ou quasi a terminar, e porque 
não convenha aos interesses do paiz que passem a per
tencer á nacionalidade brazileira indivíduos aos quaes falte 
a precisa idoneidade, recomendo-vos providencieis afim de 
que, antes da entrega do respectivo titulo, e em caracter 
reservado, se verifique se o naturalizado ainda se acha 
nas mesmas condições do respectivo processo, sendo, no 
caso contrario, devolvido o titulo, para que possa ficar 
sem effeito. 

Nesta conformidade deveis expedir as necessárias 
ordens para que venham, sempre, acompanhados de infor
mações policiaes, de caracter reservado, todos os proces
sos de naturalização que tenham de ser transmiííidos ao 
ministério a meu cargo. 
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k T I T U L O I 

Assumptos diversos sobre a naturalização 

CAPITULO I 

Dos effeitos da naturalização no Direito Civil 

O eminente jurisconsulte pátrio, PEDRO LESSA, em o 
seu artigo — Direito internacional privado ; da naturali
zação e seus effeitos na orbita do direito civil, publicado 
pel'0 Direito, vol. xcni, p. 165, interroga — quaes os 
effeitos da naturalização no que concerne aos direitos 
civis do naturalizado? 

E, em seguida diz — que um principio superior domina 
a materia, acceita por todos os publicistas, sem a menor 
discrepância : — a naturalização não tem effeito retro-
activo. 

Por sua vez WEISS acerescenta que todos os actos 
praticados pelo estrangeiro, todas as obrigações por elle 
assumidas, antes da naturalização — devem ser respeita
dos, e se não são contrários á ordem publica internacional, 
podem ser invocados perante os tribunaes do paiz ado-
ptado. 

LAURENT, acerescenta PEDRO LESSA, nos explica 
muito clara e precisamente quaes os effeitos da naturali
zação na esphera do direito civil, estando sua doutrina 
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synthetisada nas seguintes palavras: «L'êchangemenf de 
nationalité n'a pas d'effet quant au passé, en ce qui con
cerne le statut personnel. Ici la matière des statuts tou
che à celle de la non-retroactivitè». 

CAPITULO II 

Dos effeitos da naturalização no Direito Commercial 

São regulados e decididos pelos dispositivos do Có
digo Commercial todos os actos de commercio praticados 
por estrangeiros residentes no nosso Paiz. 

Vide o art. 30.° do citado CÓDIGO. 
Não ha, pois, distincção alguma entre brazileiros e 

estrangeiros. 
Apenas o Regulamento n.° 737, de 25 de Novembro 

de 1850, art. 3.°, § 1.° estabelece que as leis e usos com-
merciaes dos paizes estrangeiros regulam as questões 
sobre o estado e a edade de estrangeiros residentes no 
paiz, quanto a capacidade para contractar, não sendo os 
ditos estrangeiros commerciantes matriculados. 

Vide o que dispõe o art. 3.°:—«As leis e usos com-
merciaes dos Paizes estrangeiros regulam : 

§ 1.° As questões sobre o estado e idade dos estran
geiros residentes no Império, quanto á capacidade para 
.contractar, não sendo os mesmos estrangeiros commer
ciantes matriculados na forma do art. 4.° do C. Commer
cial. Todavia os coníractos não serão nullos, provando-se 
que verterão em utilidade do estrangeiro. 

§ 2.° A forma dos contractus ajustados em Paiz 
estrangeiro mas exeqüíveis no Império, serão regulados e 
julgados pela Legislação Commercial do Brazil. 

Art. 5.° Presumem-se contrahidas conforme a Legis
lação do Brazil as dividas entre Braz i l e i ros em Paiz 
estrangeiro». 
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CÓDIGO COMMERCIAL: Art. 4.° «Ninguém é reputado 
commercianfe para effeito de gozar da protecção que este 
Código libéralisa em favor do commercio, sem que se 
tenha matriculado em algum dos Tribunaes do Commercio 
do Império e faça da mercancia profissão habitual». 

Art. 30.° «Todos os actos do commercio praticados 
por estrangeiros residentes no Brazil serão regulados e 
decididos pelas disposições do presente Código». 

CAPITULO III 

Dos effeitos da naturalização no Direito Penal 

Ex-vi do art. 4.° do Código Penal a lei penal é 
applicavel a todos os indivíduos, sem distincção de 
nacionalidade, que perpetrarem crimes no território bra-
zileiro. 

A todo nacional ou estrangeiro que regressar ao Brazil 
expontaneamente ou por extradição, uma vez que tenha 
commeffido fora do paiz os crimes constantes do art. 5." 
do Cod. Penal é applicavel a nossa lei penal (89). 

Não ha distincção a ser feita entre brazileiros natos, 
naturalizados e estrangeiros, tratando-se de delicíos com-
metíidos no território brazileiro. 

Assim, praticando no nosso paiz um dos crimes 
sujeitos a exíradicção, e ausentando-se o extrangeiro, ou 
praticando mesmo fora do paiz alguns dos delictos referi
dos no art. 5.° do Cod. Penal, tem applicação o que se 

(89 ) LIVRO II , TITULO I DO CÓDIGO PENAL:— Cap. i— Crimes con
tra a independência, integridade e dignidade da pátria;—Cap. U—Cri
mes contra a Constituição da Republica e forma de seu Governo. 

LIVRO I I , TITULO VI do cit. CÓDIGO: —Cap. /—Moeda-falsa ; 
— Cap. u — Falsidades. 
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acha nesse artigo estabelecido, e fica sujeito ao julgamento 
pela nossa justiça, uma vez extradictado. 

Vide o que dissemos nos nossos —EXTRADICÇÃO e 
EXPULSÃO DE EXTRANGEIROS. 

O art. 4.° do Cod. Penal assim estatue: 
«A lei penal é applicavel a todos os indivíduos, sem 

distincção de nacionalidade, que, em território brazileiro, 
praticarem factos criminosos e puniveis. 

Incluem-se na definição de território brazileiro : 
a) Os portos e mares territoriaes ; 
b) Oc navios brazileiros em alto mar; 
c) Os navios mercantes extrangeiros surtos em porto 

brazileiro ; 
d) Os navios de guerra nacionaes em porto extran-

geiro. 
Por sua vez o art. 5." prescreve : 
«É também applicavel a lei penal ao nacional ou 

extrangeiro que regressar ao Brazil, expontaneamente ou 
por extradicção, tendo commettido fora do paiz os crimes 
previstos nos capítulos 1.° e 2.° do Titulo 1.°, livro 2.°, 
capítulos 1.° e 2.° do Titulo 6.°, os de homicidio e roubo 
em fronteiras e não tendo sido punido no logar onde 
delinquiu. 

§ único. Ficam salvas as disposições dos tratados». 

CAPITULO IV 

Naturalização de Estrangeiros 

Consulta 

O estrangeiro que se achava no Brazil a 15 de Nov. 
de 1889, e não fez declaração de preferir a nacionalidade 
de origem, pode ser considerado cidadão brazileiro inde-
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pendentemente do titulo declaratorio, estabelecido nas 
leis vigentes sobre naturalização? 

Resposta 

Adquirem o direito de cidadão brazileiro somente os 
estrangeiros legalmente naturalizados, e a forma de natu
ralização é reguiada acíualmente entre nós pelos Decretos 
legislativos 904, de 12 de Novembro de 1902, e 1805, 
de 12 de Dezembro de 1907, e Regulamento approvado pelo 
Decreto n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 

A naturalização tácita, prevista no art. 69.° § 4.° da 
Const. Federal, não podia ficar subordinada a um texto 
absíracto nem ás interpretações varias e incongruenres 
determinadas pelo modo deficiente e pouco pratico com 
que foi executado o principio da grande naturalização, 
instituído anteriormente pelos Decretos n.° 58-A, de 14 de 
Dezembro de 1889 e 15 de Maio de 1890. 

D'ahi surgiram leis iníerpretaíivas (Const., art. 32.°, 
n.os 24 e 54) claras e expressas, que uniformizaram e 
subordinaram em qualquer caso a naturalização ás 
seguintes fôrmas de acíos do poder publico : 

a) Titulo declaratorio de cidadão brazileiro ; ou 
equivalentes como: 

b) Titulo de eleitor; 
c) Titulo de nomeação para cargo publico; 
d) Titulo propriamente de naturalização. 
Nos primeiros casos, a naturalização tácita, aliás de 

duvidoso fundamento jurídico (LAFAYETTE, Dir. Int., 
vol. I, p. 220) reveste a omissão da vontade d'aquelle 
que adquiriu, por força da lei, os direitos de cidadão 
brazileiro, de uma forma precisa e concreta : no ultimo o 
naturalizando promove voluntariamente os termos de um 
processo administrativo para adquirir a qualidade de 
cidadão brazileiro. 

Em melhores termos : nos primeiros, ha exírangeiros 
12 
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considerados brazileiros simplesmente pela vontade da 
Lei ; no ultimo, extrangeiros que aspiram essa qualidade 
mas dependem de condições que a lei exige. 

«Précisons auparavant la signification du mot natura
lisation. Il est pris en effet dans deux acceptions diverses. 
Tantôt employé dans un sens large, ce mot englobe tous 
les cas dans lequels un étranger acquiert une nationalité 
postérieurement á sa naissance. Il embrasse ainsi même 
l'hypothèse où cette acquisition se produit par le bienfait 
de la loi, c'est-à-dire de plein droit et comme conséquence 
de l'accomplissement de certaines conditions déterminées 
d'avance par le législateur. 

«Tantôt, dans un sens plus précis, c'est la naturalisation 
véritable, il désigne le seul cas où la nationalité est con
cédée par un acte exprès de la part d'un gouvernement 
maître de l'accorder ou de la refuser. La naturalisation 
proprement dite est donc, en somme: L'acquisition par 
un étranger, qui la sollicite, dune nationalité, en vertu 
dun acte volontaire et gracieux des pouvoirs publics du 
pays où il est admis au nombre des nationaux (SURVILLE 
— ARTHUYS, Dr Int. Priv., 1904, p. 84)». 

É lógico, portanto, que a concepção jurídica da 
naturalização tácita ou expressa não significa que a 
primeira no actual conceito da nossa legislação possa ser 
presumida pela omissão da vontade, mas depende de 
provas e de actos offlciaes positivos. 

Diz o art. 1.° § 4.° do Dec. leg. n.° 904, de 1902: 
— «São considerados cidadãos brazileiros:—Os estran
geiros que, achando-se no Brazil a 15 de Nov. de 1889, 
não declararam até 24 de Agosto de 1891 o animo de 
conservar a nacionalidade de origem, segundo o processo 
estabelecido nos Decs. n.os 58-A, de 14 de Dez. de 1889 
e de 15 de Maio de 1890». 

Estabelece o art. 12.°:—«Independente de quaes-
quer formalidades, serão expedidos títulos declaratorios 
de cidadão brazileiro, aos que o requererem, por si, pro-
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vando as condições do art. 1.° §§ 2.°, 5.°, 4.°, 5.°, 
desta lei». 

Tornando mais rigoroso o principio estatuído, o Dec 
leg. n.° 1.805, de 12 de Dezembro de 1907, declarou no 
art. 2.° : 

«Para a expedição do titulo declaraíorio de cidadão 
brazileiro ao estrangeiro naturalizado por força do citado 
§ 4.° — é indispensável que este exhiba, pelos meios 
regulares e acceiíes. em direito, prova da continuidade do 
domicilio no logar onde se achava a 15 de Nov. de 1889, 
ou dos successivos domicílios que tenha tido desde a 
mesma data até 24 de Agosto de 1891». 

Finalmente o Reg. approvado pelo Dec. n.° 6.948, 
de 16 de Maio de 1908, affirma no art. 12.°: 

«Ao estrangeiro no caso do § 4.° do art. 1.° 
que não tiver sido alistado eleitor federal, nem 
nomeado para o cargo publico federal ou estadual, 
até 12 de Dezembro de 1907, será expedido titulo 
declaraíorio de cidadão brazileiro; é, porém, indis
pensável que prove, previamente, a continuidade do 
domicilio no logar onde se achava a 15 de Novem
bro de 1889, ou dos successivos domicílios que tenha 
tido desde a mesma data até 24 de Agosto de 1891 ». 

Dessa seqüência de textos legaes promana que o 
simples facto de o estrangeiro não ter feito a declaração 
até 24 de Agosto de 1891 de conservar a nacionalidade 
de origem lhe confere o direito de adquirir a qualidade de 
cidadão brazileiro, — mas não induz a prova dessa 
qualidade, cujo reconhecimento e affirmação depende de 
acíos officiaes que tornem explicita a intenção do natu
ralizado. 

Sem elles não há naturalização, pois não é dado 
presumir a perda da nacionalidade de origem. 

Com íaes elementos de apreciação, respondo: 
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O estrangeiro a que se refere a Consulta não 
perdeu a nacionalidade de origem nem pode ser 
legalmente considerado brazileiro. 

É este o meu parecer. 
S. M. ]. 

Rio de janeiro, 16 de Agosto de 1910. 

ALFREDO PINTO VIEIRA DE MELLO. 

Do Forum e d'O Direito, vol. 115, p. (61). 

CAPITULO V 

Naturalização tácita 

Como se verifica. —Lei n.° 904, de 12 de Novembro de 1902.— 
Dec. n.° 1.805, de 12 de Dezembro de 1907. 

Consulta 

Falleceu um estrangeiro, que, achando-se no Brazil 
a 15 de Novembro de 1889, não declarou, até 24 de Agosto 
de 1891, o animo de conservar a nacionalidade de origem,^ 
nos termos do art. 69.° da Constituição, § 4.°. 

Nunca foi eleitor federal ou empregado publico, nem 
requereu o titulo declaratorio dos direitos de cidadão bra
zileiro, íendo seu fallecimenío occorrido em Janeiro do 
corrente anno (art. 12.° da Lei n.° 904, de 12 de Nov. 
de 1902, art. 2 ° da Lei n.° 1.805, de 12 de Dez. de 1907). 

Pergunía-se: — Perdeu esse esírangeiro a naciona
lidade de origem e íornou-se brazileiro? 

Resposta 

O art. 69.°, § 4.° da Const. Fed. é íerminaníe. 
Materia essencialmente consíifucional, qual a referente á 
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qualidade de cidadão brazileiro, o dispositivo que a 
contem não podia absolutamente ser modificado, de 
qualquer forma, por nenhuma lei ordinária. 

Assim, si a Constituição determina que são cidadãos 
brazileiros os estrangeiros que-, achando-se no Brazil 
aos 15 de Novembro de 1889, não declararam até 24 de 
Agosío de 1891 o animo de conservar a sua nacionalidade 
de origem, é claro que basta o simples facto da não 
declaração exigida, durante o alludido lapso de tempo, 
para conferir aquella qualidade. 

Qualquer outra lei não poderia, portanto, tornar essa 
naturalização tácita dependente de um acto positivo, qual 
o de pedir ou acceitar titulo de eleitor federal, ou exercer 
emprego publico, ou solicitar titulo declaratorio de cidadão 
brazileiro, 

D'ahi o caracter facultativo dos titulos declaraíorios 
de que traíam os arts. 12° da Lei n.° 904, de 12 de 
Nov. de 1902, e 2.° do Dec. n.° 1.805, de 12 de Dez. 
de 1907. 

A naturalização tácita verifica-se independentemente 
de taes íiíulos, que poderão, eníreíanto, ser uíilizados 
pelos tacitamente naturalizados, quando queiram exhibit-
uma prova auíhenfica desse facío. 

Taes documeníos dispensam ouíras provas, mas de 
modo algum excluem a possibilidade de serem ellas 
produzidas, quando os mesmos não possam ser exhibidos. 
Àdmittir o contrário, isto é, a obrigaíoriedade do processo 
estabelecido nas disposições ciíadas da referida Lei n.° 904 
e do Dec. n.° 1.805, serk! ir de enconíro aos íermos 
explícitos da Constiíuição. 

Isto posío, respondo affirmativameníe.—S. M. J.— 
Rio, 12 de Agosío de 1910. 

A N T O N I O B E N T O D E F A R I A . 

(Extr. da Rev- de Direito, vol xvai, p. 255). 
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CAPÍTULO VI 

Naturalidade e Naturalização 

Questões de —«estado e successões» 

Foram extrahidos do Relatório apresentado pelo 
então Ministro das Relações Exteriores, Dr. Carlos de 
Carvalho, os períodos que se seguem, por sua vez 
publicados pel'O Direito, vol. LXVIII, p. 326: 

* 

«Se são brazileiros os indivíduos nascidos no BrazilT 
de pae estrangeiro, conforme dispõe o art. 69.°, n.° 1 da. 
Const, de 24 de Fevereiro de 1891, ainda é objecto de 
impugnação por parte de alguns Governos. Á Legação 
Franceza, que me apresentara uma «Pro-memoria» nesse 
sentido respondi em 19 de Fevereiro ultimo:—Em pro-
-memoria de 28 do mez findo o Sr. Ministro da França 
recorre ao das Relações Exteriores, afim de que providencie 
no sentido de não serem mais incommodados pelas 
autoridades militares do Estado do R. Grande do Sul os 

«cidadãos Carreít, de 18 annos de idade, nascidos no 
Brazil, de pães francezes e estabelecidos em Pelotas, que 
foram obrigados ao serviço da Guarda Nacional. É o 
conflicto permanente entre a nacionalidade que deriva do 
jus sanguinis e do jus soii. «Tem sido muito debatido o* 
assumpto, e o Governo brazileiro, ainda sob o regimen 
monarchico, julgou-se sempre obrigado a defender a 
preferencia dada pela Constituição do jus soli ver ter
ritoriale». • 
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A Lei n.° 1.096, de 10 de Setembro de 1860, depen
dente aliás de reciprocidade legislativa ou diplomática 
(Circular de 20 de Agosto de 1861 —Diário Official 
de 20 de Novembro de 1862), que auctorisou a applicação 
do direito que regula no Brazil o estado civil dos estran
geiros aqui residentes, sem ser por serviço de sua nação, 
aos filhos desses mesmos estrangeiros nascidos no Brazil 
durante a menoridade, somente resalvou o principio da 
nacionalidade ex jure soli, o que está perfeitamente 
acceníuado nos Avisos de 14 de Março de 1865, 28 do 
mesmo mez e anno e 17 de Abri! do mesmo anno (Rei. 
do Ministro dos Estrangeiro, 1865, annexo 2, p. 158 e 
seguintes). 

Já em 1850 o Aviso de 15 de Janeiro declarava que os 
filhos dos colonos em S. Leopoldo eram brazileiros, 
devendo, portanto, ser alistados na Guarda Nacional e 
estando sujeitos ao recrutamento. A circular expedida 
com o Aviso n.° 291, de 11 de Agosto de 1875 accentuou 
que só pelos meios constitucionaes, os filhos de estran
geiros nascidos no Brazil, menores ou maiores poderiam 
perder a qualidade de brazileiros e subtrair-se á subordi
nação das leis brazileiras e ás obrigações por ellas 
impostas aos brazileiros. 

Os publicistas franceses não dissimulam as difficul-
dades que resultam desse conflicío de legislação e em 
regra pensam, que conviria adoptar o alvitre seguido pela 
Inglaterra, de que dão noticia, entre outros, COGORDAM 
(La nationalité au point de vue des relations internatio
nales, pag. 55 e seguintes, éd. de 1879), WEISS (Traité 
théorique et pratique de droit international privé, 1892, 
Tomo í — De la nationalité, pags. 246, 248, 257 e seguintes), 
G LAI D, (De la acquisition et de la perte de la nationalité 
française 1895, pag. 149), e ao quai se refere a lei 
britânica de 12 de Maio de 1870 (Annuaire de la législa
tion étrangère, pag. 6, — Premiere année). 

«E, pergunta GLARD, (loc. cit., pag. 142 «in fme») : 
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«En fait, la France a-t-elle le droit, surtout depuis la loi 
de 1889, de se plaindre de l'application du «jus soli» fait 
á ses nationaux par les codes étrangers?» A brilhante 
analyse que fez WEISS dessa lei de 26 de Junho de 1889 
(Annuaire de la législation française — Neuvième année, 
— pag. 119 e seguintes) convence da procedência da 
interrogação de GLARD. 

Assim o Ministro do Estado das Relações Exteriores 
sente não poder annuir ao pedido do Sr, Ministro de 
França, por estar em contradicção com o art. 69.°, n.° 1 
da Constituição da Republica dos Esíados-Unidos do 
Brazil, e em virtude da qual são cidadãos brazileiros os 
nascidos no Brazil, ainda que de pae estrangeiro, não 
residindo este a serviço de sua nação. 

As reclamações suscitadas pelo decreto de 14 de 
Dezembro de 1889 e pelo art. 69.°, n.° 4, da Constituição 
da Republica de que largamente se occupa o Relatório 
de 1893, instruído pelos documentos de 1 a 18 do annexo 
n.° 1, acham-se ainda na situação ali indicada. 

O Governo nenhuma providencia pode tomar no 
sentido de resolvel-as, visto ser da alçada do Poder 
Legislativo qualquer modificação no Pacto Fundamental. 

O assumpro é da mais elevada importância, em face 
do que dispõe a Lei n.° 1.096 de 10 de Setembro de 1860. 

O estado e a capacidade das pessoas, regulam-se 
pelas leis das nações a que ellas pertencem : o estado 
das pessoas consiste na qualidade que constitue cada uma 
das relações de familia e comprehende não só essa quali
dade como todos os effeitos jurídicos da lei. 

A influencia da nacionalidade, quando contrariada, 
determina conflictos de legislação que constituem árduas 
questões praticas de direito. Com relação á successão e 
á arrecadação de herança, origina os conflictos de attri-
buição entre a autoridade judiciaria territorial e os agentes 
consulares, quando sob o regimen do decreto n.° 855, 
de 8 de Nov. de 1851, o que é bastante desagradável e 
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poderia aliás ser em parte evitado, supprimindo-se a juris-
dicção consular principalmente ante a accentuada tendência 
de accumular a mesma pessoa funcções diplomáticas e 
funcções consulares. São freqüentes os attricíos entre as 
autoridades judiciarias e os agentes consulares. Susci
tam-se duvidas sobre umas tantas immunidades inadmis
síveis e a execução dos julgados torna-se muitas vezes 
caso melindroso. 

Si ao paiz de origem do de cujus compete a successão 
ou ao da situação dos bens no caso de tornar-se vaga a 
herança, foi assumpto que tive de tratar incidentemente, 
como consta da seguinte nota dirigida em 7 de Março 
ultimo á Legação Italiana : 

— «Segundo as informações agora recebidas, cabe-me 
explicar ao Sr. Cavalheiro Aldo Nobiii, Encarregado dos 
Negócios da Italia, o motivo da recusa na entrega do 
producto do espolio de Nicola Tarsia, que foi recolhido á 
collectoria das rendas geraes da cidade de Campinas. 
Não tendo apparecido herdeiros ou successores legítimos 
d'aquelle finado, a delegacia fiscal do Thesouro Federal 
no Estado de S. Paulo não pode fazer entrega do espolio 
reclamado, pelo qual, afora o sello dos autos da arreca
dação, não houve pagamento do imposto algum á Fazenda 
Publica. Como o Sr. Aldo Nobiii sabe, quando a herança 
se torna vaga, isto é, se não houver cônjuge sobrevivente 
nem herdeiro, é devolvida á Fazenda Publica do Paiz em 
que se deu o fallecimento (90). 

(<J0) LEI N.° 1.889, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1907: Regula o 
deferimento da herança no caso da successão ab-intestato. 

Prescreve o art. 1,°: Na falta de descendentes e ascendentes, 
defere-se a successão ab-intestato ao cônjuge sobrevivo, si ao tempo 
da morte do outro não estavam desquitados; na falta deste, aos 
collateraes até ao sexto grau por direito civil ; na falta deste, aos 
Estados, ao Districto Federal, si o de cujus fôr domiciliado nas res
pectivas circumscripções, ou á União, si tiver o domicilio em território 
não incorporado a qualquer délias. 
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Era essa a regra do art. 35." da Convenção Consular 
com a. Italia celebrada em 6 de Agosto de 1876 (Dec. 
n.° 6.582, de 30 de Maio de 1877), de plena harmonia 
com os ensinamentos de direito civil. 

E a razão é que ha também um elemento de realidade 
nas successões: o Estado não succède, arrecada e faz 
seus os bens vagos, os bens que não têm dono. E' acto 
de soberania, e, desde que se íraía de soberania, o 
esfaíufo é o real. 

Dado o conflicto de legislação, prevalece o sysíema 
da occupação ou o da situação dos bens, o que esíá 
fixado na jurisprudência brazileira, de accordo com a 
douírina. 

Continuará, portanto, em deposito aquelle espolio, 
que está adjudicado á Republica, se antes de prescrever a 
acção de petição de herança, não se habilitar quem, por 
direiío, possa succéder». 

CAPITULO VS1 

Naturalização 

Segundo os Relatórios do Ministério da Justiça 

Relatório do Ministro da Justiça de 1911 

(Apresentado ao Sr. Pres idente da Republica 
em 25 de Abril de 1911) 

Desse Relatório exírahimos as seguintes informações: 
Continua em vigor, com as alterações constantes do 

decreto legislativo n.° 2.004, de 26 de Novembro de 1908, 
o regulamenío annexo ao de n.° 6.948, de 14 de Maio 
do mesmo anno, expedido para execução dos decretos 
legislativos n.os 904 e 1.085, de 12 de Novembro de 1902 



187 

e 12 de Dezembro de 1907, sobre a naturalização de 
estrangeiros. 

— No requerimento em que Francisco Mauna solicitou 
se lhe expedisse titulo -declaratorio de cidadão brazileiro 
foi indeferido em data de 18 de Novembro do anno 
proximo findo. 

No requerimento em que pediu reconsideração desse 
acto, proferi em 3 de Dezembro, o seguinte despacho : 

«Mantenho o despacho, porque ao peticionario não é 
applicavel o disposto no art. 1.°, § 4.° e art. 12.° do 
Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio de 190.8, visto não haver 
aítingido, no periodo decorrido de 15 de Novembro 
de 1889 a 24 de Agosto de 1891, a idade legal necessária 
para adopíar a nacionalidade brazileira, e não provou 
achar-se comprehendido, quanto á primeira parte, no § 5.° 
do citado art. 1.° a que se refere o art. 13.°». 

CAPITULO VIíí 

Cartas de naturalização 

O imposto do sello 

As cartas de naturalização são isentas do sello 
federal; art. 15.° n.° 3." do Dec. n.° 3.564, de 22 de 
janeiro de 1900. 

Os papeis referentes á naturalização de estrangeiros 
ou á prova de ser cidadão brazileiro — estão isentos de 
quaesquer custas, selios e emolumentos; art. 8.° do 
Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 

O Decreto federal n.° 3.564, de 22 de Janeiro de 1900, 
que approvou o RECXULAMENTO para a cobrança do 
imposto do sello, prescreve no art. 15.°, n.° 3.°: — « S ã a 
isentos (do sello fixo) os seguintes:—3.° Cartas de 
naturalização (Lei n.° 3.140; de Out. de 1882, art. 4.°). 
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— O Dec. fed. n.° 14.359, de l.° de Setembro de 1920 
que approvou o novo Regulamento para a cobrança e 
fiscalização do imposto do sello, estabelece no art. 30.° : 

«São isentos os seguintes (do sello fixo) n.° 34.°. — 
Os papeis referentes á naturalização de estrangeiros ou á 
prova de ser cidadão brazileiro». 

CAPITULO IX 

Protesto de Governos estrangeiros contra o Decreto 
n.° 58-A, de 15 de Dezembro de 1889 

Protesto dos Governos de Portugal, Italia, Hespanha, Gran-Bre-
tanha e Austria-Hungria, contra o Dec. n.° 58-A, de 15 de 
Dezembro de 1889, sobre a naturalização no Brazil. 

Portugal 

À S. Ex.a o Sr. Quintino Bocayuva tem o abaixo 
assignado a honra de apresentar os seus mais aítenciosos 
cumprimentos e passar ás mãos de S. Ex.a o incluso 
memorandum sobre o decreto de naturalização, cumprindo 
assim as ordens do seu Governo, e aguarda a solução 
que sobre o assumpto se dignar tomar o governo provi
sório dos Estados Unidos do Brazil para fazer em tempo 
as devidas communicações ao Governo de seu paiz. 

Aproveita o abaixo-assignado esta opportunidade para 
ter a honra de reiterar a S. Ex.a o Sr. Ministro das Rela
ções Exteriores os protestos da sua mais alta conside
ração. 

Petropolis, 22 de Maio de 1890. — Manoel Garcia da 
Rosa. 

A S. Ex.a o Sr. Quintino Bocayuva, Ministro das 
Relações Exteriores. 
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Memorandum 

Em data de 15 de Dezembro de 1890 o Governo Pro
visório do Brazil publicou um decreto, cujas principaes 
disposições estão contidas nos dous primeiros artigos, nos 
seguintes termos : 

1.° Todo o estrangeiro residente no Brazil, depois 
de 15 de Nov. de 1889, será considerado cidadão brazi-
leiro, a não ser que, no prazo de seis mezes, a contar da 
publicação deste decreto, faça uma declaração em contrario 
perante a autoridade municipal competente; 

2.° Todo o estrangeiro residente no Brazil mais de 
dous annos, a contar da daía deste decreto, será conside
rado cidadão brazileiro, excepto se renunciar a esse direito 
por uma declaração expressa nos termos do art. 1.°. 

Considerando que este decreto restringe a liberdade 
individual, é contrario aos princípios geralmente adoptados 
do direito internacional e prejudica os interesses dos estran
geiros residentes no Brazil; 

Considerando outrossim que ao decreto em questão 
falta base jurídica, porque procura estabelecer, fundando-a 
no silencio do cidadão estrangeiro, uma presumpção gra
tuita da vontade deste em escolher a nacionalidade brazi
leira ; o governo de Sua Magesíade Fidelissima protesta 
contra o mencionado decreto e pede a sua revogação ao 
governo provisório do Brazil, ou pelo menos que o modi
fique no sentido de poderem os estrangeiros residentes no 
Brazil declarar perante a autoridade competente a sua von
tade de adquirir a nacionalidade brazileira, mas que não 
sejam de forma alguma obrigados a fazer qualquer decla
ração, quando quizerem guardar a sua nacionalidade de 
origem. 

O governo de Sua Magestade Fidelissima espera que 
o governo provisório do Brazil examinará seriamente as 
considerações expostas e reconhecerá a sua justiça por 
novas disposições. Mas, se o governo provisório do Bra-
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zil está decidido a não reconhecer, o governo de Sua 
Magesíade Fidelissima vê-se na necessidade de declarar 
desde já que, pelo que lhe diz respeito, considerará o 
decreto de 15 de Dezembro como nullo e nao reconhecido 
e que conformará a sua conducta com os princípios de 
direito internacional e com os interesses dos seus sub-
ditos. 

Itália 

Traducção.— REAL LEGAÇÃO DE ITALIA. — Peíropo-
lis, 22 de Maio de 1890. 

Sr. Ministro. — Incluso tem o abaixo assignado a honra 
de transmitíir a S. Ex.a o Sr. Quintino Bocayuva um memo
randum que o governo real mandou apresentar-lhe acerca 
do decreto da naturalização de estrangeiros no Brazil. 

O abaixo assignado roga a V. Ex.a queira acusar a 
recepção desse documento e dar-lhe depois conhecimento 
da deliberação que a respeito delle se tomar. 

Aproveita, no entretanto, a occasião para renovar a 
S. Ex.a as expressões de sua alta consideração. — Riva. 

À S. Ex.a o Sr. Quintino Bocayuva. 
(O memorandum annexo é idêntico ao de Portugal). 

Hespanha 

Traducção. —LEGAÇÃO DE HESPANHA NO RIO DE 
JANEIRO—Peíropolis, 22 de Maio de 1890. 

O abaixo assignado tem a honra de rernetter aqui 
junto ao Ex.,n0 Sr. Quintino Bocayuva um memorandum 
do governo de Hespanha relativo á naturalização dos 
estrangeiros no Brazil. 

O abaixo assignado roga ao Ex.m0 Sr. Quintino 
Bocayuva que tenha a bondade de accusar-lhe a recepção 
desta nota e aproveita a opporíunidade para reiterar-lhe 
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as seguranças da sua mais alta consideração.—Manuel 
de Career. 

Ex.m° Sr. Quintino Bocayuva. 
(O memorandum annexo é idêntico ao de Portugal). 

i Gran-Bretanha 

Traducção. —LEGACÃO BRITÂNICA. — Rio de Janeiro, 
23 de Maio de Í890. 

O abaixo assignado tem a honra de transmiííir ao 
Sr. Quintino Bocayuva, de ordem do seu governo, um 
memorandum que recebeu ontem, 22 do corrente, e para 
o qual pede licença para solicitar a mais seria considera
ção do governo provisório do Brazil. 

Em conferência de 9 do corrente e em nota datada do 
dia 16, já o abaixo assignado apontou ao Sr. Quintino 
Bocayuva uma reserva feita pelo governo de Sua Mages-
tade relativamente ao decreto sobre naturalização, publi
cado a 15 de Dezembro ultimo, e contra o qual protesta 
no memorandum junto. 

O abaixo assignado tem a honra de aproveitar esta 
opportunidade para renovar ao Sr. Bocayuva as seguran
ças de sua mais alta consideração.—Hugh Wyndhatn. 

Sr. Quintino Bocayuva, Ministro das Relações exte
riores. 

( O memorandum annexo é idêntico ao de Portugal ). 

Austria-Hungria 

Traducção. — IMPERIAL E REAL LEGACÃO AUSTRO-
HUNGARA — N. 5.054—Rio de Janeiro, 22 de Maio de 1890. 

O abaixo assignado tem a honra de mui respeitosa
mente levar ao conhecimento de S. Ex.a o Sr. Quintino 
Bocayuva que foi incumbido pelo seu Governo de fazer 
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chegar ao Governo provisório do Brazil a seguinte 
communicação: 

O Governo provisório expediu no dia 15 de Dezembro 
do anno proximo passado um decreto relativo á naturali
zação, segundo o qual (art. 1.°) o subdito austríaco ou 
húngaro que na data de 15 de Novembro de 1889 se 
achava residindo no Brazil seria considerado cidadão 
brazileiro, caso, durante o prazo de 6 mezes depois da 
promulgação desse decreto, não fizesse uma declaração 
negativa perante as autoridades municipaes em exercício. 

Além disto, de conformidade com o art. 2.° do mesmo 
decreto, cada subdito austríaco ou húngaro que durante 
dous annos a contar da data desse decreto tivesse domi
cilio no Brazil seria considerado como cidadão brazileiro, 
se não renunciasse esse direito por meio de uma declara
ção formal, idêntica á do precedente art. 1.°. 

Estas disposições contêm uma limitação do direito 
da liberdade individual; são contrárias ás regras funda-
mentaes do direito internacional geralmente aceitas, e 
tendem a prejudicar os interesses dos reinicolas austríacos 
e húngaros. 

Demais, o Decreto de 15 de Dezembro do anno 
passado viola imprescindíveis máximas jurídicas, as quaes 
são substituídas por uma pouco sustentável previsão, que 
procura inferir do silencio do subdito austríaco ou húngaro 
a vontade de adquirir a nacionalidade brazileira. 

O governo do abaixo assignado, portanto, se vê 
forçado a interpor protesto contra este decreto, e roga ao 
governo provisório haja de revogal-o ou de alteral-o no 
dito sentido para que de facto os subditos austríacos ou 
húngaros, domiciliados em território brazileiro, em virtude 
da liberdade de emigrarem até onde não lhes seja restrin
gida pelas leis de seu paiz, possam declarar perante as-
referidas autoridades a sua vontade de adquirir a naciona
lidade brazileira, e para que, em todo caso, se resolverem 
conservar a nacionalidade austríaca ou húngara, não lhes 
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seja imposta de forma alguma a obrigação de fazerem 
onde quer que fôr uma formal declaração a este respeito. 

O governo do abaixo assignado nutre a esperança de 
que o governo provisório submetterá a sério exame as 
objecções acima expostas e de que se deixará persuadir a 
fazer uma rectificação por meio de novas disposições. 

Si, porém, o governo provisório se não resolver a 
íomar em consideração estas observações, então o governo 
do abaixo assignado se verá na necessidade de declarar 
desde já que, no que lhe respeita, não considerará o 
decreto de 15 de Dezembro de 1889 como fundado em 
direito e que se guiará pelas regras fundamentaes do 
Direito Internacional e pelos interesses de seus reinicolas. 

O abaixo assignado, solicitando mui respeitosamente 
da benevolência do Sr. Quintino Bocayuva haja de lhe 
fazer chegar ás mãos uma resposta á presente communi-
cação, aproveita a opporfunidade para renovar a S. Ex.a 

a segurança da sua mais distincfa e alta consideração. — 
Von Mayer. 

A' S. Ex.a o Sr. Quintino Bocayuva. 

Resposta do Governo Provisório 

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS DAS RELAÇÕES EXTE
R I O R E S — l . a Secção. N. 56 — Rio de Janeiro, 2 de 
Agosto de 1890. 

O abaixo assignado faz os seus mais atrenciosos 
cumprimentos ao Sr. Dr. Manuel Garcia da Rosa e incluso 
tem a honra de apresentar-lhe o « contra-memorandum » 
com que responde ao «memorandum» annexo á sua 
nota de 22 de Maio e relativo ao decreto brazileiro da 
naturalização. 

A demora desta resposta, que o Sr. Garcia da Rosa, 
desculpará, foi devida ao desejo que tinha o Governo 
provisório de dar tempo a que, passada a primeira 

13 
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impressão, se reconhecesse na Europa o verdadeiro 
alcance do seu acto. 

Esse desejo está satisfeito e o abaixo assignado 
acredita que as opiniões manifestadas, já na imprensa, já 
em alguns parlamentos da Europa e da America, terão 
sido apreciadas no seu justo valor. 

Desse largo debate instituido sobre o acto do Governo 
provisório resulta que, na generalidade, elle foi bem 
comprehendido e que plena justiça foi feita ás suas 
intenções. 

Longe de sublevar preocupações ou receios contrários, 
quer á garantia dos interesses dos estrangeiros, quer ao 
espirito de boa amizade da parte do Brazil para com 
todas as Potências, o decreto concernente á nacionalização 
dos residentes estrangeiros que voluntariamente a queiram 
acceitar, só deve attrahir-lhe as sympathias da opinião 
publica, em todos os paizes civilizados, pelo alcance 
duplamente generoso dos seus intuitos e dos seus effeitos. 

O abaixo assignado aproveita a opportunidade para 
reiterar ao Sr. Garcia da Rosa as seguranças da sua mui 
distincta consideração. — Q. BOGAYUVA. 

Ao Sr. Dr. Manuel Garcia da Rosa. 

Contra-Memorandum 

O Decreto de 15 de Dezembro de 1889 offerece aos 
estrangeiros a nacionalidade brazileira e estabelece o 
modo de acceital-a. 

A primeira disposição não fere direito algum. A natu
ralização é materia regulada nas leis de todos os paizes 
civilizados, os quaes assim se declaram competentes em 
virtude da sua soberania. 

As disposições relativas á acceitação também não 
offendern os direitos dos estrangeiros. O silencio tem 
sido admiítido como prova. 

Segundo o Código Civil de Portugal, todo indivíduo 
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alli nascido de pae estrangeiro pôde adoptar a nacionali

dade deste; mas, si se abstem de declarar que não quer 
ser portuguez, é considerado portuguez. 

O Código Civil Italiano contem disposição semelhante. 
A lei ingleza de 1870, que admite a coexistência de 

duas nacionalidades na mesma pessoa, exige que o subdito 
da Rainha naturalizado em paiz estrangeiro, se quer 
conservar a sua nacionalidade de origem, faça nesse 
sentido uma declaração em prazo determinado. Se elle a 
não faz, deixa de ser subdito britannico. 

De conformidade com o decreto hespanhol de 17 de 
Novembro de 1852, é estrangeiro o indivíduo nascido em 
território hespanhol de pães estrangeiros ou de pae estran

geiro e mãe hespanhola, se não reclama a nacionalidade 
de Hespanha. 

Ahi estão quatro casos em que o silencio do interessado 
determina a sua nacionalidade de modo obrigatório. 

O decreto brazileiro não impõe a nacionalidade e o 
governo já tem facilitado a sua execução. Fez constar 
que toda reclamação apresentada por via diplomática ou 
consular será favoravelmente acolhida, se o reclamante 
não tiver gozado dos direitos concedidos; permitte que as 
declarações exigidas no referido decreto sejam feitas não 
somente perante o secretario da Câmara ou intendencia 
municipal, mas também perante o escrivão de qualquer 
delegacia ou subdelegacia de policia, ou ainda perante 
qualquer agente diplomático ou consular da respectiva 
nação; prorogou até 51 de Dezembro do corrente anno o 
prazo marcado para aquellas declarações e por fim na 
constituição que acaba de publicar ainda o augmentou, 
concedendo mais 6 mezes, contados da data em que a 
mesma constituição entrar em vigor. 

Destas considerações resulta: 
1.° que o Governo provisório usou de seu direito e 

■não foi além d'elle; 
2.° que, não impondo a sua nacionalidade aos 
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estrangeiros residentes no território da Republica, não 
lhes offende direito algum, nem lhes causa o menor 
prejuizo; 

3.° que o protesto do Governo de - . , é infundado; 
4.° que a exigência de revogação ou modificação 

do decreto é contraria á soberania e dignidade do Brazil. 
Por conseqüência, o Governo do Brazil é obrigado a 

não annuir a essa exigência. 
(Mutaiis mutandis ás legações de Italia, Hespanha e 

Gran-Bretanha). 

Resposta do Consulado da Ausíria-Hungria 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. — l.a Sec-
ção. N. 4. — Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 1890. 

O Sr. Von Mayer dirigiu ao abaixo assignado 
em 22 de Maio proximo findo um officio protestando, de 
ordem do seu Governo, contra o Dec. de Í5 de Dezembro 
de 1889, relativo á naturalização de estrangeiros na 
Republica e pedindo a sua revogação ou modificação. 

Em resposta a este officio, offerece o abaixo assignado 
as seguintes considerações: 

Aquelle decreto faculta aos estrangeiros a nacionali
dade brazileira e estabelece o modo de acceital-a. 

A primeira disposição não fere direito algum. A na
turalização é materia regulada nas leis de todos os paizes 
civilizados, os quaes assim se declaram competentes em 
virtude da sua soberania. 

As disposições -relativas á acceitação também não 
offendem os direitos dos estrangeiros. 

O silencio tem sido admittido como prova. 
Segundo o Código Civil de Portugal, todo indivíduo 

alli nascido de pae estrangeiro pôde adoptar a nacionali
dade deste; mas se se abstem de declarar que não quer 
ser portuguez, é considerado poríuguez. 
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O Código Civil Italiano contém disposição semelhante. 
Â lei ingleza de 1870, que admitte a coexistência das 

duas nacionalidades na mesma pessoa, exige que o subdito 
da Rainha naturalizado em paiz estrangeiro, se quer con
servar a sua nacionalidade de origem, faça nesse sentido 
uma declaração em prazo determinado. Se elle a não faz, 
deixa de ser subdito britannico. 

De conformidade com o decreto hespanhol de 17 de 
Novembro de 1852, é estrangeiro o indivíduo nascido em 
território hespanhol de pães estrangeiros ou de pae estran
geiro e mãe hespanhola, se não reclama a nacionalidade 
de hespanhol (91). 

O decreto brazileiro não impõe a nacionalidade e o 
governo j'á tem facilitado a sua execução. 

Fez constar que toda reclamação apresentada por 
via diplomática ou consular será favoravelmente aco
lhida, se o reclamante não tiver gozado dos direitos 
concedidos; permitte que as declarações exigidas no 
referido decreto sejam feitas, não somente perante o 
secretario da câmara ou intendencia municipal, mas 
também perante o escrivão de qualquer delegacia ou sub-
-delegacia de policia, ou ainda perante qualquer agente 
diplomático ou consular da respectiva nação; prorogou 
até 31 de Dezembro do corrente anno o prazo marcado 
para aquellas declarações e por fim, na Constituição que 
acaba de publicar, ainda o augmentou, concedendo mais 
seis mezes, contados da data em que a mesma Consti
tuição entrar em vigor. 

Destas considerações resulta: 
1.° Que o governo provisório usou do seu direito e 

não foi além delle; 
2.° que, não impondo a sua nacionalidade aos 

(91) Estão quatro casos em que o silencio do interessado 
détermina a sua nacionalidade. 
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estrangeiros residentes no território da republica, não lhes 
offende direito algum, nem lhes causa o menor pre
juízo ; 

3.° que o protesto do governo da Austria-Hungria é 
infundado; 

4.° que a exigência de revogação ou modifica
ção do decreto é contrária á soberania e dignidade do 
Brazil. 

Por conseqüência, o governo do Brazil é obrigado a 
não annuir a essa exigência. 

Â demora desta resposta, que o Sr. von Mayer des
culpará, foi devida ao desejo que tinha o governo provisó
rio de dar tempo a que, passada a primeira impressão, 
se reconhecesse na Europa o verdadeiro alcance do 
seu acío. 

Esse desejo está satisfeito e o abaixo assignado 
acredita que as opiniões manifestadas, já na imprensa, já 
em alguns parlamentos da Europa e da America, terão 
sido apreciadas no seu justo valor. 

Desse largo debate instituído sobre o acío do governo 
provisório resulta que, na generalidade, elle foi bem com-
prehendido e que plena justiça foi feita ás suas inten
ções. 

Longe de sublevar preocupações ou receios contrá
rios, quer á garaníia dos interesses dos estrangeiros, quer 
ao espirito de boa amizade da parte do Brazil para com 
todas as potências, o decreto concernente á nacionaliza
ção dos residentes estrangeiros que voluníariameníe a 
queiram acceitar, só deve aítrahir-lhe as sympathias da 
opinião publica, em iodos os paizes civilizados, pelo 
alcance duplamente generoso dos seus intuitos e dos 
seus effeitos. 

O abaixo assignado aproveita a opportunidade para 
reiterar ao Sr. von Mayer as seguranças da sua disíincía 
consideração. — Q. BOCAYUYA. 

Ao Sr. Alfred Riííer von Mayer, eíc. 
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CAPITULO X 

Processo de naturalização 

Alterações 

I 

Mensagem 

Sr. Presidente do Senado Federal —Havendo negado 
sancção á resolução do Congresso Nacional que estabelece 
as condições a que se devem submetter os estrangeiros 
residentes no Brazil para o fim de obterem naturalização, 
tenho a honra de devolver a V. Ex.a dous dos autographos 
que foram recebidos com a mensagem n.° 71, de 10 do 
corrente mez. ' 

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 1925, 102.° da Inde
pendência e 55.° da Republica. 

A R T H U R B E R N Â R D E S . 

II 

Resolução a que se refere a mensagem supra 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° Salvo o disposto no art. 4.°, a prova de 

nacionalidade adquirida por|força do disposto no n.° 5.° 
do art. 69.°, da Constituição da Republica, — que consi
dera cidadãos brazileiros os estrangeiros que possuírem 
bens immoveis no Brazil e forem casados com brazileiras 
ou tiverem filhos brazileiros, comtanto que residam no 
Brazil, salvo se manifestarem a intenção de não mudar de 
nacionalidade,—será feita por titulo declaratorio expedido 
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pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores, mediante 
requerimento do interessado com a firma reconhecida, ou 
por procurador legalmente constituído. 

Art. 2.° Para que seja expedido o titulo declaratorio 
deverá o estrangeiro provar : 

a) que reside no Brazil ha mais de cinco annos; 
b) que não manifestou intenção de conservar a sua 

nacionalidade; 
c) que é casado com brazileira, com quem convive 

ou de quem, depois dessa convivência está legalmente 
separado; ou que tem filho brazileiro legitimo ou reco
nhecido; 

d) que é legitimo possuidor de bens immoveis no 
Brazil que se prestam para habitação ou para estabeleci
mento agrícola, commercial ou industrial. 

Art. 5.° Expedido o titulo declaratorio, a mudança 
da nacionalidade considera-se effectuada desde a data da 
entrada do requerimento inicial, em termos regulares, no 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores ou na Secretaria 
do Governo do Estado, em que tenha o requerente sua 
residência. 

Ari. 4.° Quando, perante o Poder Judiciário da 
União ou dos Estados, em qualquer processo incidente
mente for considerado brazileiro naturalizado, nos termos 
do n.° 5.°, do referido art. 69.°, o estrangeiro que, directa-
meníe, haja feito ahi a prova dos* requisitos constitucionaes, 
o juiz, que reconhecer essa qualidade, é obrigado, sob 
pena de responsabilidade criminal, a fazer, immediatameníe, 
communicação de seu despacho ao ministro da Justiça e 
Negócios Interiores, juntando, por certidão, o inteiro íeôr 
dos seguintes documentos : 

a) petição, requerimento ou qualquer escripto, em 
que o estrangeiro haja invocado o reconhecimento daquella 
qualidade; 

b) provas, que, da existência daquelles requisitos, 
haja produzido em juízo. 
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Art. 5." Em todos os casos de naturalização será 
indispensável a prova de residência no Brazil. 

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de Agosto de 1925.—Estado de 

Albuquerque Coimbra, Presidente. — Manoel Joaquim de 
Mendonça Martins, 1." Secretario. — Olegarío Herculano 
da Silveira Pinto, 2.° Secretario. 

III 

Razões do veto 

Não posso dar assentimento á proposição junta, que 
« estabelece as condições a que se devem submetrer os 
estrangeiros residentes no Brazil, para o fim de obterem 
naturalização». 

Em nosso direito constitucional se adquire: 
a) por factos que conferem ao estrangeiro a cida

dania (Const., artigo 9.°, n.os 1." a 5.°); 
b) por acto do estrangeiro, requerendo a sua natura

lização, preenchidas as condições legaes (Const., artigo 
citado, n.° 6.°). 

Na primeira categoria se enquadram, além dos men
cionados nos números 1 a 4 do art. 69.° citado, os do 
n.° 5, isto é, os estrangeiros que : 

a) não manifestem a intenção de conservar a sua 
nacionalidade; 

b) residam no Brazil; 
c) possuam bens immoveis no paiz ; 
d) sejam casados com mulher brazileira, ou tenham 

filhos brazileiros. 
Para os que reunam estas condições, a acquisição 

da nacionalidade se opera pelo simples implemento das 
mesmas condições; cabendo ao poder publico somente, 
o dever de declaral-a. 

Para o estrangeiro que não tenha os mesmos requi-
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sitos, é que a lei ordinária pode prescrever as condições 
de naturalização. 

A expedição do titulo declaratorio de cidadão brazi-
leiro só depende da prova dos requisitos estabelecidos no 
n.° 5 do art. 69.° da Constituição. 

Desses requisitos, dois, apenas, dependem de regula
mentação especial ; a intenção de mudar de nacionalidade, 
e a residência. 

Ora, a intenção de mudar de nacionalidade, isto é, 
de não conservar a nacionalidade de origem, só se pôde 
manifestar de modo expresso, e esse modo expresso não 
pôde ser outro senão o pedido de expedição do titulo 
declaratorio da cidadania, acto que, por todos os moti
vos, não pôde competir senão ao Poder Executivo Fe
deral. 

Entretanto, a proposição a que nego sancção prescreve, 
no seu art. 4.°, que as justiças, não só da União, como 
dos Estados, podem conferir taes íifulos, embora em deci
são incidente. 

Não ha como desconhecer que tal decisão envolve 
questões de direito internacional publico e privado, que 
escapam, constitucionalmente, á competência das justiças 
locaes. 

A quem, perante a justiça da União ou dos Estados, 
interesse invocar a sua qualidade de cidadão brazileiro, 
está facultado o direito de requerer a expedição do titulo 
declaratorio dessa qualidade ao Poder Executivo, que apre
ciará as provas do preenchimento dos requisitos consti
tucionais, salvo, sempre, o recurso ao Poder Judiciário 
Federal, no caso de recusa ilegal. 

E', ainda, certo que a questão de residência, como 
condição de titulo declaratorio, não pode — na espécie — 
ficar adstricta ao maior ou menor lapso de tempo de per
manência no paiz, uma vez que os outros requisitos — 
propriedade de immoveis no Brazil, casamento com mulher 
brazileira ou existência de filhos brazileiros — já por si 
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indicam o «animus manendi» e explicam o desejo de 
acquisição da nacionalidade brazileira. 

Entretanto, para a expedição do titulo declaratorio, 
que não cria, mas proclama direito de cidadania, a pro
posição exige a residência no Brazil por mais de cinco 
annos (art. 2.° a) , ao passo que, para a naturalização 
do estrangeiro, que não tenha os requisitos do n.° 5 da 
Constituição (art. 69.°) apenas prescreve, no seu art. 5.°, 
que será indispensável a prova da residência. 

Por quanto tempo? A legislação vigente, que nisso 
não é contraria ao preceito do art. 5.° da proposição exige 
o tempo de dois annos. 

Desî'arte, para a declaração de um direito resultante, 
da Constituição, exigir-se-ia a residência por cinco annos; 
e, para a concessão de um direito facultado por lei ordi
nária, seriam sufíícientes dois annos de residência no 
Brazil. 

Por todos estes motivos, nego sancção a resolução 
legislativa que modifica os preceitos legais, em vigor sobre 
a naturalização; e, de accordo com o art. 57.° pará
grafo 1.° da Constituição, é devolvida á Câmara que a 
iniciou. 

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1923, 102.° da inde
pendência e 3õ.° da Republica — ( a ) Arthur da Silva 
Bernardes. 

CAPITULO XI 

Analphabetos 

Concede-se-ihes a naturalização? 

O Ministério da Justiça, em despacho exarado a 4 
de Agosto de 1920, no pedido de José Ribeiro da Silva, a 
denegou, tendo sido os seguintes os seus fundamentos : 

— « A Constituição Federal, considerando cidadão 
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brazileiro os estrangeiros naturalizados (art. 69.°, n.° 6), 
não excluiu expressamente os analphabetos de obterem 
esse favor, desde que preencham os requisitos legaes pre
vistos no Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. O que 
a Constituição prohibiu foi o exercicio e direito de suffragio 
dos analphabetos (art. 70.°, § 1.°). Sendo, porém, a 
concessão do titulo de naturalização um acto discricionário 
do Governo, indefiro o pedido do requerente, pelos motivos 
expostos nas informações». 

CAPITULO XII 

Serviço militar e a naturalização adquirida 

À doutrina seguida no Brazil, affirma JOÃO BARBALHO, 
Const. Fed., com., é que a naturalização não subtrahe 
o nacionalizado ás obrigações por elle anteriormente con-
írahidas no paiz de origem (Circular ás Legações Bra-
zileiras em 25 de Maio de 1890; Relatórios do Min. das 
Relações Exteriores do mesmo anno e de 1898). 

CAPITULO Xill 

Cidadania brazileira ; mulher pedindo titulo 
de — « cidadã brazileira » — 

No requerimento em que D. Emilia Cecilia Aníonia 
Caíharina Maria de Mello Vieira pedia titulo declaratorio 
de cidadã brazileira, o Sr. Dr. Alfredo Pinto, Ministro 
da Justiça, proferiu o seguinte despacho (Jornal do Com-
mercio, 10 de Outubro de 1920) : 

— «Nos termos do art. 69.°, § 2.° da Constituição 
Federal, são cidadãos brazileiros: «os filhos de pae bra
zileiro e os illegitimos de mãe brazileira, nascidos em 
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paiz estrangeiro, se estabelecerem domicilio na Repu
blica ». Ora os does. juntos demonstram que a requerente, 
Emilia, embora nascida em Pariz, em 27 de Agosto de 1897 : 
a) é filha de pães brazileiros natos ; b) renunciou, perante 
autoridade franceza competente, a sua qualidade de fran-
ceza, para adoptar a nacionalidade brazüeira; c) fez, 
nesse sentido, declaração no Consulado do Brazil. À' vista 
do disposto no art. 15.° do Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio 
de 1908, a requerente está dispensada de obter o titulo 
declaratorio de cidadã brazüeira, destinado somente aos 
estrangeiros comprehendidos nos arts. 11.° a 15.° do citado 
Dec, o que não oceorre com o requerente — reconheci
damente brazüeira, para todos os effeiros jurídicos, na 
conformidade do art. 69.°, § 2." da Const. Fed., indepen
dentemente de quaesquer outros documentos, alem dos 
officiaes, como prova irrefragavel da nacionalidade bra
züeira, adquirida ex-vi do principio pessoal, «jure san
guinis», universalmente acceito, e que permiffe, como no 
caso em espécie, a pessoa nascida no estrangeiro renun
ciar, ao aííingir a maioridade, a nacionalidade do lugar 
do nascimento e preferir a paterna ». 

CAPITULO XIV 

Titulo declaratorio de cidadão brazileiro; dispensa 

Despachando o requerimento de Manoel d'Agonia 
Laranja, pedindo fifu/o declaratorio de cidadão brazi
leiro, o Sr. Dr. Alfredo Pinto, Ministro da Justiça, proferiu 
a seguinte decisão (Jornal do Com. 13 Julho 1921 ) : 

— «Nos termos do art. 69.°, § 2.° da Constituição 
Federal, são brazileiros: — «os filhos de pae brazileiro e 
os ülegitimos de mãe brazüeira, nascidos em paiz estran
geiro, se estabelecerem domicilio na República ». 

Ora, os does. juntos demonstram que o requerente, 
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embora nascido em Portugal: a) é filho de pae brazileiro; 
b) renunciou, perante autoridade portugueza competente, 
a sua qualidade de portuguez, para adoptar a nacionali
dade brazileira ; c) fez, nesse sentido, de accôrdo com 
o disposto no art. 18.û, n.° 11, § 1.° do Código Civil 
Portuguez, declaração na Câmara Municipal de Villa do 
Conde, em Portugal; e d) é domiciliado no Brazil. 

A' vista do disposto no art. 13.° do Dec. n.° 6.948, 
de 14 de Maio de 1908, o requerente está dispensado de 
obter o titulo declaratorio de cidadão brazileiro, destinado, 
somente, aos estrangeiros comprehendidos nos arts. 11.° 
e 15.° do citado Dec, o que não occorre com o requerente, 
reconhecidamente brazileiro para todos os effeitos jurídicos, 
na conformidade do art. 69.° , § 2.° da Constituição 
Federal, independentemente de quaesquer outros documen
tos, alem dos offerecidos, como prova irrefragavel da 
nacionalidade brazileira, adquirida ex-vi do «-principio 
pessoal»—jure sanguinis — universalmente acceito, e que 
permiffe, como no caso em espécie, á pessoa nascida no 
estrangeiro renunciar, ao attingir a maioridade, á nacio
nalidade do lugar do nascimento e preferir a paterna ». 

CAPITULO XV 

Naturalização de religiosos 

Tendo sido levantadas duvidas quanto a naturalização 
de religiosos, a propósito do requerimento em que a freira 
Anna Maria Schnorr e outras pediam fossem naturalizadas 
brazileiras, o Sr. Dr. Ferreira Chaves, Ministro da Justiça, 
proferiu a seguinte decisão (Jornal do Commercio, 1.° 
Agosto 1922): 

— «Concedo a naturalização. Os religiosos não estão 
impedidos de ser cidadãos brazileiros. O que elles não 
.podem é eximir-se do cumprimento de qualquer dever 
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civico, allegando, para isso, a sua funcção religiosa 
(art. 72.°, § 28, da Const. Federal). Se, porem, isso fizerem, 
perderão não a nacionalidade que adquiriram, mas sim 
os direitos políticos que tenham como brazileiros (art. 72.° 
§29) . 

A prohibição do art. JO.0, § 1.°, n.° 4.°, da Consti
tuição é, apenas, quanto ao direito de se alistarem elei
tores, e isso mesmo só para os religiosos de ordem 
monasíica, Companhias, Congregações ou Comunidades, 
de qualquer denominação, sugeitas a voto de obediência, 
regra ou estatuto que importe a renuncia da liberdade 
individual ». 

CAPITULO XVI 

Qualidade de cidadão brazileiro 

No requerimento em que F. H. Filho pedia expedição 
de um documento que provasse a qualidade de cidadão 
brazileiro, adquirida, em vida, por seu pae, F. Hoepfner, 
deu o Sr. Dr. Alfredo Pinto, Ministro da Justiça, o seguinte 
despacho (Jornal do Com. 15 Julho de 1921): 

— «Não tem lugar o que se quere. A' vista dos 
arts. 12." do Dec. n.° 904, de 12 de Nov. de 1902, e 14." 
e 18.° in fine, do Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, 
não é possível expedir titulo declaratorio de cidadão bra
zileiro a quem já falleceu ; embora pelos documentos offe-
recidos se verifique que o dito F. Hoepfner estava nas 
condições exigidas para obter aquelle titulo e não mani
festava a intenção de conservar a nacionalidade de ori
gem, conforme consta da certidão passada pela Legação 
da Allemanha no Brazil». 
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CAPITULO XVII 

Pode ser renunciada a qualidade de cidadão brazileiro ? 

Responde o emérito consíiíucionalista pátrio JOÃO 
BARBALHO, Const. Fed. com.: —«No regimen imperial 
fora esta questão resolvida negativamente (Aviso n.° 221, 
de 10 de Out. de 1852); e é evidente que a mesma razão 
subsiste no regimen actual; assim o considerou o Aviso 
de 14 de Jan. de 1895». 

E acrescenta: — «E' visto, porém, que isto não se 
refere á renuncia que resulta do acto voluntário da natu
ralização do brazileiro em paiz estrangeiro e da acceita-
ção, sem licença do governo federal, de emprego ou pen
são de governo estrangeiro ex-vi do art. 71.°, § 2.°». 

CAPITULO XVIII 

Desnaturalização da mulher pelo facto do casamento 
com estrangeiro 

Na lei n.° 569, de 7 de Junho de 1889, não figura dis
posição alguma auctorizando a desnaturalização da mulher 
pelo facto do casamento com estrangeiro. 

CAPITULO XIX 

Brazileira casando-se com estrangeiro 

Quanto a nacionalidade da brazileira que se casar 
com estrangeiro, assim se externa JOÃO BARBALHO, Const. 
Fed. com.: «O Dec. n.° 1096, de 10 de Dez. de 1860, 
estabelecia que ella seguisse a condição do marido ; o 
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casamento a desnacionalizava. E o Aviso de 14 de Jan. 
de 1895 considerou inteiramente em vigor aquelle decreto, 
em vista do art. 83.° da Constituição, que mantém a 
legislação a eila anterior, emquanfo não for revogada». 

CAPITULO XX 

Estrangeiros pronunciados ou condemnados 

Podem ser naturalizados? 

Os estrangeiros pronunciados no Brazil ou condemna
dos por crime de homicídio, furto, roubo, bancarrota, fal
sidade, contrabando, estellionato, moeda falsa e Ienocinio 
não podem ser naturalizados. 

CAPITULO XXI 

Títulos declaratorios de cidadão brazileiro 

Quaes são os seus equivalentes 

Eqüivalem como títulos declaratorios de cidadão bra
zileiro— os títulos de eleitor federal, os decretos e as 
portarias de nomeação para cargos públicos federaes ou 
esíaduaes, expedidos até 12 de Dezembro de 1907, uma 
vez que seus portadores tenham sido tacitameníe naturali
zados, de accôrdo com os n.os 4 e 5 do art. 69.° da Cons
tituição Federal. 

14 
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CAPITULO XXIi 

Filhos menores de estrangeiro naturalizado 

Podem ser brazileiros, uma vez que a lei do paiz do 
pae permittir o efïeito colleclivo da desnacionalização, 
optando aos 21 annos pela nacionalidade de origem. 

Para esta opção, é necessária a declaração na embai
xada, legação ou consulado do paiz, scientificado o Minis
tério do Interior, juntando-se a esta a prova da opção — 
isto é, a certidão ou attestado das referidas repartições do 
paiz de origem. 

CAPITULO XXIII 

Tratado de dupla nacionalidade 

Em Julho de 1922 foi remettido ao Congresso Nacio
nal, afim de ser sujeito á sua approvação, o Tratado con
cluído entre o Brazil e a Inglaterra, em 29 do dito mez, 
para ser regulada a questão da dupla nacionalidade. 

A remessa do tratado referido ao Poder Legislativo 
foi acompanhada da Exposição de Motivos, ao Sr. Presi
dente da Republica, da lavra do Sr. Dr. Azevedo Marques, 
Ministro das Relações Exteriores, que foi quem suggeriu 
ao Governo a formula, já agora consagrada, para resolver 
as duvidas, ás vezes de conseqüências bem desagradá
veis, surgidas em face de casos muito freqüentes de dupla 
nacionalidade. 

Neste documento, o Sr. Dr. Azevedo Marques expõe 
de modo bem claro a formula que ideou e conseguiu posi
tivar em um acto da importância do que foi concluído em 
29 de Julho, graças ao espirito liberal e aos sentimentos 
amistosos da Inglaterra. 
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Exposição de motivos do Sr. Ministro das Relações Exteriores 

Sr. Presidente. Ha um anno iniciou o Governo de 
V. Ex.a a negociação, que propôs a varias nações, de um 
tratado regulando a dupla nacionalidade. Recebida a idéa 
brazileira com as maiores sympathias pelos paizes aos 
quaes se dirigiu, foi a Inglaterra o primeiro a acceital-a 
definitivamente depois de discutida amplamente entre as 
duas chancellarias e de adoptadas ligeiras alterações no 
projecto brazileiro. 

Reputo de maior relevância para o Brazil e para a 
humanidade esse tratado. 

Simples e claro elle dispensaria explicações. Entre
tanto, seja-me dado o prazer de expor o seguinte : 

O tratado tem duas faces: uma de caracter geral 
regulando a dupla nacionalidade dos cidadãos maiores 
que, por lei, acumulam duas pátrias, e a outra regulando 
apenas a prestação de serviços militares dos maiores e 
menores. 

Quanto á primeira, o tratado adopta como meio de 
unificação de nacionalidade dos cidadãos sui generis a 
naturalização, dispondo que os maiores de 21 annos se 
renunciarem a nacionalidade britannica, de accôrdo com 
as leis da Orã-Brelanha, perderão para todos os effeitos 
essa nacionalidade. Perdendo assim a nacionalidade bri
tannica os cidadãos, maiores, permanecem, unicamente 
brazileiros. E' a opção livre, legal e consciente, por quem 
a pode fazer, de uma das nacionalidades, é a renaíuraliza-
ção brazileira. 

Nada pode e nada tem o Brazil a oppor a tal deli
beração do cidadão britannico, porque já o considerava 
brazileiro ; e portanto, a lisongeira preferencia manifestada 
pela nossa nacionalidade só poderá agradar ao Brazil, 
pois não modifica a nacionalidade brazileira desse cida
dão. A Inglaterra, sim, poderia reclamar, se não existisse 
o Tratado, o qual, portanto, vem juntamente resolver a 
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difficuldade, creando o compromisso para a Inglaterra de 
acceitar a renuncia feita pelos seus subditos. Se, porém, 
a renuncia fôr da nacionalidade brazileira, para que o 
renunciante permaneça unicamente inglez, o Tratado esti
pula que o meio será a «naturalização britannica». De 
facto, se o cidadão brazileiro, de maior idade, dentro dos 
moldes das leis inglezas, se naturalizar inglez, perderá a 
nacionalidade brazileira, como perderia outra qualquer que 
tivesse. 

Também contra isto nada pode o Brazil objecíar, visto 
como a sua Constituição política permitte a todos os Bra-
zileiros, tenham ou não duas pátrias a perda da naciona
lidade brazileira, pela «naturalização» em paiz estran
geiro, que é uma renuncia daquella (Const. Federal, art. 71.°, 
parag. 2.°, letíra a) . E ninguém dirá que os duplos nacio-
naes estejam excluídos do direito de naturalização. Con-
seguintemenfe, renaturalizado o cidadão na Inglaterra, perde 
a nacionalidade brazileira em face da sua constituição ; 
assim como, renunciando na Inglaterra á sua qualidade de 
inglez, perde a nacionalidade ingleza. 

De tal arte, é evidente, além de haver perfeita equipo-
lencia, os princípios constitucionaes do Brazil ficam rigo
rosa e integralmente respeitados e resolve-se, entre os 
dois paizes, a questão da dupla nacionalidade dos cida
dãos maiores e capazes. E' o império da vontade indivi
dual, de todos o melhor. Os incapazes e menores esca
pam sem duvida a essa faculdade. 

A segunda face da questão, isto é, a do serviço mili
tar, que tantos embaraços e inconvenientes vinha causando 
a ambas as pátrias sem vantagens para nenhuma e acar
retando graves prejuízos e sofírimentos aos duplos cida
dãos, fica também solvida pelo Tratado. 

Dispõe elle que o cidadão, quer maior, quer menor, 
tendo prestado serviço militar, ou concluído um curso 
officiai de insírucção militar num dos paizes, ficará isento 
desses serviços no outro, sem com isso perder nenhuma 
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das duas pátrias. Nada mais justo. De facto, se o Bra
zil, no exercício da sua soberania, considera brazileiro e 
exige do cidadão o serviço militar, cohereníemente deve 
respeitar a soberania da Inglaterra e reconhecer-lhe o 
mesmo direito em relação ao subdiío inglez,-

Mas, como não é razoável, nem conveniente exigir 
que o mesmo cidadão maior ou menor preste serviços 
militares a duas pátrias, tudo leva á conclusão de que elle 
íendo desempenhado essa obrigação numa délias, deve 
ficar exonerado na outra. Pôde mesmo acontecer que o 
cidadão seja chamado a esses serviços simultaneamente 
nos dois paizes! 

Além disso, a prestação de serviços militares num 
dos paizes torna até certo ponto apto o cidadão para ser
vir nos exércitos da outra, em caso de guerra. Essa obri
gação no caso de guerra continuará a existir perante as 
duas pátrias, emquanfo o cidadão fôr menor; e então só 
as circumstancias do momento poderão decidir casuisíica-
mente a collisão. 

Cessará, porém, tal obrigação se, depois de- aftingir a 
maioridade, o cidadão expontaneamente se desfizer de 
uma das nacionalidades, renaturalizando-se na outra, na 
forma do Tratado. 

Estão, assim, conciliados todos os interesses e res
peitados os dogmas consfitucionaes. 

O Tratado é, pois, uma benéfica formula nova no 
Direito Internacional, de resultados importantíssimos, para 
as boas relações entre os povos e tranquillidade indivi
dual. O Brazil adquire de tal arte mais um motivo de 
fixação, no seu solo privilegiado, dos bons estrangeiros 
que venham collaborar rranquillamenre comnosco para a 
riqueza publica e particular, embora mantendo os senti
mentos, que as leis não modificam, de amor e fidelidade a 
uma só pátria, que a sua alma elegerá única indestructivel. 

Rio de Janeiro, 1 de Agosto de 1922.—O Ministro 
das Relações Exteriores, / . M. de Azevedo Marques». 
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CAPITULO XXIV 

Naturalização; como pode ser 

Ei Ia pode ser «tácita» ou «.expressa». 

SECÇÃO I 

Naturalização < tácita > (M) 

E' a que concede os foros de cidadão brazileiro ao 
estrangeiro, sem ter havido prévio pedido. 

I 

Como pode ser adquirida 

Pode ser adquirida por disposição provisória ou por 
permanente. A primeira está prevista no caso do n.° 4 
do art. 69.° da Constituição Federal ; a segunda pelos 
casos do n.° 5 do citado artigo. 

II 

O que é necessário pa ra que se de a na tura l ização « t ác i t a » 

E' necessário que o estrangeiro esteja nas condições 
que se seguem : 

1." — Os estrangeiros que, achando-se no Brazil a 15 
de Nov. de 1889, não declararam ate 24 de Agosto de 1891, 
o animo de conservar a nacionalidade de origem, de 

(92) NATURALIZAÇÃO TÁCITA: 
culo de MANUEL VIOTTI, 

Vide sob esta épigraphe o opus-



215 

accôrdo corri o processo estabelecido nos Decs. n.° 58-A, 
de 14 de Dez. de 1889 e n.° 396, de 15 de Maio de 1890; 

2.° — Os estrangeiros que possuírem bens immoveis 
no Brazil e forem casados com brazileiras ou tiverem 
filhos brazileiros, comtanto que residam no Brazil, salvo 
se manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade. 

III 

Que titulo expede o Governo Federal ? 

Para a naturalização «faciía» o Governo expede o — 
titulo declaratorio de cidadão brazil eiro. 

IV 

O « titulo declaratorio de cidadão brazileiro » 
pode ser denegado? 

Não; uma vez que o estrangeiro se ache nos casos 
previstos pelos n.os 4 e 5 do art. 69.° da Constituição Fede
ral e o solicite. 

V 

Prova da naturalização « tácita > 

Prova-se com a exhibição do titulo declaratorio de 
cidadão brazileiro. 

Si este titulo fôr extraviado, a Secretaria da Justiça 
fornecerá certidão, mediante o pagamento do sello respe- . 
ctivo. 
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VI 

Papeis referentes à naturalização 

A isenção de custas, sellos e emolumentos 

Todos os papeis estão isentos de custas, sellos e 
emolumentos, até a expedição do titulo. 

Da mesma forma estão isentos os papeis para a prova 
de ser cidadão brazileiro. 

Uma vez expedido o titulo, d'ahi por diante pagará 
qualquer papel o respectivo sello. 

SEOÇÃO II 

Naturalização expressa 

E' a que se concede em virtude de lei expressa e a 
pedido. 

I 

Como o estrangeiro a requer? 

Não se achando o estrangeiro nas condições necessá
rias para a «naturalização tácita», pode requerel-a. 

Se o estrangeiro estiver nas condições de requerer o 
titulo deciaratorio, não deve pedir a portaria de naturali
zação expressa. 

II 

Que titulo expede o Governo Federal? 

Expede a — «portaria de naturalização». 
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I I I 

Prova da naturalização expressa 

Prova-se com a «portaria de naturalização». 
Si fôr extraviada, a Secretaria da Justiça dará certidão, 

pago o sello respectivo. 

CAPITULO XXV 

Documentos que instruem os pedidos de naturalização 

Sua não restituição 

A Secretaria da Justiça não os entrega, dando porém 
certidões dos mesmos, 

Para isso é necessário que o interessado o requeira, 
sendo sua firma reconhecida por tabellião. 

Pagará o sello respectivo das certidões. 

SECÇÃO I 

Documento para pedido de naturalização em lingua estrangeira 

Si o documento fôr em lingua estrangeira, será tradu
zido para o vernáculo pelo traductor publico. 

SECÇÃO I I 

Qualidade de brazileiro naturalizado 

Como se prova 

Só se prova com a exhibição do titulo dedaratorio 
ou com a portaria de naturalização. 
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SECÇÃO I I I 

Titulos de eleitor federal e decretos e portarias de nomeação 
para cargos públicos e o titulo declaratorio de cidadão 
brazileiro. 

Eqüivalem ao titulo declaratorio de cidadão brazi
leiro, uma vez que tenham sido expedidos até 12 de 
Dezembro de 1907, e os seus portadores tenham sido 
tacitamente naturalizados — os titulos de eleitor federal, 
os decretos e as portarias de nomeação para cargos 
públicos. 

O interessado deve, com esses documentos, uma vez 
que prove ter sido tacitamente naturalizado, requerer ao 
Ministro da Justiça o titulo declaratorio de cidadão 
brazileiro. 

SECÇÃO IV 

Analphabetos e os casos de naturalização < tácita > 

O requerimento será feito por intermédio de procurador. 
Para tal fim o analphabeto irá a cartório de notario 

publico e passará procuração. 
Está o pedido sujeito a ser indeferido. 

SECÇÃO V 

Procuração nos casos de naturalização « tácita » 

O estrangeiro passará procuração nos casos aponta
dos, porquanto a lei exige que nelles o requerimento seja 
feito por si. 
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SECÇÃO VI 

Bens immoveis 

Devem elles ser insignificantes? O immovel deve ser onerado? 

Respondemos pela negativa. 
O legislador ordinário o que quiz, exigindo «.bens 

immoveis» —é que estes sejam de certa importância. 
E isto se deduz, porquanto, o que se quer é que íaes 

bens venham garantir a permanência do estrangeiro no 
paiz, onde quer naturalizar-se. 

O immovel não deve ser onerado, convindo que o 
estrangeiro junte certidão neste sentido do Registro de 
Hypoíhecas. 

CAPITULO XXVI 

Expedição de títulos de reconhecimento de nacionalidade 

Qual o Ministério que os pode expedir 

Só o Ministério da Justiça e Negócios do Interior pode 
expedir esses títulos. 

CAPITULO XXVII 

Obrigações contrahidas no paiz de origem 

Os naturalizados não escapam, com a naturalização, 
ás obrigações contrahidas no paiz de origem antes delia. 

Não estão, assim, isentos do serviço militar do seu. 
paiz de origem. 
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CAPITULO XXVIÎI 

Direitos civis e políticos dos naturalizados 

Os estrangeiros, uma vez naturalizados, gozam de 
todos os direitos civis e políticos. 

CAPITULO XXIX 

Cargos ou funcções que os naturalizados podem occupar 

Os naturalizados podem desempenhar quaesquer cargos 
ou funcções publicas. 

Excepções : Não podem occupar os cargos de Pre
sidente e Vice-Presidente da Republica. 

Para os cargos de Senador ou Deputado ao Congresso 
Federal torna-se necessário que tenha para este mais de 
quatro annos de cidadão brazileiro e para aquelle mais de 
seis annos. 
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CAPÍTULO XXX 

Projectos de íei sobre naturalização 

SECÇÃO I 

Naturalização importando a perda da nacionalidade de origem 

Gamara dos Deputados—Sessão de 29 de Agosto de 1917 

PROJECTO 

N. 202 — 1917 

Determina que a naturalização importe a perda 
da nacionalidade de origem 

O assumpto de que vamos íraíar é do dominio do 
direito internacional, mas sob um aspecto que pertence ao 
Poder Legislativo prover. 

Ninguém pode negar ao indivíduo o direito de renun
ciar a sua nacionalidade e adopíar uma outra. E, si uma 
ou outra legislação tem exigido uma licença prévia para a 
adopção de uma nova nacionalidade, isso não tem sido 
observado, mesmo porque, como ensina F IORE. («Direito 
Internacional», n.os 66 a 68), a acquisição de nova natura
lização é um contractu pessoal. 

À verdade é, porém, que a extensa latitude desse 
direito tem originado inconvenientes que é preciso afastar, 
não só no terreno internacional, como no terreno moral. 
Porque indivíduos ha que teem duas, trez e mais pátrias, 
o que, no dizer de BONFILS, «é inconcebível com o direito 
e com as relações entre os povos». 

Â presente guerra, tão fecunda em lições de toda 
ordem, nos tem dado alguns exemplos desse inconveniente 
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de duplas, ou múltiplas, nacionalidades. E não raro nos 
tem levado a altitudes pouco firmes. 

Até bem pouco tempo vivíamos a solicitar do governo 
inglez, por intermédio do nosso muito illustre ministro em 
Londres, o Dr. Fontoura Xavier, a libertação de prisioneiros, 
ou outros favores, a brazileiros naturalizados, somente 
porque eram naturalizados e porque a naturalização os 
equiparava aos nacionaes ; ao mesmo tempo cruzávamos 
os braços e, até certo ponto, justificávamos a nossa con-
temporização no íorpedeamento do «Rio Branco», por 
submarinos allemães, com o fundamento de que as vicíimas 
eram apenas «brazileiros naturalizados», 

Não ha muito tempo, um porfuguez de origem, que 
designaremos pelas iniciaes «J. T.», nascido em 1891, resi
dindo no Brazil desde 1904, naturalizado brazileiro em 
Abril de 1915, tendo ido nesse anno a Portugal, alli lhe 
desconheceram a nova pátria, não lhe valendo mesmo a 
intervenção do nosso consul. 

Esse facto consta de um communicado d'«A Noite». 
São effeitos da falta de uma medida exacta sobre a nossa 
soberania e os nossos processos iníernacionaes. 

Ha, relativamente ao principio da nacionalidade, duas 
doutrinas a observar: uma, que chamaríamos «fixa», é a 
que se funda nos textos constitucionaes, inalterável, tradi
cional ; a outra, decorrente das leis ordinárias, é perfeita
mente modificavel. 

Assim a doutrina fundada no «jus sanguinis», ou no 
«jus loci», é constitucional. Em virtude desse principio, 
o que determina a nacionalidade é a «filiação»; ou o 
«logar do nascimento», isto é, o «nascimento no terri
tório nacional». 

Em alguns paizes, como a Allemanha, a Bélgica, a 
Italia, e outros, predomina o principio do «jus sanguinis», 
o direito do sangue; os filhos seguem a nacionalidade do 
pae, qualquer que seja o logar em que tenham nascido. 

A lei allemã de 1870 ainda vai além porque determina 
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expressamente que a naturalização não importa a perda 
da nacionalidade. 

Em outros como o Brazil, Argentina, e em quasi todos 
os paizes da America, predomina o logar do nascimento: 
— «nasceu no Brazil, é brazileiro», salvas as restricções 
diplomáticas. 

Dahi esse facto interessante : um filho de allemão, 
nascido no Brazil, é tão legitimo brazileiro, como legitimo 
allemão. Mesmo os naturalizados brazileiros não perdem 
a nacionalidade de origem. 

Para que os allemães, que se naturalizassem america
nos, ficassem americanos firmou-se o tratado de Baukroft 
em virtude do qual «cinco annos de morada effectiva em 
qualquer dos territórios desses paizes, tornavam o cidadão 
naturalizado pertencente definitivamente a esse paiz». 

Ainda e no mesmo sentido, ha o prorocollo de 9 de 
Outubro de 1869, entre a Inglaterra e os Estados Unidos, 
e o de 16 de Novembro de 1868, entre os Estados Unidos 
e a Bélgica, (Bonfiis, n.° 424). 

Não conhecemos outro. Relativamente ao nosso paiz 
pouco ha. Conhecemos apenas o accòrdo celebrado entre 
o Brazil e os Estados Unidos, em 27 de Abril de 1908, 
relativo á volta do naturalizado ao paiz de origem. A sua 
permanência ahi, por mais de dous annos, importa em 
renuncia da naturalização. 

Os conflicíos iníernacionaes decorrentes da duplicata 
de nacionalidades são innumeros. 

Os relativos aos subditos marroquinos chegaram a 
tal exaggero, que o illustre Carlos de Carvalho achou 
melhor aconselhar que se acabasse com o consulado bra
zileiro de Tanger. 

Ora, certamente, nós não podemos alterar no que 
está nas constituições dos outros povos, relativamente ao 
«jus sanguinis» ou ao «jus loci». O que fizéssemos seria 
inócuo; sem resultado; cada um continuaria a se regular 
pelas suas leis. 
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Quando a divergência se fundar em leis, ou em prin
cípios de ordem constitucional, não haverá solução nas 
leis ordinárias. Nenhum paiz, por interesse algum, alte
raria os princípios consíifucionaes da sua nacionalidade, 
seja elle o «jus soli», ou o «jus sanguinis». 

Mas, quando a nacionalidade é voluntária, é adqui
rida, é pela «naturalização», ella é regulada pela lei ordi
nária, da competência do Poder Legislativo. No Brazil 
essa competência legislativa é estabelecida pelo art. 34.°, 
§ 24 da Constituição Federal. 

E si as leis ordinárias originam conflictos, ou arrastam 
a situações ridículas, a culpa é tão somente do legislador. 

Innumeras leis teem regulado, no paiz, a naturalização 
dos estrangeiros, desde a lei de 23 de Outubro de 1832. 

Um dia, em 1892, o Ministro das Relações Exteriores 
solicitou do Ministro da Justiça uma informação a respeito 
e, em aviso de 14 de Janeiro de 1893, do Ministério da 
Justiça, aviso, aliás, que não consta das decisões do 
Governo, mas está no «Diário Official» de 18 de Janeiro 
de 1893 (pag. 291 ), se enumeram todas as leis e decretos 
acerca da naturalização até áquella data. 

Depois ainda vieram outras leis e decretos até o de 
numero 6.948, de 14 de Maio de 1908, em vigor. 

Nenhuma dessas leis acauíela sufficientemente o inte
resse nacional no caso de dupla nacionalidade adquirida, 
ou de dupla naturalização. 

Apenas a lei de 23 de Outubro de 1832, da Regência, 
assignada por Lima e Silva, Costa Carvalho e Braulio 
Moniz, dispunha, no seu art. 9.°, que «as cartas de natu
ralização não surtiriam effeiío, sem que, além de cumpridas 
e registradas nas Câmaras Municipaes, « nestas pres
tassem juramento de obediência á Constituição e ás leis 
do paiz, jurando ao mesmo tempo reconhecer o Brazil 
por sua pátria, daquelle dia em deante». 

Às exigências de colonização apagaram depois esse 
traço nacionalista das leis sobre a naturalização. 
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Hoje não ha nem mesmo essa exigência de ordem 
moral; e um cidadão pode tirar quantas cartas de natu
ralização entender, pouco se importando com os interesses 
iníernacionaes do paiz. 

Entretanto é licito providenciar no sentido que a natu
ralização dê uma paíria nova ao indivíduo, mas não duas 
ou mais pátrias. 

O principio' não é novo. Na Austria a acquisição de 
uma nacionalidade estrangeira acarreta «ipso facto» a 
perda da nacionalidade austríaca. (EDGARD S É E , Journal 
du Droit International, 1916, pag. 55). 

Em Portugal, si não estamos enganados, foi ha pouco 
mais de um anno aventada no Parlamento a idéa de res
tringir o direito de naturalizar-se, de modo a evitar a dupla 
nacionalidade adquirida. 

Na França, essa questão da naturalização préoccupa 
os estadistas. E ainda o anno passado (1916), o 
Sr. Víviani, guarda dos sellos, como se lê em uma noticia 
do «Matin» de 22 de Setembro, apresentara na véspera 
um projecío de lei, modificando as disposições do direito 
civil no tocante á naturalização, não a permiííindo senão 
depois de verificada, pelo íempo e pelos factos, a since
ridade do naíuralizando. 

Certamente deve ser livre ao cidadão como dizia 
JEFFERSON, em 1793, mudar de nacionalidade. E' o prin
cipio corrente na grande nação norte-americana. 

Mas íambern já o dizia o general CASS, citado por 
CALVO, no seu « Direito internacional », e com admirável 
bom senso: — À partir do momento, em que um cidadão 
se naturaliza em outra paíria, a fidelidade, que elle devia 
a seu paiz naíal, cessa para sempre, e começa para elle 
uma nova existência política. 

E' no interesse de evitar uma observação moral e 
imprimir uma nova orientação ao principio da naciona
lidade adquirida que apresentamos o seguinte projecto 
de lei : 

15 
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PROJECTO 

Art. 1." A naturalização importa na perda da nacio
nalidade de origem. 

Art. 2.° Da data da presente lei, o Governo não con
cederá carta de naturalização aos subdiíos de paizes onde 
se não reconheça a naturalização brazileira, ou onde se 
mantenha para os naturalizados a nacionalidade de origem. 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposições em con
trario. — Gonçalves Maia. 

Foi lido e julgado objecto de deliberação e enviado 
á Commissão de Constituição e Justiça o seguinte : 

SECÇÃO I I 

Carta de naturalização a auxiliares estrangeiros nos 
consulados e legações brazileiras 

Gamara dos Deputados. — Sessão de 25 de Dezembro de 1911 

PROJECTO 

N. 403-A —1911 

Concede carta de naturalização, independente de resi
dência no Brazil, aos auxiliares estrangeiros nos 
consulados e legações brazileiros, depois de 30 
annos de serviço, com parecer da Commissão de 
Constituição e Justiça. 

«O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° O Governo poderá conceder carta de natura

lização, independentemente de um periodo de residência 
no Brazil, aos auxiliares estrangeiros nas legações e 
consulados do Brazil quando tenham 30 annos de bons 
serviços. 

Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrario». 
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Tal é o projecto formulado pela Commissão de 
Diplomacia e Tratados e sobre o qual foi consultada a de 
Constituição e Justiça. 

«E' hoje geralmente reconhecido que o vinculo de 
nacionalidade é contratual, que este vinculo que une ao 
Estado cada um dos cidadãos que o compõem é formado 
por um accôrdo de suas vontades expressas ou pre-
supposfas, o que eqüivale a dizer que a nacionalidade 
não se impõe e que aquelle que a adquire é também 
senhor de a ella renunciar. 

«A doutrina da dependência perpetua (allégeance) já 
fez seu tempo». 

Assim se exprime WEISS em seu relatório de 15 de 
Maio de 1894 á décima commissão do Instituto de Direito 
Internacional. 

Comquanío tal affirmação levantasse contestações de 
outros membros da doutíssima Associação, ella exprime 
fielmente a evolução liberal que a noção da nacionalidade 
experimentou no passado século. 

A naturalização é o acto de soberania pelo qual um 
Estado admitte um estrangeiro no numero de seus 
nacionaes. 

Ella implica necessariamente o concurso de vontades 
do Estado e do indivíduo. 

GEFFCKEN commenfando a obra «Droit International 
de lEurope, de Heffíer» diz a pag. 154: 

«E' preciso previamente estabelecer, em principio, que 
cada Estado fixa por si mesmo e com toda independência 
as condições de acquisição e perda da nacionalidade». 

Assim muitas leis importantes foram promulgadas no 
derradeiro quartel do ultimo século sobre essa materia e 
entre ellas as da Inglaterra e Allemanha, ambas de 1870, a 
da Suissa em 1876 e as Francezas de 1889 e 1895. 

Variando taes leis de paiz a paiz, a respectiva appli-
cação suscita conflictos que somente as convenções 
podem derimir. 
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Dous princípios se chocam nessas divergências : o da 
nacionalidade única e o da nacionalidade múltipla. 

Esse antagonismo não data da idade média, não 
remonta ao juramento de obediência (allégeance) imposto 
por Jacques 1.° da Inglaterra aos seus subdiíos em 1606, e 
que foi considerado como vinculo perpetuo e indissolúvel 
da nacionalidade, nesse paiz, até a citada lei de 1870. 

Desde remota antigüidade existe a divergência. 
Emquanto as cidades gregas toleravam o accumulo de 

nacionalidades, o direito romano expressamente o prohi-
bia. O cidadão devia devotar-se inteiramente a Roma. 

Cicero, na oração pro Balho, dizia: 
«Nos non possumus, et hujus esse civitaíis et cujus 

vis prœterea ; ceteris concessum est. 
Ne quis nostrum plus quam unius civitaíis esse possit». 
Da diversidade dessas leis resulta que alguns indivíduos 

podem ter mais de uma nacionalidade e outros não terem 
nacionalidade alguma (heima/Ios). 

Os autores procuram combater esses dous inconve
nientes e em sua maioria se pronunciam pela nacionalidade 
única, mas na impossibilidade de harmonizar todas as leis 
internas dos Estados soberanos forçoso é escolher entre 
elles. 

RiviER, Principes du Droit des Gens, vol. f, pagina505, 
escreve : 

«Ficar sem pátria acarreta inconvenientes manifestos, 
tanto no ponto de vista material como no jurídico e moral. 

E' mais que uma anomalia, é uma desgraça, é um 
vicio que se procura extirpar concedendo ou impondo aos 
sem pátria, uma nacionalidade. 

«A dupla ou muitiplice nacionalidade, pelo contrario, 
embora dê ás vezes logar a difficuldades e conflictos que 
podem ser desagradáveis, principalmente em uma época 
onde o serviço militar é em vários paizes obrigatório e 
universal, pode, entretanto, proporcionar reaes vantagens 
a quem a possue. 
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Encarada sob o ponto de vista superior da humanidade, 
ella é de natureza a alargar as vistas e elevar o espirito ; 
«lia permitte ao individuo tomar um impulso superior além 
das esíreiíezas nacionaes. 

« E' uma anomalia, sem duvida, mas não me é possível 
descobrir nella o caracter nefasto que lhe assignalam os 
partidários da uniformidade e simplificação extremas. 

As difficuldades que delia resultam prendem-se sobre
tudo ás leis actuaes do serviço militar. 

Isto é de ordem secundaria e momentânea, ao passo 
que o principio da liberdade é de ordem superior. 

Alem disto, em boa regra e de facto, o dever civico 
não é devido e os direitos civicos não são effectivamente 
exercidos senão em um só paiz; o direito de cidade 
em outro, ou outros, ficam de certo modo em estado 
latente. 

Os povos, em nossa communidade internacional, pre
sumem-se amigos e não inimigos uns dos outros». 

Nessas doutrinas liberaes inspiraram-se o Governo 
Provisório, installado a 15 de Novembro de 1889 e a nossa 
Constituição. 

Paiz despovoado, dotado das maiores riquezas natu-
raes, mas que aguardam braços que as explorem, intelli-
gencias e capitães que as lancem em circulação, o Brazil 
aítrahindo os estrangeiros, pratica um acto de elevado 
valor morai e de bem entendido interesse. 

Assim pensou o Governo provisório. 
O decreto n.° 15-A, de 26 de Novembro de 1889, pro

mulgado onze dias após a proclamação da Republica, 
autorizou o Ministro e Secretario de Estado dos Negócios 
do Interior e os governadores dos Estados a conceder 
naturalização a todo estrangeiro que a requeresse, inde
pendentemente das formalidades exigidas pelas leis do 
extincro Império. 

A naturalização seria concedida por portaria e isenta 
de qualquer imposto. 
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A 14 de Dezembro do mesmo anno foi expedido o 
decreto n.° 58-A, considerando cidadãos brazileiros todos 
os estrangeiros que já residiam no Brazil em 15 de Novem
bro de 1889, salvo declaração em contrario, feita perante 
a respectiva Municipalidade, no prazo de seis mezes da 
publicação do decreto. Também o foram todos os estran
geiros que tinham residência no paiz durante dous annos, 
desde a data deste mesmo decreto, sem se excluírem pela 
declaração citada. 

As muitas reclamações apresentadas pelos represen
tantes das nações amigas não demoveram nossos legis
ladores, que apenas concederam ampliação de prazo e 
outras facilidades para que os interessados podessem 
manifestar o desejo que porventura tivessem de conservar 
sua nacionalidade originaria. 

A Constituição de 24 de Fevereiro de 1894 consagrou 
nos ires últimos parágrafos do seu artigo 69.° o pensa
mento do Governo provisório. 

No 4.° e 5.° paragraphos a propria Constituição con
fere a nacionalidade aos estrangeiros que, achando-se no 
Brazil antes de 15 de Novembro de 1889, não declararem, 
dentro de 6 mezes depois de entrar em vigor a Constituição, 
o animo de conservar a nacionalidade de origem e aos 
estrangeiros que possuírem immoveis no Brazil e forem 
casados com brazileiras, ou tiverem filhos brazileiros, 
comíanío que residam no Brazil, salvo se manifestarem a 
intenção de não mudar de nacionalidade. 

No sexto e ultimo paragraphe, porém, a Constituição 
refere-se explicitamente a determinações de leis ordinárias, 
dizendo genericamente : — « Os estrangeiros por outro 
modo naturalizados ». 

Basta attender a essa expressão para verificar que 
não são exclusivas as condições expressas nos outros 
paragraphos do citado art. 69.° da nossa Constituição. 
Nada impede, portanto, que se promulguem leis ampliando 
ainda mais as grandes concessões já feitas em materia de 
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naturalização. A lei n.° 904, de 12 de Novembro de 1912, 
em seu art. 6.° determina : 

« O requisito da residência será dispensado : 
1.° Ao estrangeiro casado com brazileira ; 
2.° Ao que possuir bens immoveis no Brazil ; 
3.° Ao que tiver parte em algum estabelecimento 

industrial ou fôr inventor ou introductor de um gênero de 
industria util ao paiz; 

4.° Ao que se recommendar por seus talentos e lefíras, 
ou por sua aptidão profissional ou qualquer ramo de in
dustria ; 

õ.° Ao filho de estrangeiro naturalizado nacional fora 
do Brazil antes da naturalização do pai ». 

Pelo texto referido verifica-se que o projecto da Com-
missão de Diplomacia e Tratados vem constituir apenas 
mais um paragraphe aliás justíssimo, ao artigo que aca
bamos de citar. Com effeito, se aos artistas, inventores, 
liíteraíos, industriaes ou proprietários se concede natura
lização sem condição de residência no paiz, como pode
ríamos exigil-a aos antigos serventuários de nossas lega-
ções ou consulados que, mesmo em razão de suas funeções, 
não podem residir no Brazil? A prestação de serviços 
á Nação mesmo fora de seu Território constitue motivo 
de acquisição de nacionalidade em paizes aliás avaros 
na concessão dessa regalia. Assim, segundo F. DE MAR
TENS ( Traité de Droit International) a lei ingleza de 1870 
permifte ao estrangeiro naturalizar-se após 5 annos de 
residência no Reino Unido, ou ter prestado serviços por 
igual prazo fora das fronteiras. 

Em França uma medida excepcional dispensou qual
quer prova de residência para os estrangeiros que com
bateram em 1870 e que manifestassem o desejo de se 
naturalizar até dous mezes depois de terminada a guerra. 
Na Allemanha, diz o mesmo autor, consideram-se como 
subdiíos do Império não só os estrangeiros naturalizados 
em um dos Estados allemães, mas também aquelles que 
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occupam em um desses Estados uma funcção relativa á 
administração publica, aos cultos, ou aos negócios com-
munaes. Esta disposição permiíte a um estrangeiro ser 
legalmente, ao mesmo tempo subdito da Allemanha e de 
um outro Estado. Na Russia finalmente, a lei de 10 de 
Fevereiro de 1864 exige para naturalização a residência 
por 5 annos, mas tal disposição não prevalece para : 

1." as pessoas úteis á Russia, ou que lhe tenham 
prestado serviços particulares ; 

2.° os filhos de estrangeiros, nascidos ou não na 
Russia, mas educados em estabelecimentos russos ; 

5.° os estrangeiros ao serviço da Russia ; 
4.° as mulheres russas casadas com estrangeiros 

depois de viuvas ou divorciadas. 
Pelas razões allegadas verifica-se que o projecto de 

que nos occupamos, está de accôrdo com os princípios 
liberaes do nosso tempo, com a letra e espirito da nossa 
Constituição, com as dfsposições da lei de 1902 e com 
precedentes de varias nações. 

Pensamos, portanto, que a Comissão de Constituição 
e Justiça deve aconselhar á Câmara dos Deputados sua 
approvação. 

Sala das Commissões, 25 de Dezembro de 1911.— 
Lamenha Luis, Relator. — Frederico Borges, Presidente. 
— Campos Cortier. — Porto Sobrinho. — Felisbello 
Freire, — Henrique Vaiga. 
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SEOÇÃO I I I 

Emendas ao Projecto n.° 576, de 1920 

( 3 . a DISCUSSÃO) 

Câmara dos Deputados 

N.° 1 

Ao art. í.° : diga-se: a mulher casada com brazileiro ou brazi-
leira casada com estrangeiro, não acompanham a lei nacional do 
marido. 

Art. 5.° Supprima-se. 
Sala das sessões, de Novembro de 1920.—Maurício de Lacerda. 

N.° 2 
Onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a abrir o credito de 50 contos 

para reimpressão do Código Civil e leis alterativas do mesmo, inclu
sive a presente. 

Sala das sessões, 12 de Novembro de 1920.—Maurício de Lacerda. 

N.° 5 

Projecto n.° 576— 1920 Substitutivo 

O Congresso Nacional : 
Considerando que a similitude 

de nacionalidade de marido e mu
lher facilita consideravelmente as 
relações jurídicas de ordem pri
vada entre os cônjuges, elimi
nando duvidas e controvérsias, 
algumas sem solução legal, como 
freqüentemente occoreu durante a 
ultima guerra a propósito de pas
saportes. 

Considerando que por isso é 
principio acceito pela generali
dade das legislações e é voto do 

Considerando que, si é de toda 
a vantagem conservar a unidade 
da familia em todas as relações 
jurídicas, evitando que seus di
reitos e obrigações sejam regidos 
por leis différentes ; de maxima 
conveniência é impedir que a Pá
tria se converta de um ente real 
em um agglomerado convencio
nal de indivíduos. — Porventura 
leva-se a Pátria na sola dos sa
patos ? (Danton), 

C o n s i d e r a n d o que, embora 
seja doutrina corrente na Europa, 
fixada pelo Instituto de Direito In-
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Projecto n.° 576-1920 Substitutivo 

instituto de Direito Internacional 
que a mulher adquira pelo casa
mento a nacionalidade do marido ; 

Considerando que, concordan-
íemente, e também pela generali
dade das legislações acceito o 
principio de que a mulher que se 
casa com estrangeiro, perde a na
cionalidade de origem e que, as
sim, si o marido for brazileiro, a 
mu lhe r estrangeira não adqui
rindo a nacionalidade brazileira 
ficará sem nacionalidade: 

ternacional, na sessão de Oxford 
em 1880, consagrada em grande 
numero de códigos e leis, que a 
mulher adquire pelo casamento a 
nacionalidade do marido ; em ge
ral, as legislações latino-ameri
canas não consideram o casa
mento modo de adquirir ou per
der a nacionalidade. Apenas o 
Mexico, Haiti, Guatemala, Cosia 
Rica, Peru e Venezuela, adopía-
ram o systema europeu (Clovis 
Beviláqua, Commentarios ao Có
digo Civil, vol. r, pag. 115). 

Considerando que não ha con
cordância entre as nações quanto 
ao principio de que a mulher que 
se casa com estrangeiro adquire 
a nacionalidade de o r i g e m , e, 
que, nas nações em que vinga o 
principio de que a mulher estran
geira adquire pelo casamento a 
nacionalidade de origem, é-lhe 
reservado o direito de manter a 
nacionalidade de origem ou de 
naturalizar-se brazileira, desap-
parecendo o receio de què fique 
sem nacionalidade; (Na França, o 
art. 19.° do Código Civil, modifi
cado pela lei de 26 de Junho de 
1889 determina que a franceza 
que se casar com um estrangeiro 
siga a condição de seu marido, 
excepto se o seu casamento não 
lhe conferir a nacionalidade do 
marido, caso em que ella perma
necerá franceza. Igual providen
cia consagra o Código Civil Por-
tuguez, art. 22.° § 1.° — « Appli-
car-se-ha subsidiariameníe a lei 
do domicilio e, em' falta desta, a 
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Considerando que si a Cons
tituição Federal, enumerando ex
pressamente os casos em que se 
perde a nacionalidade brazileira, 
não permitte que por lei ordiná
ria se declare que a mulher bra
zileira, casando com estrangeiro, 
perde a nacionalidade brazileira 
e adquire a do marido, não impede, 
por outro lado, que se outorgue 
a nacionalidade brazileira á mu
lher estrangeira que se casa com 
braziieiro, o que attende, em parte, 
a conveniência indicada; 

Considerando, entretanto, que 
por coherencia, desde que a lei 
não pode facultar á brazileira que 
casa com estrangeiro a naciona
lidade do marido, não deve impor 
a nacionalidade brazileira á es
trangeira que se casa com brazi
ieiro, mas simplesmente facilitar-
lhe a acquisição dessa naciona
lidade pelo facto do casamento: 

Decreta: 

Art. I.0 O casamento da mu
lher estrangeira com braziieiro, 

da residência quando a pessoa 
não tiver nacionalidade (art. 9.° 
n.° 1 Código Civil Braziieiro, 
lntroducção). As relações jurídi
cas pois estão reguladas». 

Considerando que, em face da 
Constituição Federal, art. 69.°, a 
mulher brazileira casada com es
trangeiro conserva a sua nacio
nalidade, e, reciprocamente, a es
trangeira casada com braziieiro 
mantém a sua condição de estran
geira; mas que nada a impede 
de naturalizar-se brazileira, em 
vista do disposto no § 6.° do ci
tado artigo. São brazileiros — os 
estrangeiros por outra forma 
naturalizados, o que resolve o 
problema. 

Considerando que seria grave 
incoherencia, desde que por lei 
ordinária não é possível estabe
lecer que a brazileira que casa 
com estrangeiro adquire a condi
ção de estrangeira, forçar ou offe-
recer a nacionalidade brazileira á 
estrangeira que se casa com bra
ziieiro, cabendo apenas facilitar, 
nunca b a r a t e a r o processo de 
acquisição da nacionalidade bra
zileira, e, isto, desde que a mu
lher não tenha manifestado o 
animo de conservar a nacionali
dade de origem, o que revelado 
no acto do casamento constitui 
prova de sua desaffeição á pátria 
do marido: 

O Congresso Nacional -de
creta : 

Art. 1.° A estrangeira casada 
com braziieiro considera-se bra-
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mesmo que não tenha residência 
no Brazil, importará em a natu

ralização da mulher, que adquire 
desde logo a nacionalidade brazi

leira, salvo si fizer constar do ter

mo de casamento que quer conser

var sua nacionalidade de origem. 

Art. 2.° A mulher, nas condi

ções indicadas, que houver feito 
consignar essa vontade no termo 
do casamento, poderá em qual

quer tempo ser naturalizada bra

zileira, desde que o requeira ao 
Ministro da Justiça e Negócios 
Interiores em petição assignada 
por ella e pelo marido com as 
firmas reconhecidas. 

Paragrapho único. Em caso 
de ausência ou de impedimento 
do marido, poderá sua assigna

tura ser dispensada pelo juiz fede

ral, mediante justificação por do

cumentos ou testemunhas. 

zileira desde que manifeste o ani

mo, definitivo, de seguir a condi

ção do marido, si for principio da 
nação de origem que a mulher 
adquire pelo casamento a nacio

nalidade do mesmo. 

Paragrapho único. A prova 
da intenção resultará da declara

ção da mulher perante o agente 
consular do Brazil no paiz onde 
tenha residência, cujo termo fir

mará, juntamente com o marido 
e duas testemunhas idôneas. 

Art. 2.° A estrangeira casada 
com brazileiro, cuja pátria de ori

gem não considera o casamento ■ 
modo de acquisição ou perda de 
nacionalidade, si quizer naturali

zarse brazileira, poderá processar 
a sua naturalização perante o 
agente consular brazileiro, dis

pensada do requisito da resi

dência. 
§ 1.° Depois de examinados 

todos os documentos exigidos 
pela lei de naturalização e verifi

cada sua conformidade, será o 
processo remettido por intermédio 
do Ministério das Relações Exte

riores ao Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, para que o 
Poder Executivo possa resolver 
sobre a concessão e registro do 
titulo declaraíorio. 

§ 2.° Satisfeitas estas forma

lidades, será o titulo enviado ao 
Consulado afim de ser entregue ã 
naturalizada ou ao seu procura

dor especial. 
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Ari. õ.° Na hypoíese do art. 1.° 
o termo de casamento, devida
mente registrado no Ministério 
de justiça e Negócios Interiores, 
eqüivale ao titulo declaratorio ; 
na hypothèse do art. 2.°, tal titulo 
será expedido pelo mesmo Minis
tério. 

Art. 3.° A estrangeira casada 
com brazileiro que houver feito 
consignar no termo do casamento 
o animo de conservar a naciona
lidade de origem, poderá natura
lizar-se brazileira, em qualquer 
tempo, nos termos da lei regula
dora da materia, assignando o 
termo de renuncia exigido pelo 
artigo 7.° da presente lei. 

Art. 4.° E' dispensada a expe
dição de titulo declaratorio de 
brazileira a mulher que o for na 
hypothèse do art. 1.°. 

Art. 5.° Fica elevado a cinco 
annos contínuos, no minimo, o 
tempo de residência exigido pelo 
n.° m do art. 5.° da lei n.° 904, 
de 12 de Novembro de 1902, para 
que possa ter logar a naturaliza
ção dos estrangeiros. 

Art. 6-° A naturalização so
mente poderá ser concedida uma 
vez que a esse principio não se 
opponham ou não façam reservas 
a Constituição ou leis da nação 
de origem do requerente e desde 
que o estrangeiro prove que já 
satisfez na sua Pátria as exigên
cias da lei reguladora do serviço 
militar ou que está exonerado 
desse onus. 

Art. 7° O estrangeiro natu
ralizado affirmará por um termo 
que, pessoalmente, assignera, com 
duas testemunhas idôneas, pe
rante o Ministério da justiça e 
Negócios Interiores, consulado, 
Governador ou Presidente de Es
tado, em que residir, achar-se 
prompto para supportai- os onus 
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Art. 4.° Revogam-se as dis
posições em contrario. — Cunha 
Machado, P. — Mello Franco, Rei. 
— Prudente de Moraes. — Marcai 
de Escobar. — Turiano Campello. 
— Gumercindo Ribas. — Ari indo 
Leone. — Arnolpho Azevedo. — 
José Bezerra. 

impostos aos cidadãos pela Cons
tituição e leis da Republica, bem 
assim, a renuncia a quaesquer 
regalias ou privilégios que possa 
possuir, toda a obediência ao 
paiz ou autoridade estrangeira, 
devendo ser transmittida ao res
pectivo Governo a que pertencia 
o naturalizado a communicação 
da occorrencia por via diplomá
tica. 

Art. 8.° Os estrangeiros natu
ralizados gozarão de todos os 
direitos civis e políticos e pode
rão desempenhar quaesquer car
gos ou funcções publicas, excepto 
de chefe de Estado. 

Art. 9.° O Poder Executivo 
fará uma revisão nas naturaliza-
ções effectuadas depois da Lei do 
Império Allemão de 23 de Julho de 
1913, declarando sem effeiío os 
títulos declaratorios de cidadão 
expedidos aos naturalizados nos 
termos da mencionada lei. 

§ único. Para esse effeiío o 
Poder Executivo solicitará dos 
Agentes diplomáticos ou con
sulares no Brazil da Republica Al-
lemã o fornecimento do nome dos 
estrangeiros que porventura, pe
rante elles, hajam declarado con
servar a nacionalidade de origem. 

Art. 10.° Revogam-se as dis
posições em contrario. 

Sala das Sessões, 12 de No
vembro de 1920.—Joaquim Luiz 
Osório. 
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Projecto n.° 242 de 1920 

Parecer do Senado 

A Commissão de Justiça e Legislação, tendo exami
nado a proposição da Câmara dos Deputados determi
nando que a estrangeira que casar com brazileiro adqui
rirá, desde logo, a nacionalidade brazileira, salvo si fizer 
constar do termo de casamento que quer conservar a sua 
nacionalidade de origem, é de parecer que seja approvada, 
pelos motivos seguintes : 

A lei n.° 1.096, de 10 de Setembro de 1860, dispõe em 
seu art. 2.° : 

«A estrangeira que casar com brazileiro seguirá a 
condição do marido, e, semelhante, a brazileira que casar 
com estrangeiro seguirá a condição desíe. Si a brazileira 
enviuvar, recobrará a sua condição brazileira, uma vez que 
declare que quer fixar domicilio no Império». 

Estas disposições estão de accôrdò com as de muitas 
leis estrangeiras e traduzem um principio de direito inter
nacional privado. 

O Institut de Droit International, nas regras votadas 
na sessão de Oxford, em 1880, estabeleceu que: 

«La femme acquiert par le mariage la nationalité 
de son mari». 

PIMENTA BUENO, referindo-se á citada lei n.° 1 096, 
de 1860, faz as seguintes observações: 

«A mulher não deve ser estrangeira a seu marido, 
vive unida a elle, tem de acompanhal-o em suas viagens, 
emfim, forma como que a mesma pessoa. Si ella fosse 
sujeita a um estatuto pessoal différente do de seu marido, 
o poder marital, e outros effeitos do casamento resenfir-se-
hiam da falta de unidade, haveria confusão e desordem 
sem necessidade ou fundamento possível. E' por isso que 
as leis estabelecem a maxima que a mulher segue a con-
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dição do marido. Assim, a estrangeira que casar com 
brazileiro é, ipso facto, nacionalizada brazileira e vice-
versa, a brazileira que casa com um estrangeiro, perde a 
qualidade de brazileira e adquire a de seu marido». 
(Direito Internacional Privado, n.° 58). 

. . • não incluem o casamento como meio de acquisi-
ção de nacionalidade, será convenieníissimo, afim de serem 
evitadas duvidas e questões, que o Congresso o faça, 
determinando* que, casando com brazileiro, a estrangeira 
adquirirá a nacionalidade brazileira. 

Sala das Commíssões, em . . . Maio de 1924 . . . , 
Presidente e Relator. 

Parecer do Sr. M. de Lacerda : A proposição da 
Gamara dos Deputados n.° 242, de 1920, determina que o 
casamento de estrangeira com brazileiro importa a acqui-
sição da nacionalidade desíe, por parte d'aquelîa, salvo 
si a mesma declarar no acto do matrimônio que deseja 
conservar a sua cidadania. 

Como se vê, o acto da outra Câmara procura regular 
a situação da mulher casada cuja nacionalidade tem dado 
logar a sérios conflictos jurídicos, não só no campo do 
Direito Privado Internacional, senão também no Direito 
Publico Internacional, devido ao modo antagônico por que 
as legislações dos povos modernos estatuem a respeito. 
E' assim que, pelas leis italiana, allemã, dos paizes euro
peus em geral, a mulher segue a nacionalidade do marido; 
ao passo que, em face de quasi todas as legislações da 
America, ella conserva a de origem. Em vista disso, é 
muito freqüente haver mulheres com dupla nacionalidade, 
como acontece com a argentina casada com um allemão, 
a qual não perde a sua qualidade de argentina e adquire 
a de allemã; mas, justamente o contrario se dá com a 
allemã casada com argentino, porquanto perde a nacio
nalidade allemã e não adquire a argentina. Isso, porém, 
já não se observa em relação á franceza e á belga, 
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cujas leis dispõem que ellas só perdem a cidadania 
de origem, quando pelo casamento, adquirem as dos 
maridos. 

A nossa legislação, como era natural, filiou-se ao 
sysrema americano, e desde a Constituição do império, 
que a naturalização da mulher, como conseqüência pura e 
simples do casamento, não se admittia. E a prova disso 
está em que o dispositivo da lei n.° 1.069, de 1860, segundo 
o qual a mulher devia seguir a condição do marido, era 
interpretado como carecedor de efeitos políticos, por Ih'o 
vedarem os arts. 6.° e 7.° daquella Carta ; e a Constituição 
da Republica, nos arts. 69.° e 70.°, adoptou a orientação 
da sua antecessora. (RODRIGO OC.TAVIO—Direito do 
Estrangeiro no Brazil). > 

E' verdade que esta, no inciso 5.° do art. 69.°, esta
belece que « os estrangeiros que possuírem bens immoveis 
no Brazil, e forem casados com brazileiras ou tiverem 
filhos brazileiros, comíanío que residam no Brazil, salvo 
si manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade, 
são nossos concidadãos ; o que vale dizer que deu ao casa
mento o poder de, concomitaníemeníe com a residência e 
a posse de bens immoveis no paiz, operar íacifamente a 
acquisição da nossa nacionalidade. Isso, porém, não auto
riza o legislador ordinário a ampliar o effeiro daquelie requi
sito, de modo a tornai-o, só por si, capaz de outorgar a 
cidadania brazileira a estrangeira casada com um nosso 
compatriota ; tanto mais quanto, como é sabido, aquelle 
dispositivo constitucional soffreu séria impugnação no seio 
da Assembléa Constituinte, e chegou a ser modificado em 
2.a discussão, no sentido de se exigir do estrangeiro, além 
dos mencionados requisitos, a declaração expressa de que 
desejava adopfar a nacionalidade brazileira, e, só por um 
excesso de liberalismo, muito ao sabor da época, a natu
ralização tácita foi mantida em 5.° turno, importando assim 
ao lado do disposto no inc. 4.° do mesmo artigo, mais 
uma excepção do preceito de direito publico geral que 

1G 



242 

faculta aos indivíduos escolher a pátria que lhes aprouver, 
e não acceitarem a que se lhes queira impor. 

Ora, a proposição em apreço tem exactamente esse 
grave inconveniente que, além de menosprezar a nossa 
nacionalidade, colloca a mulher na contingência de adop-
tar constrangida a cidadania brazileira, ou a recusal-a for
malmente, o que talvez venha concorrer mais tarde para a 
desharmonia conjugai. Em vista disso, parece-nos mais 
consentaneo com o bom senso que, em vez de se preten
der impor à esposa do brazileiro a nacionalidade do marido, 
se lhe facilite a acquisição desta, dispensando-lhe algumas 
das formalidades actualmente exigidas para a naturalização 
em geral, como a residência, etc, uma vez que ella mani
feste por escripto o desejo de adoptar a nossa cidadania. 
Pela legislação argentina, por exemplo, basta que ella o 
requeira, juntando a certidão de casamento. Não nos parece, 
porém, que só esse documento seja sufficieníe. À prova de 
identidade e de bom comportamento devem ser indispensá
veis, afim de se evitarem abusos, da parte de muitas mulhe
res que, indignas da nossa nacionalidade, procurem, em 
um casamento facir, evitar os efeitos da lei de expul
são. E assim teremos proporcionado meios regulares 
para a estrangeira casada com brazileiro se tornar pa
trícia do marido, sem, todavia, baratear a nossa nacio
nalidade. 

Essa providencia, porém, não soluciona completa
mente a situação internacional da mulher casada com bra
zileiro, porquanto as dificuldades ainda subsistirão relati
vamente ás que não houverem adopíado legalmente a nossa 
nacionalidade, muitas das quaes, perdendo a originaria, 
ficam privadas das garantias que decorrem dos direitos 
de cidadão. Está nesse numero a concessão de passapor
tes, documentos indispensáveis ao livre transito em paizes 
estrangeiros, os quaes, apezar de desnecessários, em face 
da nossa Constituição, para a entrada e sahida do territó
rio nacional, em tempo de paz, são, todavia, solicitados 
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freqüentemente por brazileiros que desejam transpor as 
fronteiras internacionaes. Ora, as praxes observadas a 
respeito desse assumpto determinam que os passaportes 
sejam concedidos pelas autoridades das mesmas nações a 
que pertencem os indivíduos que os solicitam. E, sendo 
assim, a quem deve recorrer a mulher estrangeira, casada 
com brazileiro, e que, por isso mesmo, tenha perdido a 
nacionalidade de origem, sem, comíudo, ter adquirido a 
nossa? 

Nessa hypothèse, é natural que a concessão seja feita 
pelas autoridades brazileiras, quer a mulher viaje em com
panhia do marido, quer sósinha, bastando no primeiro 
caso um passaporte para ambos. 

Quando'falíamos em autoridades brazileiras, referi-
rno-nos ás federaes, porque só a estas deve competir a 
expedição de actos destinados a ter effeitos internacionaes. 
E' preciso, pois, acabar-se com a anomalia que se observa 
actualmente, com a concessão de passaportes, feita pelas 
autoridades policiaes dos Estados. E' uma velha praxe 
que nos veiu do Império unitário, mas que se não justifica 
em uma federação cujos membros praticam actos que lhes 
são próprios, e que, por isso mesmo, não teem caracter 
nacional, como acontece com os das províncias de Estado 
unitário, que são exercidos em nome da nação. E, por
tanto, o art. 77,° do regulamento n.° 120, de 1842, que dava 
ás autoridades provinciaes competência para conceder pas
saportes, não pode ser applicado actualmente. 

Que o passaporte é um instrumento de natureza fede
ral, diz o direito publico allemão, segundo nos ensina um 
dos seus mais autorizados interpretes : 

«A entrada de nacionaes de Estados estran
geiros no território federal affecta a legislação e a 
vigilância do Império, porquanto, art. IV, al. l.a da 
Constituição, dá ao Império competência em materia 
de passaportes e de policia de estrangeiros. A lei 
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de 12 de Outubro de 1876, § 9.°, sobre passaportes, 
dá ao Imperador o poder de conceder por decreto 
passaportes obrigatórios, por tempo determinado, 
quer de um modo geral, quer para uma região certa, 
que para viagens a determinados paizes estrangeiros 
ou desses paizes para a Àllemanha, quando a segu
rança do Império ou de um Estado confederado ou 
ainda a ordem publica parece ameaçada por uma 
guerra, perturbações internas ou quaesquer aconte
cimentos. Os Estados particulares não o teem, para 
LABAND — Le droit Puhíic de l'Empire Allemand, 
vol. I, pag. 508). 

E' essa também a opinião do illustre DR. CLÔVIS Brcvi-
LAQUA, manifestada em recente parecer a uma consulta do 
Ministro do Exterior, sobre concessão de passaportes. 

A autoridade incumbida dos passaportes, no Distrito 
Federal e nas capitães dos Estados, deverá ser designada 
pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, que, para 
isso, poderá escolher qualquer funccionario federal ou esta
dual, ou pessoa estranha ao funcionalismo publico, e arbi
trar-lhe, por esse serviço, uma gratificação relativa aos 
emolumentos cobrados pelos passaportes. 

Vem de molde, tratando-se de medidas sobre naciona
lização, se inclua entre os requesitos estabelecidos pelo 
decreto n.° 904, para a naturalização em geral, a prova 
de que o naturalizando já tenha feito no seu paiz o serviço 
militar a que estava sujeito, ou de que esteja isento disso. 
E, com esta providencia, íer-se-ha estancado uma das fon
tes mais abundantes de reclamações internacionaes. 

Deante dessas considerações, a Comissão de Justiça 
e Legislação é de parecer se façam na proposição da 
Câmara as seguintes modificações : 

Substitua-se o art. 1.° pelo seguinte : 
* Ari. Será expedido titulo declaraforio de cidadão 

brazileiro á mulher estrangeira que for legitimamente casada 

. 
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com brazileiro, desde que o requeira na forma da legisla
ção vigente, e prove, além desse requisito, os constantes 
das alinéas I e IV do art. 5." do decreto n.° 904, de 12 de 
Novembro de 1902 ». 

Substituam-se o art. 2.° e paragrapho único, pelo 
seguinte : 

« Art. Si a mulher residir no estrangeiro, o seu reque
rimento será assignado também pelo marido, e encami
nhado com as provas, ao Ministério do Interior, pelo con
sulado do Brazil acreditado no logar onde o casal tivera 
residência». 

Substitua-se o art. 5.° pelo seguinte : 
« Art. Àlémdosrequisitosdoarí.5.°dodecreton.ü904, 

de 1902, será necessário que o naturalizando prove já ter 
feito o serviço militar obrigatório no seu paiz de origem, 
ou estar disso isento». 

Accrescente-se : 
« Art. Os passaportes de que necessitarem os cida

dãos brazileiros, para effeitos internacionaes, serão expe
didos, no estrangeiro, pelos cônsules do Brazil, e, no ter
ritório nacional, por autoridades designadas pelo Ministro 
da Justiça e Negócios Interiores, com sede nas capitães 
dos Estados, em portos de mar e cidades fronteiriças, e 
remuneradas por esse serviço, com uma gratificação rela
tiva aos emolumentos cobrados pelos passaportes. 

Paragrapho único. Compete igualmente ás autorida
des de que trata este artigo, expedir os referidos documentos, 
quando solicitados por estrangeiros casados com brazilei
ros, e que, por isso, tenham perdido a nacionalidade de 
origem, sem ter, comtudo, adquirido a brazileira». 

Sala das Commissões, 15 de Dezembro de 1923. — 
Murcilio de Lacerda, Relator. 



246 

PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPUTADOS N.° 242, DE 1920, 
A QUE SE REFEREM OS PARECERES SUPRA 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.° O casamento da mulher estrangeira com bra-

zileiro, mesmo que não tenha residência no Brazil, impor
tará em naturalização da mulher, que adquire desde logo a 
nacionalidade brazileira, salvo se fizer constar do termo de 
casamento que quer conservar sua nacionalidade de origem. 

Art. 2.° A mulher, nas condições indicadas, que hou
ver feito consignar essa vontade no termo do casamento, 
poderá em qualquer tempo ser naturalizada brazileira, desde 
que o requeira ao Ministro da Justiça e Negócios interiores, 
em petição assignada por ella e pelo marido, com as fir
mas reconhecidas. 

Paragrapho único. Em caso de ausência ou de impe
dimento do marido, poderá a sua assignatura ser dispen
sada pelo juiz federa], mediante justificação, por documentos 
ou testemunhas. 

Art. 3.° Na hypothèse do art. 1.° o termo do casa
mento, devidamente registrado no Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, eqüivale ao titulo declaratorio da nacio
nalidade; na hypothèse do art. 2.°, tal titulo será expedido 
pelo mesmo ministério. 

Ari. 4." Revogam-se as disposições em contrario. 
Câmara dos Deputados, 25 de Dezembro de 1920. — 

Julio Bueno Brandão, Presidente. — A. V. de Andrade 
Bezerra, 1.° Secretario. —Juvenal Lamartine de Faria, 
2.° Secretario.—A' Commissão de Justiça e Legislação (92a). 

( 92-a ) A NACIONALIDADE DA MULHER CASADA ; Reunida em 16 
de Junho de 1924, a Commissão de Justiça e Legislação do Senado 
tratou da nacionalização da mulher em virtude do enlace matrimonial 
com cidadão de nacionalidade diversa. 

Depois de louvarem as explicações fornecidas aos membros da 
comissão pela senhorita Bertha Lutz, os senadores mandaram impri-
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CAPITULO XXXI 

Terceira Conferência Pan-Americana —1906 

A 3.a Conferência Pan-Americana, que se reuniu no 
Rio de Janeiro, em 1906, pela sua quasi totalidade das 
nações da America, (RODRIGO OCTAVIO, Dir. do estran
geiro, ed. 1909, pag. 132) ajustou a Convenção de 13 de 
Agosto, que o Governo já submeíteu á approvação do Con
gresso Nacional/ 

São textos da referida Convenção : 
Art. 1.° Quando um cidadão nato de qualquer dos 

paizes que assignam a presente convenção e naturalizado 
em outro délies, renovar a sua residência no paiz de 
origem, sem intenção de regressar áquelle em que se tiver 
naturalizado, será considerado como tendo reassumido a 
sua originaria qualidade de cidadão e como tendo renun-

mir o trabalho por ella offerecido, que conclue apresentando o seguinte 
projecto : 

« Art. 1.° — O casamento da mulher estrangeira com brazileiro, 
mesmo que não tenha residência no Brazil, importará na naturali
zação da mulher, quando pela lei do seu paiz de origem o casamento 
com estrangeiro determinar a perda de sua nacionalidade. 

Art. 2.° — O casamento com brazileiro da mulher estrangeira, 
natural de paiz, cuja lei não attribue a perda de cidadania á mulher 
que casa com estrangeiro, não lhe assegurará a nacionalidade bra-
zileira, salvo se requerer a sua naturalização, que lhe será concedida 
em qualquer tempo, mediante requerimento escripío e prova de ido
neidade, mesmo se não tiver residência no Brazil. 

Art. 3.° O casamento de mulher brazileira com estrangeiro não 
importa na perda de sua cidadania, que lhe é assegurada pela Cons
tituição Federal. 

Art. 4.° — Na primeira opportunidade que se offerecer, o Brazil 
promoverá um accordo com os demais paizes, afim de regular o 
assumpto, nas suas relações com o direito internacional. 

Art. 5.° — Revogam-se as disposições em contrario ». 
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ciado á qualidade de cidadão adquirida com essa natura
lização. Este artigo compreende não só os cidadãos já 
naturalizados, como aquelles que depois se naturalizarem. 

Art. 2.° A intenção de não regressar será presumida, 
quando a pessoa naturalizada residir no paiz de origem, 
por mais de 2 annos. Essa presumpção, porém, poderá 
ser destruída por prova em contrario. 

— A Câmara dos Deputados, deu parecer favorável a 
essa Convenção, Parecer n.° 229, de 1907, sendo remeííido 
ao Senado. 

CAPITULO XXXII 

Convenção entre o Brazil e os Estados Unidos 

Inspirada no mesmo sentimento da 3.a Conferência 
Pan-Americana, reunida no Rio de Janeiro em 1906, diz 
RODRIGO OCTAVIO, Dir. do Estrangeiro, ed. 1909, 
pãg. 133, foi igualmente celebrada, entre o Brazil e os 
Estados Unidos da America do Norte, em 27 de Abril 
de 1908, uma convenção idêntica. 

Não fora aíé 1909, approvada pelo Congresso (cif. 
aufor). 

Submeííida á Câmara em 1908, feve o parecer on. ° 192. 
São seus artigos: 
IV. O cidadão naturalizado em um dos dois paizes, 

voltando ao seu paiz de origem, continua sujeito a processo 
e pena por qualquer facto punivel, segundo as leis deste, 
e commetíido antes de ter emigrado, mas não pelo próprio 
acfo de emigrar, salva sempre a prescrição estabelecida 
nas leis de seu paiz de origem e qualquer ouíra remissão 
de responsabilidade penal. 

V. A qualidade de cidadão naíuralizado só se adquire 
pelos meios legaes estabelecidos em cada um dos paizes 
e não pelo facto de declarar alguém o seu iníenfo de se 
tornar cidadão de um outro paiz. 



T I T U L O II 

Jurisprudência pátria e pareceres 
em ordem alphabetica 

1 

Agente consular francez 

O cidadão francez domiciliado no Brazil e agente 
consular de seu Paiz, estava dispensado de fazer a decla
ração expressa do art. 69.°, § 4.° da Const. Brazileira. 
Acc. S. T. Fed., 18 Dez. 1895, in O Direito, vol. LXIX, 
pag. 494. 

2 

Applicabilidade de lei estrangeira 
a uma verba testamentaria 

Essa applicabilidade, tratando-se de espolio de estran
geiro, e não sendo a espécie prevista em tratado ou 
convenção internacional, é caso de recurso extraordi
nário, em virtude do art. 61.°, n.° 2 da Const. Fed. 
Acc. S. T. Fed., 25 Jan. 1895, in O Direito, vol. LXIJI, 
pag. 8. 
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3 

Arrecadação de heranças estrangeiras ; 
competência da justiça federal 

A arrecadação de heranças jacentes extrangeiras, 
quando prevista em convenção ou tratados, ou por estes 
regulada, reveste o caracter de questão de direito civil 
internacional, de competência da justiça federal, por força 
da lei. Ac do S. T. Fed., 24 Out. 1900. Ag. n.° 376 in 
Jurisp. do Sup. T. Fed. 1900, pag. 118. 

4 

Arrecadação de bens de estrangeiros : 
por que autoridade é feita 

A arrecadação e inventario de espolio de estrangeiro 
compete á justiça local, com recurso voluntário para o 
S. T. Fed. Ace. S. T. Fed., 23 Jan. 1909, in Rev. 
de Direito, vol. xii, pag. 81. 

5 

Bens de estrangeiro ; sua arrecadação 

Não havendo convenção consular, cabe á Justiça 
Brazileira, que procedeu á arrecadação de bens de estran
geiro, fallecido no paiz, processar e julgar a habilitação 
de herdeiros. Ace. S. T. Fed., 1 Out. de 1910, in Rev. 
de Direito, vol. xix, pag. 483. 

— Vid. o nosso Bens de Defuntos e Ausentes. 
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6 

Bens de estrangeiro recebidos pela União 

Recebendo a União os bens dos estrangeiros falle-
cidos em seu Território em virtude do principio da sobe
rania, não tem applicação á espécie o art. 1.° da lei n.° 1839, 
de 31 de Dez. de 1907. A' União, e não aos Estados ou 
ao Districto Federal, pertencem íaes bens, visto não serem 
adjudicados a titulo hereditário. Acc. Sup. T. Fed., 8 Junho 
de 1909, in Rev. de Direito, vol. xvui, pag. 305. 

7 

Braziieiro na tura l izado tae i tamente 

Damnos indemnizados pela União 

O braziieiro naturalizado taeitamente não pode ser 
deportado, e, se o for, a União responde pelo damno cau
sado, porquanto eata ou o Estado é responsável civilmente 
pelos damnos causados por seus funecionarios e empre
gados, com acção regressiva contra estes. Acc. 20 Junho 
1908, in Rev. Direito, vol. xvn, pag. 325. 

8 

Braziieiro nato e na tura l izado 

Não é admissível estabelecer distineção : entre brazi
ieiro nato e braziieiro naturalizado ; entre braziieiro natu
ralizado e poríuguez nato ; entre brazileiros e estrangeiros 
residentes; entre portuguezes natos e demais estran
geiros. Habeas-corpus n.° 8.527, S. T. Fed., in Rev. 
Sup. T. Fed., vol. XL, pag. 291. 
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9 

Brazileiro; quem seja 

E' brazileiro o filho de pae estrangeiro, nascido no 
Brazil, a não ser que este aqui esteja a serviço de sua 
pátria, ou tenha registrado o filho no Consulado do seu 
paiz. Ace. S. T. Fed., 14 Abril 1920, in Rev. Sup. T. 
Fed., vol. XLil, pag. 5. H. c. n.° 5.652. 

10 

Brazileira casada com portuguez que depois enviuva 

Condição civil e nacionalidade da brazileira que casa 
com portuguez e depois enviuva : Vide o Ace. do S. T. 
Fed., de 21 de Nov. de 1906, in O Direito, vol. civ, 
pag. 350. 

— Prescreve o art. 2.° da Lei n.° 1.196, de 10 de 
Setembro de 1896 e respectivo regulamento:—«A brazi
leira casada com estrangeiro segue a condição do marido, 
e, se enviuvar, recobrará a sua condição de origem, se 
declarar que quer estabelecer domicilio no Brazil». 

11 

Casamento ; nacionalidades diversas 

A lei nacional da pessoa determina o seu estado e. 
capacidade civil, as relações pessoaes dos cônjuges e o 
regimen dos bens do casamento. Pertencendo os cônjuges 
a nacionalidades différentes, a lei nacional do marido pre-
pondera na determinação do regimen dos bens no casa
mento. Sentença do Juiz da Comarca de S. Gabriel, Rio 
Grande do Sul, de 1 de Março de 1904, confirmada pelo 
S. T. da Rei. do Estado. Rev. de Direito, vol. v, pag. 178. 



255 

12 

Casamento com estrangeiro 

Elle não faz perder a nacionalidade da Brazileira. 
Sentença Juiz Fed. da 2.a vara, 6 Julho de 1910, in O 
Direito, vol. c.xv, pag. 515. 

15 

Casamento dotal 

Entre estrangeiros domiciliados no Brazil ; applicabili-
dade deste e incommunicabilidade dos bens adquiridos na 
constância do matrimônio ; direito pátrio e direito francez ; 
applicabilidade deste:—vide Ace. Sup. T. Fed., 18 Dez. 1895, 
in O Dir., v. LXIX, pag. 499. 

14 

Companhias estrangeiras 

A qualidade estrangeira de uma companhia com sede 
na republica e a circunstancia de explorar serviços em 
virtude de concessão ou privilegio outorgado pela União 
não limitam a competência comum da justiça local para 
conhecer das lesões de direitos de terceiros, originadas da 
exploração do privilegio. Acc. S. T. Fed. n.° 765, de 13 
de Jan. de 1915.—A disposição do art. 60.°-h da Const. 
Fed. não é applicavel entre duas companhias estrangeiras, 
que exercem a sua industria no mesmo Estado da União. 
Também não o é a disposição do mesmo art. letra /, 
quando o litigio não se funda em contrato com o governo, 
da União ou convenção da União com outra nação. Acc. 
S. T. Fed. n.° 570, de 9 de Junho de 1909. 
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15 

Conservação da nacionalidade de origem 

O estrangeiro que se retirou do Brazil dentro do prazo 
em que podia fazer, mas não fez, a declaração de que 
tratam a Lei n.° 58-À de 14 de Dez. de 1890, e outras, tem 
em seu favor a presumpção de ter querido conservar a sua 
nacionalidade de origem. Ace. S. T. Fed., 11 Jan. 1913, 
in Rev. de Dir., vol. xxix, pag. 136. 

16 

Consul; entrega de espolio 

Não cabe o recurso extraordinário da decisão pela 
qual o juiz superior local confirma o despacho do juiz 
a quo, ordenando ao consul portuguez a entrega ao cura
dor de ausentes dos bens do espolio de um indivíduo, por 
consideral-o brazileiro naturalizado (art. 61.° da Const. 
Fed.). Ace. S. T. Fed. de 26 Julho 1899, in Rev. Jurispr., 
vol. vu, pag. 31. 

17 

Curatella e tutella exercida por estrangeiro 

O estrangeiro não pode ser curador ou tutor de bra
zileiro. Em taes nomeações deve ser observada a prefe
rencia estabelecida em favor dos parentes mais próximos. 
Acc. S. T. Fed., 26 Jan. 1907, in Rev. de Dir., vol. iv, 
pag. 628. 
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18 

Diligencia deprecada por juiz es t rangeiro 

Diligencia deprecada por juiz estrangeiro não se exe
cuta sobre bens existentes no Brazil, já partilhados em 
inventario processado no juizo local, onde foi aberto o 
testamento com que falleceu o autor da herança. Acc. S. 
T. Fed. n.° 1592, de 15 de Jan. de 1915. 

19 

Direito dos es t rangeiros — « não domiciliados » no Brazi l 

Direito dos estrangeiros «.não domiciliados» no Bra
zil de recorrerem aos tribunaes brazileiros, quando se jul
garem lesados por infracção de leis e regulamentos sobre 
objecto de ordem publica: Vide o acc. do S. T. Fed., de 
20 de Set. de 1902, in O Direito, vol. xc, pag. 275. 

20 

Divorcio; l i t igantes es tangeiros ; competência da Jus t iça local 

Competência da Justiça local para conhecer de acção 
de divorcio entre litigantes estrangeiros ; Acc. das Câma
ras Reunidas da Corte de App. da Cap. Fed., 6 Set. 1911, 
in Rev. de Dir., vo). xxiv, pag. 115. 

21 

Divorcio de es t rangeiros ; divorcio no Brazi l ; juz-isdieção 

A acção de divorcio promovida entre estrangeiros 
deve ser processada segundo a lei brazileira, mas obede-
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cendo ás regras do direito civil reguladoras do estatuto 
pessoal dos cônjuges. Tal questão é da competência pri
vativa da justiça federal. (Const, da Rep., art. 60.°-h). 
Sentença Juiz Federal da Secçãp do Rio de Janeiro, de 
25 de Maio de 1912, in Rev. de Direito, vol. xxrv, 
pág. 547. 

22 

Divorcio dos estrangeiros ( allemães ) perante 
a justiça trazüeira 

Vide o artigo de doutrina in Revista de Direito, 
vol. xxil, pag 446. 

23 

Divorcio requerido no Brazil 

O Estado e a capacidade civil constituem estatuto 
pessoal e são, em regra, regulados pelas leis da nação a 
que pertencem as pessoas. O estatuto pessoal do estran
geiro residente no Brazil é determinado pela nacionalidade 
e não pelo domicilio. Por isso deve ser julgado o seu 
divorcio requerido no Brazil pela lei da nação a que per
tence, ainda que esta auctorise o divorcio absoluto, que 
não é admiftido no Brazil. E' competente a Justiça Fede
ral para processar e julgar as questões de direito civil 
internacional, e, particularmente, o Juizo Seccional em cuja 
jurisdicção estiver o estrangeiro domiciliado. Sentença do 
Juiz Federal de S. Paulo, de 28 de Set. de 1911, in O D/r., 
vol. cxvT, pág. 212. 

24 

Divorcio decretado em paiz estrangeiro 

Decretado em paiz estrangeiro o divorcio entre um 
estrangeiro, cuja lei nacional permite o divorcio com rom-
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pimento do vinculo, e uma brazileira (cuja lei nacional o 
veda), a homologação da sentença pela justiça brazileira 
tem por fim unicamente assegurar direitos de ordem patri
monial. A' brazileira não é facultado convolar a segundas 
nupcias, no estado actual do direito pátrio. Âcc. do S., 
4 Nov. 1916, in Direito Off. 24 Agosto 1917, p. 8891. 
Sent. extr. n.° 687. 

25 

Emancipação a estrangeiros 

Competência da Justiça Federal para conceder alvará 
de emancipação a estrangeiros, applicando a lei substan
tiva do paiz a que estes pertencem e a adjectiva do Bra
zil : Vide sentença do juiz Fed. da l.a vara, 21 de junho 
de 1901, in O Direito, v. LXXXV, p. 539. 

26 

Espolio de estrangeiro ; competência da justiça estadual 

A justiça estadual é a competente para a arrecadação 
do espolio de estrangeiro, nos termos do arí. 61.° da Const. 
Fed, ; Ace. S. T. Fed., 30 Agosto 1913, in Dir. Off., 17 Dez. 
de 1913 p. 18.896. 

— E' a jurisprudência que vigora. 

27 

Espolio de estrangeiro; o que seja 

Espólios de estrangeiros são unicamente as heranças 
de que trata o Dec. n.° 855, de 1851. Ace. S. T. Fed., 
2 Dez. 1907, in Rev. de Dir., vol. vu, p. 247. 

17 
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28 

Espolio de estrangeiro ; arrecadação, inventario e 
partilha ; competência da justiça local 

Em falta de convenção ou tratado internacional, com
pete à justiça estadual, observadas as respectivas leis, e 
não à federal, a arrecadação, inventario e partilha do espo
lio de estrangeiro, ex-vi do art. 61.°, n.° 2.° da Const. Fed.. 
Ace. do S. T. Fed., de 30 de Nov. 1910. Confl, Jur. n.° 230 
in Dir. Off. 21 Jan. 1911, p. 792. 

29 

Espolio de estrangeiros; arrecadação; competência 
da justiça local 

A arrecadação de espólios de estrangeiros só compete 
à Justiça da União, quando regulada por ajuste, convenção 
ou tratado. Ac. do S., 11 Set. 1907, in Rev. de Direito, 
vol. vin, p. 300. 

30 

Espolio de estrangeiro ; arrecadação ; competência 
da justiça local; recurso 

A arrecadação e inventario de espolio de estrangeiro 
compete à Justiça local, com recurso voluntário para o 
Supremo. Ac. do S. T. Fed., 23 Jan. 1909, in Rev. de 
Dir., vol. xii, p. 81. 

31 

Espolio de estrangeiros; competência da justiça federal 

Compete à Justiça Federal ex-vi do art. 155.°, p.e v do 
Dec. n.° 3084, de 5 de Nov. de 1898, conhecer da arreca-



259 

dação de espólios de estrangeiros, quando regulados pelo 
Dec. n.° 855, de 8 de Nov. de 1851, art. 24.°. Àcc S. T. 
Fed., 21 Out. 1899, in Rev. de Jurisp , vol. ix, p. 142. 

52 

Espolio de estrangeiro não havendo oonveneão consular 

Não havendo convenção consular, cabe á Justiça bra-
zileira, que procedeu à arrecadação de bens de estrangeiro 
fallecido no paiz, processar e julgar a habilitação de her
deiros. Ac. do Sup. T. Fed., 1.° Outub. 1910, in D. Off. 
13 Nov. 1910, p. 9565. 

33 

Espolio de estrangeiro ; 
prazo legal para a entrada de dinheiro 

O prazo lega! para a entrada de dinheiro do espolio 
é de 24 horas e não de 9 dias; Reg. n.° 160, de 1842, 
art. 29.° e Reg. n.° 2433, de 1859, arts. 38.° e 45.°. Acc. 
Sup. T. Fed. n.° 1221, de 3 Junho 1899, in Rev. de 
Jurisp., vol. vu, p. 321. 

34 

Espólios de estrangeiros; quais sejam 

Espólios de estrangeiros são unicamente as heran
ças de que trata o Dec. n.° 855, de 1851. Acc. S. T. 
an. 1890. Fed. n.° 165, de 19 Abril 1890 in Jurisp. Sup., 
p. 141, Acc. Sup. 2 Dez. 1907, in Rev. de Dir., vol. vu, 
p. 249. 
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35 

Espolio de estrangeiro ; arrecadação de subdito francez ; 
competência do Juiz Federal 

Julgou-se competente o Juiz seccional para a arreca
dação de espolio pertencente a um subdiío estrangeiro, em 
vista das disposições em vigor ; tendo em consideração o 
disposto no Dec. n.° 10.379, de 22 de Set. de 1889, que 
mandou applicar às sucessões dos francezes fallecidos no 
Brazil o Dec. n.° 855, de 8 de Nov. de 1851 e também o 
que prescreve o art. 155.°, p.e 2.a do D£c. n.° 3084, de 5 
de Nov. de 1898. Ac. do S. T. Fed., 21 Out 1899. Conf. 
Jar. n.° 85 in Jurisp. 1899, p. 87. 

36 

Espolio de es t range i ro ; o recurso voluntário permittido pelo 
ar t . 61.° n.° 2 da Constituição Federal 

No recurso voluntário permittido pelo art. 61.° n.° 2 da 
Const. Federal, das decisões dos juizes e íribunaes dos 
Estados, quando se trata do espolio de estrangeiro e a 
espécie não é prevista em convenção ou tratado, não fica 
o Supremo T. Fed. adstricto a questão federal, como nos 
casos do art. 59.° § 1.°, conhecendo do caso na plenitude 
de sua jurisdicção, com a mesma extensão de poder juris-
diccional do juiz inferior. Ac. do S. T. Fed., 4 Out. 1913 
in Dir. Off., 26 Fev. 1914. Pec. ext. n.° 750. 
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37 

Espolio de estrangeiro e o recurso voluntário 

Cabe o recurso instituído no art. 61 °, n.° 2 da Const. 
Federa], desde que a decisão seja definitiva e proferida em 
processo de espolio de estrangeiro, com cuja nação 
nenhuma convenção exista. Ac. do S. T. Fed., 2 Set. 1914, 
in D. Off. 30 Outubro 1914. Rec. exfr. n.° 743. 

38 

Espolio de estrangeiro ; as palavras — « espolio 
de estrangeiro » 

O recurso extraordinário 

As palavras — espolio de estrangeiro — empregadas 
no art. 61.°, n.8 2 da Const, referem-se ás heranças estran
geiras de que traía o Dec. n.° 885, de 8 de Nov. de 
1851 (arg. do cit. Dec. n.° 855, art. 24.° e do Dec. n.° 3084, 
de 1898, p.e 5.a, tit. 3.°, cap. vi, arts. 155.° e segs ). Assim, 
não cabe o recurso extr. para o S. T. Fed., quando a deci
são da justiça local não versa sobre espolio estrangeiro 
nos termos do cit. Dec. n.°855. Ac. do Sup., 19 Abril 1899, 
in Rev. Jurisp., vol. vi, p. 136. 

39 

Espolio de estrangeiro que acceitou a grande naturalização 

Não se considera espolio de estrangeiro o do indiví
duo que acceitou a grande naturalização, nos termos do 
art. 69.°, n.° 4.° da Constituição Federal. Ace. do Sup. T. 
Fed., de 20 de Out. de 1915, in Dit: Off. 12 Dez. 1915. 
Rec. extr. n.° 877. 
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40 

Espolio de estrangeiro; competência do Juiz Federal 

Desde que haja accordo com a respectiva nação, o 
juiz seccional é competente para a arrecadação de espolio 
de estrangeiro. Acc. Trib. Civil e Crim., de 15 de Junho 
de 1901, in Rev. de Jurispr., vol. xiv, p 155. 

41 

Espolio de estrangeiros; competência do Juiz Federal 

Compete á Justiça Fed. ex vi do art. 155.°, parte v, do 
Dec. n.° 5084, de 5 de Nov. de 1898, conhecer da arreca
dação de espólios de estrangeiros, quando regulados pelo 
Dec n.o 855, de 8 de Nov. de 1851 (art. 24.°). Acc. S. T. 
Fed., 21 Out. 1899, in Rev. Jurísp., vol. ix, p. 142. 

42 

Espolio de estrangeiro e a justiça brasileira 

Tratando-se de herança de pessoa residente no Brazil 
e cujo espolio aqui foi arrecadado, a habilitação dos res
pectivos herdeiros deve ser feita perante as justiças brazi-
leiras (art. 46." do Dec. n.° 2455 de 15 de Junho de 1859). 
Assim, se essa habilitação tiver sido feita perante as jus
tiças estrangeiras, não é de homologar-se a sentença por 
estas proferidas. Acc. S. T. Fed. n.° 222, 18 de Julho 1900, 
in Rev. de Jurisp., vol. x, p. 55. 
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45 

Estado e oapaeidade dos estrangeiros italianos 
residentes no Brazil 

Qual o regimen de bens do casal ? 
Vide o parecer do Dr. Villalva in Rev. de Direito, 

vol. xxiv, p. 45. 

44 

Estado e capacidade civil dos estrangeiros 

O estado e capacidade civil dos estrangeiros são regu
lados pelas leis das nações a que pertencem. Estrangeiro 
divorciado no seu paiz pode casar-se no Brazil, si, pela 
legislação d'aquelle, o divorcio importar em dissolução 
do vinculo judicial. Âcc. S. Tribunal do Pará, 5 de Abril 
de 1915, in O Direito, vol. xcviii, p. 604. 

45 

Estatuto pessoal; por que ê determinado 

E' a nacionalidade que determina o estatuto pessoal. 
Vide artigo de José Hygino, Duarte Pereira, in Rev. de 
Jurisprnd., vol. in, p. 267. 

46 

Estatuto pessoal ; successão de estrangeiro 

As questões sobre successão legitima e festamentaria 
dos estrangeiros são regidas pelo estatuto pessoal da 
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respectiva nação, ainda mesmo quanto aos bens de raiz. 
Acc. T. Civil e Cr. do Conselho, de 18 Julho 1898, in 
Rev. de Jurísp., vol. v, p. 76. 

47 

Estatuto pessoal 

Vide o que sob esta épigraphe escrevera o DR. ABE-
LARDO SARAIVA DA CUNHA LOBO, in Rev. de Jurísp., 
vol. vi, p. 311. 

48 

Estrangeiro servindo como perito em corpo de delicto 

O estrangeiro pode servir como perito em corpo de 
delicto. Sentença do Juiz de Direito de Santarém, de 14 
de Novembro de 1891, in O Direito, vol. LX, p. 488. 

49 

Estrangeiro não aeceitando a naturalização tácita ; 
aotos praticados 

O estrangeiro que não acceitar a naturalização tácita 
pode manifestar sua intenção em actos solemnes prati
cados perante rabellião ou official de Registo Civil ou 
outra forma authentica. O Dec. n.° 396, de 15 de Maio 
de 1890, procurou facilitar ao estrangeiro a declaração da 
vontade de conservar a nacionalidade de origem, permií-
tindo que ella seja feita não só perante o Secretario da 
Câmara Municipal, conforme estaíue o Dec. n.° 58-A, de 
14 de Dez. de 1889, como também perante o escrivão 
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da delegacia ou sub-delegacia, e o agente consular ou 
diplomático do paiz a que pertencer o déclarante. Não 
eqüivalem, porém, a essa manifestação ou declaração as 
expressões que indicam apenas, em documento authentico, 
o logar do nascimento. Acc. do S., 1 Out. 1915, in D. 
Off. 11 Agosto 1916, p. 9167. Pec. exfr. n.° 801. 

50 

Estrangeiro delinquindo no terri tório orazüeiro 

Jurisprudência do Supremo Tribuna! Federal 

Ementas 

As disposições do Código Penal são applicaveis a todos 
os indivíduos, sem «distincção de nacionalidade», 
que de/inquirem no território hrazileiro. 

O art. 2.°, n H da lei n.° 2.416, de 28 de Junho de 1911, 
nem expressamente, nem implicitamente derogou a 
disposição do art. 4.° do Código Penal," 

fiabeas-corpus n.° 4.051 

ACGORDÃO 

— Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso 
de habeas corpus em que é paciente Manoel Pereira de 
Oliveira, recorrente a Assistência Judiciaria, representada 
pelo Dr. Theodoro de Magalhães, e recorrida a 3.a Câmara 
da Corte de Appellação, e, 

Considerando que o fundamento do pedido é a nulli-
dade do processo crime, no qual foi proferido o despacho 
de pronuncia que determinou a prisão do paciente, por-
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quanto pelo mesmo facto, que constitue o objecío desse 
processo, já foi o referido paciente processado e absolvido 
pela Justiça de Portugal ; mas, 

Considerando que o art. 4.° do Código Penal deter
mina expressamente que a lei penal é applicavel a todos 
os indivíduos, sem disíincção de nacionalidade, que, em 
território brazileiro, praticarem factos criminosos e puniveis ; 

Considerando que, assim preceiíuando, o nosso Código 
Penal seguiu a corrente das legislações dos povos cultos, 
consagrando princípios considerados axiomaficos; 

Considerando que o paciente, subdito portuguez, tendo 
delinquido nesta Capital, e, tendo sido instaurado contra 
elle o respectivo processo criminal, fugiu para o seu paiz, 
procurando assim escapar á acção repressiva da Justiça 
brazileira ; 

Considerando que seria offensivo da soberania nacio
nal que um estrangeiro, delinquindo no nosso paiz, ponha 
de lado a nossa justiça, e recorra á fuga como meio de 
se fazer julgar pela justiça do seu paiz de origem, contando 
com a benevolência possível entre compatriotas, se tra
tando de crime praticado em paiz «lheio; ou então com 
as difficuldades processuaes oriundas da distancia, e que 
tornam mais difflcil reunir os elementos de convicção ; 

Considerando que o art. 2.° n. 11 da lei numero 2.416, 
de 28 de Junho de 1911, invocada na discussão do presente 
habeas-corpus, nem expressamente, nem implicitamente, 
derogou a supracitada disposição do ait. 4." do Código 
Penal, não tendo outro intuito senão o de salvaguardar a 
dignidade do Poder Judiciário Brazileiro, não consentindo 
que os seus julgados sejam revistos por tribunal estran
geiro ; 

Considerando que basta a ementa da citada lei n.° 2416, 
para mostrar que ella se oecupou exclusivamente do ins
tituto da exíradicção, regulando o processo e julgamento 
de nacionais e estrangeiros, que, fora do paiz, perpetrarem 
algum dos crimes mencionados na mesma lei ; 
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Considerando que não ha nos autos prova alguma 
de que a legislação porfugueza contenha realmente dispo
sições idênticas ás da nossa; e, nestas condições, deve-se 
julgar como se não existisse a referida identidade, não 
sendo licito ao julgador supprir, pelas suas proprias pes-
quizas, a defflciencia da prova. 

« Quando si ai lega in giudizio I'esistenza di una 
legge straniera, doutrina MAISCINI, énecessário addurre Ia 
prova, come si prova I'esistenza di un fatto qualunque; 
e l'obbligo ne incombe alia parte, che ha bisogno di 
invocare e di fatto invoca a sostegno dei suo asserto 
I'esistenza di quest a legge ». 

«Se alio atfore spelta Ïonere delia prova, ensina 
EURICO LA LOGGIA, e se Ia legge straniera é un fatto 
qualunque, discende che il giudice deve decidere se
cundum allegata e probata, e, nel caso di insuffícienza 
di prova, deve rigettare definitivamente Ia dom an da, né 
puó supplire con Ia sua personale conoscenza, né di 
iiffício procedere a quelle investigazioni alie quali é chia-
mato invece espressamente dalle legge austríaca e ger
mânica». 

Considerando que, ainda mesmo que houvesse a allu-
dida identidade de preceitos legaes, não seria admissível 
que se invocasse, em favor do julgado estrangeiro, o prin
cipio internacional da reciprocidade de facto ou diplo
mática, porque, quanto á primeira, os princípios de direito 
internacional não podeni alterar o direito publico do paiz, 
nem modificar a competência dos seus poderes políticos ; 
e, quanto á segunda, não existe, sobre o assumpto, tra
tado algum entre o Brazil e Portugal ; 

Considerando, finalmente, que não são applicaveis 
ao caso occorrente os princípios do non bis in idem e da 
res judicata, porquanto não se trata de julgados da jus
tiça do mesmo paiz, e as sentenças estrangeiras, em materia 
criminal, são exclusivamente íerriroriaes, não produzindo 
effeifos jurídicos, fora do paiz em que são proferidas : 
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Accordam, por estes fundamentos, negar provimento 
ao recurso e confirmar, como confirmam, a decisão recor
rida que denegou a ordem impetrada. 

Custas ex-causa. 
Supremo Tribuna! Federal, 23 de Agosto de 1916. — 

— M. Murtinho, V. P. — Viveiros de Castro, relator desi
gnado para lavrar o accordão. —Sebastião de Lacerda. 
—}. L. Coelho e Campos. — Ca nato Saraiva. — Leoui 
Ramos. — André Cavalcanti. — G. Natal. — Godofredo 
Cunha, vencido. Um portuguez residente no Brazil, pro
cessado e absolvido em Portugal, por crime commettido 
aqui contra portuguez, voltando espontaneamente ao Brazil, 
pode Jser processado, pronunciado e preso pelo mesmo 
crime ? 

A lei penal em Portugal é appiicavel, não havendo 
tratado em contrario, aos crimes commeítidos por portu-
guezes em paiz estrangeiro contra a segurança interior e 
exterior do Estado, de falsificação de sellos públicos, de 
moedas poríuguezas, de papeis de credito publico ou de 
notas de banco nacional, de companhias ou estabeleci
mentos legalmente autorizados para a emissão das mesmas 
notas, não tendo sido julgados os criminosos no paiz onde 
delinquiram ; aos estrangeiros que commetlerem qualquer 
destes crimes, uma vez que compareçam em território por
tuguez,^ ou se possa obter a entrega délies; e a qualquer 
outro crime ou delicto commetfido por portuguez em paiz 
estrangeiro, verificando-se os seguintes requisitos : 

a) sendo o criminoso um delinqüente encontrado em 
Portugal ; 

b) sendo o facto qualificado de crime ou delicto 
também pela legislação do paiz onde foi praticado ; 

c) não tendo o criminoso ou delinqüente sido jul
gado no paiz em que commeííeu o crime ou delicto (Novo 
Código Penal Portuguez, art. õo.°). 

Ora, desde que o paciente foi preso em Portugal ; 
desde que o facto por elle praticado no Brazil é conside-
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rado crime tanto lá como aqui (Código Penal Porfuguez, 
art. 453.°, combinado com o 421.°; Código Penal Brazi-
leiro, art. 331.° combinado com o 330.°); desde que elle 
não foi julgado no Brazil, paiz em que commeíteu o crime; 
é evidente que a Justiça Portugueza não se afastou das 
suas normas legaes, nem offendeu a soberania do Brazil. 
À parie offendida fez-se representar em Portugal na for
mação e julgamento do processo instaurado contra o 
paciente. A lei penal é applieavel a todos os indivíduos, 
sem distíncção de nacionalidade, que, em território brazi-
Ieiro, praticarem facíos criminosos e puniveis. E' o que 
dispõe o nosso Código Penal ao art. 4.°, corroborando 
assim o principio geral de que a lei penal é antes de tudo 
territorial. 

E' também appücavel a lei penal, determina o art. 5.°, 
ao nacional ou estrangeiro que regressar ao Brasil, espon
taneamente ou por extradicção, tendo commeífido fora do 
paiz os crimes previstos nos Capítulos I e II do Titulo I, 
livro II, Capítulos I e II do Titulo VI, os de homicídio e 
roubo ern fronteiras e não tendo sido punido no logar 
onde delinquiu, salvas as disposições dos tratados. E' a 
affirrnação também do principio geralmente acceifo da ultra-
terriíorialidade da lei penal. A acção punitiva da nação só 
vae até os limites do seu território, mas pelo principio da 
nacionalidade deve punir também os seus nacionaes, quando 
commetíerem crimes fora do seu território. 

O Brazil até o Código Criminal de 1830 só punia os 
crimes praticados além do seu território, quando aíteníavam 
contra as suas instituições, a existência e organização polí
ticas, segurança interna e externa e no caso de pirataria, 
segundo os arts. 69.°, 70.°, 71.°, 73.°, 78." e 82.°. Por uma 
convenção promulgada pelo decreto n.° 1707, de 29 de 
Dezembro de 1855, o Brazil reservou-se o direito de punir 
os crimes de moeda falsa e falsificação de títulos de cre
dito praticados em Portugal. 

O nosso Código penal de 1890, no citado art. 5.°,. 
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refere-se unicamente aos crimes contra a existência poiiíica 
da nação, sua fortuna e credito, praticados fora do Brazil 
por brazileiro ou estrangeiros, mas a lei n.° 2.615, de 4 
de Agosto de 1875, permiítia não só a punição destes cri
mes, quando os criminosos voltassem ao Brazil, esponta
neamente ou por extradicção, como também os de falsi
dade, esteilionato, perjúrio ou outro qualquer inafiançável, 
desde que houvesse queixa ou denuncia e a lei do paiz 
estrangeiro punisse o mesmo crime. Si então não existisse 
essa lei, a exaggeração do principio da territorialidade da 
lei penal iria até á impunidade do brazileiro que regressasse 
ao Brazil sem ter sido punido no estrangeiro pela pratica 
destes últimos crimes. 

O Brazil e Portugal podem, por conseguinte, punir os 
seus nacionaes que fora dos seus respectivos territórios 
não tenham sido punidos por crimes commeííidos contra 
a existência política e credito délies, assim como os outros 
crimes. 

Segundo a lei n.° 2615, de 4 de Agosto de 1875, art. 8.°, 
não só não se imporá pena alguma, mas nem mesmo 
terá logar o processo e julgamento determinados por 
esta lei contra indivíduos que em paiz estrangeiro já tive
rem sido absolvidos, punidos ou perdoados pelo mesmo 
crime. 

O respectivo regulamento n.° 6.954, de 8 de Junho 
de 1878, art. 22°, dispõe: não serão processados e nova
mente julgados, si provarem que pelo mesmo crime foram 
absolvidos, punidos ou perdoados em paiz estrangeiro. 
Si o réo já tiver sido julgado e absolvido, já dizia PIMENTA 
BUENO, antes da citada lei, ou houver cumprido pena quando 
condemnado, ou tiver sido perdoado, ou quando o seu 
crime estiver prescripío, não deverá ser de novo pro
cessado. 

A lei n.° 2.416, de 28 de Junho de 1911, determina no 
§ 2." do art. 14.° que não terão logar o processo e julga
mento pelos crimes referidos no mesmo art. 14.°, si os cri-
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minosos já houverem sido, no estrangeiro, absolvidos, 
punidos ou perdoados por taes crimes, ou si o crime e pena 
já estiverem prescripíos, segundo a lei mais favorável, e o 
mesmo determina no art. 2.°, n.° II. 

O Code d'Instruction Criminelle de France também 
dispõe etn termos formaes no § 3,° do art. 5.° (modificado 
pela lei de 27 de Junho de 1866) que aucune poursuite n'a 
Heu si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement a 
l'étranger». 

Diz um commentario a este artigo — Jugement étranger 
a donc dans ce cas autorité de la chose jugée puisqu'il 
élevé un obstacle absolu à la seconde poursuite». 

Si o criminoso foi processado em paiz estrangeiro, 
mas não ainda julgado, nada impede, accrescenta outro 
commentario, que elle seja processado e julgado pela jus
tiça franceza. 

Basta, por conseguinte, a exibição da sentença por-
fugueza, como fez o paciente, embora ella seja de absol
vição, para libertal-o do novo julgamento no Brazil. 
As sentenças penaes estrangeiras não produzem effeitos 
fora dos respectivos territórios, mas o que a lei deter
mina, a justiça exige, a solidariedade das nações na repres
são dos crimes reclama, é que o criminoso nunca fique 
impune no logar onde delinquiu ou no íogar para onde 
fugiu. 

BECCARIA diz que um crime não deve ser punido sinão 
no paiz em que foi commettido, porque é lá unicamente, e 
não em outro logar, que os homens são forçados a repa
rar, pelo exemplo da pena, os funestos effeitos que pôde 
produzir o exemplo do crime. 

A Inglaterra e os Estados Unidos seguem essa regra, 
mas isso não impede que as outras nações adoptem norma 
opposía, consignando-as em suas leis. 

Quando se diz que a lei penal é territorial, observa 
um escriptor bfazileiro, se diz isso no sentido de que não 
pôde ser applicada senão dentro do paiz, e não porque 
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dentro deile não se possa applicala contra os crimes per

petrados fora de seu território. 
Do exposto resulta a consagração lega! do principio 

do non bis in idem e do da cousa julgada nas relações 
internacionaes, sem offensa á soberania e independência 
das nações, solidárias todas na repressão dos crimes. Por 
estes fundamentos concedia a ordem de habeas corpus, 
por manifesta incompetência do juiz da pronuncia. —Pedro 
Lessa, vencido. Como se vê dos documentos de fis. 5 
a 10, o paciente foi processado e julgado em Lisboa pelo 
mesmo crime, por que ora está sendo processado nesta 
Capital, cumprindo notar que, no processo instaurado em 
Lisboa, figura como parte queixosa a mesma firma commer

cial que promoveu o inquérito que serviu de base ao novo 
processo, intentado nesta cidade (fis. 7 v., e fis. 19). 

Podia a justiça poríugueza julgar o paciente poríuguez, 
que commeífeu um delicto fora do território poríuguez em 
paiz estrangeiro? Si o art. 4.° do Código Penal declara 
appücavel a lei penal a todos os indivíduos, sem disíincção 
de nacionalidades, que em território brazileiro praticarem 
factos criminosos e puniveis, e em seguida determina o que 
entende o legislador por território brazileiro ; a lei n.Q 2.416, 
de 28 de Junho de 1911, no art. .14.°, permitte expres

samente que seja «processado e julgado no Brazil o nacio

nal ou estrangeiro que, em território estrangeiro, perpetrar 
crime contra brazileiro, e ao qual commina a lei brazileira 
pena de prisão de dous annos no minimo». Havendo no 
direito portuguez disposição análoga, como reputar inerte, 
ou nulla, essa disposição? A disposição do artigo 55.°, 
n.° 5, leítras a), b) e c), do Código Penal Portuguez 
autoriza expressamente o processo e julgamento realizados 
em Portugal, em que foi réo o paciente, e queixosa a firma 
já citada. Si a nossa lei de 1911, facultando idêntico pro

cedimento, nos impede de julgar nullo o que fez a justiça 
poríugueza, por outro lado a pratica das nações cultas e 
os princípios de direito penal ainda nos levam á mesma 

■ 
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conclusão, como se pode ver, entre outros, em GARRAUD, 
Précis de Droit Criminel, 98, éd., de 1885, e em MANCINI, 
Trattato di Diritto Pénale Italiano, vol. I, ns. 165 e seguin
tes. — Pedro Mibielli, vencido, de accôrdo com o voto do 
Sr. ministro Godofredo Cunha. 

51 

Estrangeiros « residentes » e estrangeiros < não residentes > 

No estado actual do direito pátrio, os indivíduos exis
tentes no Brazil dividem-se em — cidadãos brazileiros, 
estrangeiros «residentes» e estrangeiros «-não residentes». 
Estes ulíimos, não podendo invocar as mesmas garantias 
constitucionaes de que participam os estrangeiros «resi
dentes », têm os seus direitos garantidos pelo direito inter
nacional (DESPAGNET, Cours de Droit Int. Publ. n-° 554, 
de 1910; A. ROIJN, Princ. de Droit Int. Privé, tom. r, 
Introd., n.° IX, ed. 1897) o que não exclue o gozo de um 
sem numero de direitos. Ac. do S. T. Fed., de 19 de 
Agosto de 1914,/7? £>. Off. 11 de Junho 1915. H. C. n.°3598. 

52 

Estrangeiros ; sua equiparação aos brazileiros natos 

Em tudo o que diz respeito ás garantias da liberdade 
e da segurança individual concedidas pela Constituição 
os estrangeiros « residentes » no Brazil estão equiparados 
aos brazileiros natos e naturalizados. (PEDRO LBSSA, Do 
Poder Judiciário, § 65; CONST. F E D . , art. 72.°; Ace. do 
Sup. T. Fed., 14 Abril 1915, in D. Off. 26 Set. 1915. H. 
C. n.° 5754. 

18 
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55 

Estrangeiro ; fiança ás custas 

E' obrigado a prestar fiança ás custas o estrangeiro 
que reside fora do paiz, ainda que tenha um agente na 
terra. Acc. S. T. Fed., 26 Junho 1909, in O Direito, 
vol. cxi, pag. 294. 

54 

Estrangeiro ; fiança ás custas 

Fiança ás custas não é obrigado a prestai-a o estran
geiro residente fora do paiz, se é pessoa miserável. Como 
se considera no cível pessoa miserável : em materia 
civil, dizem-se miseráveis, segundo o rigor do direito, tão 
somente os pupillos, os viúvos e os doentes de enfermi
dade diufurna : — De rigore vero juris personae misera-
biles dicunfur, viduœ ei morbo diuturno fatigati ; Repert. 
das Ords. vol. in, nota (a). Acc. do T. Rei. da Bahia, 
de 26 de Out. de 1895, in O Direito, vol. LXIV, p. 505. 

55 

Estrangeiro qtie não deixa herdeiros 

Não deixando o estrangeiro fallecido no Brazil herdei
ros legítimos ou tesíamentarios, os seus bens não se devol
vem aos Estados ou ao Disíricío Federal, mas sim á União 
Federal, por força da soberania nacional e não a titulo de 
herdeiro. O art. 1.° da Lei n.° 1859, de 1907, só trata de 
heranças de brazileiro. Si depois de entregues os bens á 
União, apparecer herdeiro do de cujus, a este elle prestará 
contas, salvo si o direito já estiver prescripto. Acc. S. T. 
Fed., 8 Jan. 1909, in O Direito, vol. cxvin, pag. 615. 
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56 

Estrangeiro ; quando se presume ter adoptado 
a nacionalidade brazileira 

O estrangeiro que, achando-se no Brazil em 15 de Nov. 
de 1899, não declarou, dentro dos 6 mezes depois de entrar 
em vigor a Constituição, o animo de conservar a naciona
lidade de origem, deve ser incluído entre os cidadãos bra-
zileiros. Acc. Segunda Cam. da Corte de App., de 8 Nov. 
de 1907, in Rev. de Dir., vol. vu, p. 552. 

57 

Estrangeiro; juiz competente para seu inventario 

A lei que regula a sucessão, é a lei nacional do de cujus. 
Incompetência do Juiz territorial para proceder ao inventario 
dos bens deixados por estrangeiro, cabendo-lhe apenas o 
cumprimento das rogatórias expedidas do paiz da nacio
nalidade do de cujus. Acc. S. Trib. de Justiça do Pará, 
16 de Março de 1895, in O Direito, vol. LXVITI, p. 67. 

58 

Estrangeiros e a aequisiçao de embarcação 

Os estrangeiros não podem adquirir uma embarcação 
para o commercio de cabotagem. Acc. 8 . T. Fed., 12 de 
Agosto de 1911, in O Direito, vol. cxvni, pag. 388. 
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59 

Estrangeiro movendo aoção de indemnização contra 
o Estado em que é residente 

O Juiz Federal é incompetente. Ace. Sup. T. Fed., 
20 Set. 1900. Agg. n.° 570, in furisp, S. T. Fed., an. 1900, 
p. 115. 

60 

Estrangeiro movendo aoção contra brazüeiro ; 
competência da jus t iça 

Nem toda acção movida por estrangeiro contra cida
dão brazileiro é da privativa competência excepcional das 
justiças da União ; assim nos casos do art. 60.°, letras e) 
e /) da Const. Fed., a competência só será das justiças 
federaes, si o pleito for entre Estados estrangeiros e cida
dãos brazileiros, citada letra e), ou si a acção movida por 
estrangeiro se fundar, quer em contratos com o Governo 
da União, quer em convenções ou tratados da União com 
outras nações, letra / ) . Ace. S. T. Fed., 4 Agosto 1900, in 
Rev. de Jurisprud., vol. x, p. 551. 

61 

Estrangeiro ; seu domicilio 

O vocábulo domiciliado de que usam os arts. 5.° e 6.° 
do Dec n." 855, de 8 de Nov. de 1851, é synonimo de 
residente, como aliás é claro tanto no art. 7.° do mesmo 
Dec, quanto no teor do Reg. n.° 160, de 9 de Março 
de 1842, e do Dec. n.° 2.455, de 15 de Junho de 1859. 
Ace. S. T.. Fed., 21 Agosto 1895, in Jurisprudência do 
S. T. Fed., 1895, p. 126. 
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62 

Estrangeiros e brazileiros ; causas ; competência 
da Justiça Federal 

Compete á Justiça Federal julgar as causas entre 
estrangeiros, residentes no seu paiz, e brazileiros aqui 
domiciliados. Ace. S. T. Fed., 22 Jan. 1912, in D. Off., 
24 Maio 1912, p. 6.855. 

65 

Estrangeiro; quando se presume ter adoptado 
a nacionalidade brazileira 

O estrangeiro que, achando-se no Brazil em 15 de 
Nov. de 1899, não declarou, dentro dosséis mezes depois 
de entrar em vigor a Constituição, o animo de conservar 
a nacionalidade de origem, deve ser incluído entre os cida
dãos brazileiros. Ace. da Seg. Cam. da Corte de Appel-
lação, 8 de Nov. de 1907, ia Rev. de Direito, vol. vu, 
pag. 552. 

64 

Estrangeiro ; seu estado e capacidade civil 

O estado e a capacidade civil do estrangeiro rege-se 
pela lei da sua nacionalidade. O italiano casado segundo 
a sua lei pode, apesar de residente no Brazil, alienar bens 
immoveis sem dependência de outorga uxoria. Acc, S. 
Trib. de Justiça de S. Paulo, de 5 de Dez. de 1910, in Rev. 
de Dir., vol. xxi, p. 194. 
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65 

Espulsao de Estrangeiro 

O estrangeiro residente no Brazil não pode ser expulso 
do território nacional, sinão nos casos taxativamente enume
rados em lei e de accôrdo com as suas prescripções. Cons
titue inequívoca manifestação da intenção de não mudar 
de nacionalidade, o facto do estrangeiro, com os requisi
tos para obter a naturalização tácita, apresentar-se ao 
Consulado do seu paiz de origem, para obter dispensa 
provisória do serviço, no respectivo exercito, em tempo 
de paz. Ace. Sup. T. Fed., 5 Maio 1920, in Rev. Sup. T. 
Fed., v. xxvi, p. 296. fi. G n.° 5792. 

66 

Expulsão de estrangeiro; a lei 

A lei de expulsão de estrangeiros não se applica ao 
estrangeiro naturalizado tácita ou expressamente. Ace. 
Sup. T. Fed., 14 Junho 1920, in Rev. Sup. T. Fed., vol. xxv, 
p. 194. H. C. n.° 5910. 

67 

Filhos de pae estrangeiro e de mãe brazileira 
nascidos no Brazil 

São brazileiros? A declaração do pae no Consulado 
respectivo é sufficiente para que o filho seja considerado 
da nacionalidade de seu pae? O Dr. J. P I R E S BRANDÃO 
responde : « . . . aítingindo á maioridade deve o filho do 
estrangeiro, nascido no Brazil, que não deseje gozar dos 
direitos e regalias que a Constituição confere ao brazileiro 
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nato, ratificar a declaração paterna no Consulado, ou 
promover os meios necessários para sua naturalização. 
A declaração do pae estrangeiro no Consulado respectivo 
é sufficiente para que o filho, emquanro menor, seja consi
derado de sua nacionalidade. Rev. de Direito, vol. ix, 
pag. 59. 

68 

Filhos de estrangeiros 

Os filhos de estrangeiros, nascidos no Brazil, qual
quer que seja a sua idade, estão subordinados somente ás 
leis da Republica, e não lhes pode aproveitar a disposição 
da Lei n.° 1096, de 10 de Set. de 1860, por ser contraria aos 
princípios consagrados na Constituição Federal (art. 69.°, 
n.° 1 )• Acc. S. T. Fed., 29 Jan. 1898; H. corpus n.° 1047, 
in O Direito, vol. LXXVi, p. 81. 

69 

Interdieção e incapacidade de estrangeiro 

Na decretação da interdieção e incapacidade do 
estrangeiro e dação de curador e tutor, a lei a applicar 
não é a do domicilio, mas a nacional do estrangeiro. Ac. 
S. T. Fed., 26 de Jan. 1907, in Rev. de Dir., vol. IV, 
pag. 628. 

70 

Inventários de estrangeiros 

Os inventários de estrangeiros somente se processam 
no Juizo Federal, quando regulados por ajuste, convenção 
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ou tratado internacional. Ac. do Sup. T. Fed., de 20 Out. 
1915, in D, Oft., 12 Dez. 1915. Rev. ext. n° 877. 

71 

Inventario de bens de brazileiro e questões do direito 
internacional. Competência da justiça local 

A justiça local é a competente para o inventario dos 
bens de brazileiro, não obstante a occorrencia de questões 
de direito internacional privado, que possam surgir, as 
quaes serão afinal decididas com os recursos de direito. 
Ac. do Sup. Trib. Fed. n.° 1596, de 29 Jan. 1913. 

72 

Inventario e partilhas de bens de estrangeiros; 
o imposto de transmissão 

Vide do ace. do Sup- T. Fed. de 21 de Agosto de 
1895, Rev. exfr. n.° 53 in Jurispr. do Õupr., 1895, p. 126: 
« — Considerando que, na ausência de uma convenção 
luso-brazileira relativa á unidade do inventario e partilhas 
de bens deixados simultaneamente nas duas republicas por 
cidadãos de uma ou outra nação, domiciliarios numa e 
residentes noutras, a excepção de incompetência apposta 
contraproducentemente pelos recorrentes á Justiça de S. Luiz 
para processar e julgar o presente inventario, no qual o 
Estado do Maranhão é parte, como credor de impostos de 
transmissão causa-mortis, offende o texto do art. 61.°, n.°2 
da Const., a qual, na falta de convenção ou tratado, reco
nhece com clareza a jurisdição das justiças locaes para 
inventários e partilhas feitas no estrangeiro». 
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73 

Inventario de bens deixados por estrangeiros 
e a falta de aooordo internacional ; 

o recurso extraordinário 

Não é caso de recurso a decisão que, em falta de 
accordo internacional sobre os termos do inventario de 
bens deixados por estrangeiros dentro e fora do território 
da Republica, julga competente a autoridade brazileira para 
proceder a inventario e partilha de bens deixados pelo 
inventariado no território nacional. Ace. do Sup. T. Fed., 
21 Agosto 1895, in Jurisprudência do S. T. Fed., 1895, 
p. 125. Rec. extr. n.° 55. 

74 

Investigação de paternidade 

E' inexequivel no Brazil sentença extrangeira sobre 
investigação de paternidade illegiíima, maxime referindo-se 
a brazileiro naturalizado. Ac. do S. T. Fed., 10 Out. 1914, 
in D. Off., 17 Out. 1915. H. sent n.° 676. 

75 

Jurados estrangeiros 

Não é nullo o julgamento em que tomam parte dois 
jurados estrangeiros, qualificados em tempo opportuno 
pela junta competente, legalmente convocados para a 
sessão e sorteados regularmente para o conselho de sen
tença, se a condição de estrangeiros é de todos ignorada. 
O brocardo error communis jus facit mesmo entendido 
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nos termos mais restricíos, tem aplicação ao caso em que 
o erro versa sobre um defeito ou inhabilidade pessoal. 
Ac. S. T. Fed. 1451, de 7 de Dez. de 1910. 

76 

Justiça estrangeira ; sua incompetência 

A justiça estrangeira é incompetente para conhecer da 
habilitação de herança de pessoa domiciliada e failecida no 
Brazil, onde foram arrecadados os respectivos bens. Acc 
S. T. Fed. 574, de 21 de Agosto de 1909. 

77 

Lei penal brazileira e os estrangeiros 

As disposições do Cod. Penal são applicaveis a todos 
os indivíduos, sem «distinccão de nacionalidade» que 
delinquirem no territario brazileiro. O art. 2.°, n-° n, da 
Lei n.° 2.416, de 28 de Junho de 1911, nem expressamente, 
nem implicitamente derogou a disposição do art. 4.° do 
Código Penal. A c do Sup., 25 Agosto 1916, in D. Off. 
1.° Dez. 1917, p. 12675. H. C. n.° 4027. 

78 

Lei que regula a sucessão de estrangeiro 

A lei que regula a sucessão de estrangeiro é a lei 
pessoal do de cujus ao tempo de sua morte. Acc. Sup. 
T. Fed., 9 Jan. 1901, in O Direito, v. LXXXVII, p. 505. 
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79 

Mulher brazüei ra ; sua nacionalidade 

A mulher brazüeira não perde a sua nacionalidade 
pelo seu casamento com um subdito portuguez; Acc. S. 
T. Fed., 26 Jan. 1907, in f?ev. de Dir., vol- IV, p. 628. 

80 

Mulher brazüei ra casada com estrangeiro e os 
ar t s . 71.° e 69.° n.° 5 da Const. Federal 

Não existe antinomia entre a lei n.° 1.096, de 20 de 
Set. de 1860, quando declara que a mulher brazüeira casada 
com estrangeiro segue a condição de seu marido, e os 
arts. 71.° e 69-°, n.° 5, da Constituição da Republica, por
quanto a primeira regula a condição civil da mulher, 
sujeitando-a ao estatuto pessoal de seu marido, que é o 
chefe da familia ; e os segundos se referem á nacionali
dade ou condição política. O art. 8.° do Cod. Civil não 
innovou o nosso direito, porquanto o principio nelle con
sagrado está de accôrdo com «a nossa tradição legal, 
scientifica e jurídica. Portanto, o systema de bens no casa
mento, celebrado no Brazil, entre pessoas de nacionalida
des différentes, é regulado, na ausência de estipulação dos 
cônjuges em contrario, pela lei nacional do marido. Acc. 
S. T. Fed., 30 Dez. 1918 in Diário Off., 11 Junho 1919, 
p. 7983. Rec. exfr. n<° 919. 
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81 

Mulher brazileira não perdendo sua nacionalidade 

A mulher brazileira não perde a sua nacionalidade 
pelo casamento com um subdito poríuguez, mas fica sujeita 
á condição civil do seu marido, readquirindo — pelo só 
facto da morte deste — a stfa condição civil de brazileira. 
Acc. S. T. Fed., 26 Janeiro 1907, in O Direito, vol. cm, 
p. 38. 

82 

Mulher brazileira não perdendo a nacionalidade 

A mulher brazileira não perde nacionalidade em con
seqüência de casamento com estrangeiro. Não é licito 
confundir a perda de nacionalidade com a sujeição da 
mulher casada á condição jurídica do marido, emquanto 
subsiste o casamento. Acc. Sup. T. Fed., 29 Maio 1920, 
in Rev. S. T. Fed-, vol. xxv, pág. 29. Rec. exfr. n-° 881. 

— Idêntico foi o acc. do S., de IO de Out. de 1914, 
in. Rev. Dir., vol. xxxix, p. 597. 

85 

Mulher brazileira o a sua nacionalidade de origem 

A mulher brazileira não perde, pelo casamento, a sua 
nacionalidade de origem. Constituição Fed., art. 71.°, 
§ 2.°; CLOVIS BEVILÁQUA, Dir. Int., pág. 155; CARLOS 
CARVALHO, Consol. L. Civis, Intr., pag. 19; RODRIGO 
OCTAVIO, Dir. do Exír., §§ 59 e 60; Acc. S. T. Fed., 
de 26 de Jan. de 1907; O Dir., vol. cm, pág. 58 e Acc. 
S. T. Fed. n.° 1.931, de 7 Maio de 1913. 
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84 

Nacionalidade de mulher casada 

A nacionalidade da mulher segundo os princípios de 
direito internacional privado é a do marido, e pela lei da 
nação deste regula-se a capacidade civil d'aquella. Acc. 
S. T. Fed., 17 Dez. 1902, in O Direito, vol. xc , p. 581. 

85 

Nacionalidade portugueza ; o que não a faz perder 

A declaração feita no respectivo consulado e no termo 
de casamento conserva a nacionalidade de origem ao 
portuguez casado com brazileira e possuidor de bens 
immoveis no Brazil. Acc. S. T. Fed. 25 Jan. 1909, in 
Rev. de Direito, vol. xii, p. 81. 

86 

Nacionalidade portugueza 

A declaração feita no respectivo consulado e no termo 
de casamento, conserva a nacionalidade de origem ao 
portuguez casado com brazileira e possuidor de bens 
immoveis no Brazil. A arrecadação e inventario de espolio 
de estrangeiro compete á justiça local, com recurso volun
tário para o S. T. Fed.. Acc. S. T. Fed., 25 Jan. 1909, 
in Rev. de Direito, vol. xn, p. 81. 



286 

87 

Nacionalidade portugueza ; o que não a faz perder 

A declaração feita no respectivo consulado e no termo 
de casamento conserva a nacionalidade de origem ao 
porruguez casado com brazileira e possuidor de bens 
immoveis no Brazil. Ace. S. T. Fed., 23 Jan. 1909, in 
Rev. de Direito, vol. xii, p. 81. 

88 

Natural ização ; meio de prova 

Meios de provar que a naturalização se verificou : 
inclusão do nome na lista dos eleitores e jurados; posse 
não contestada dos direitos de cidadão brazileiro ; falta 
de declaração de que queria conservar a nacionalidade de 
origem. Acc S. T. Fed., 11 de Out. 1905, e 20 de Junho 
de 1908, in O Direito, vol. exil, p. 205. 

89 

Natura l ização; definição de Folleville e Weiss 

Define-a FOLLEVILLE, Traité théorique et pratique 
de la naturalisation, n. 2, Paris, 1880. 

«E' um acfo do poder publico em virtude do qual 
um estrangeiro perde a nacionalidade de origem, e ad
quire a qualidade de cidadão de um outro Estado, em 
que é admiítido a gozar d'ahi por deante de todos os 
direitos civis concedidos aos naturaes do paiz. A essa 
definição, PEDRO LESSA (artigo de doutrina /'/; Rev. de 
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Direito, vol. iv, pág. 271) accrescenta : «Não é exacta 
a definição, porquanto em certos casos o naturalizado, 
além dos direitos civis, também pode exercer os direitos 
políticos consagrados pelas leis do Estado que o recebe 

WEISS define : — « Naturalização é um acto soberano 
e descricionario do poder publico, em conseqüência do 
qual uma pessoa adquire a qualidade de nacional ou de 
cidadão em um Estado a que não se achava ligada por 
nenhum vinculo legal anterior» (Droit Inter. Privé, i tomo 
p. 281, Paris, 1892). 

90 

Naturalização e a lei do sorteio militar 

Pela lei do sorteio militar, n.° 1806, de 4 de Jan. de 
1908, art. 1.° —só os cidadãos brazileiros são obrigados 
ao serviço militar. 

Nesta qualidade, diz o DR. JOSÉ PIRES BRANDÃO em 
resposta á consulta que lhe fora feita:—penso que não deve 
ser considerado o extrangeiro, residente no Brazil aos 15 
de Nov. de 1889, só pelo simples facto de não ter ido ao 
Consulado de sua Nação fazer a declaração supra men
cionada. Rev. de Direito, vol. ix, p. 32. 

91 

Naturalização de subdito estrangeiro 

Vide do voto do Sr. Ministro Pedro Lessa, na app. 
civ. n.° 3.174 in Rev. \S. T. Fed., vol. XVII, pág. 327 : — 
«Os subditos estrangeiros residentes no Brazil a 15 de 
Nov. de 1889, e que não fizeram, até 6 mezes depois de 
entrar em vigor a Constituição Brazileira, a declaração 



288 

de que queriam conservar a nacionalidade de origem, 
ficaram naturalizados, pela — « naturalização tácita» — 
estatuída pelos n.0s 4 e 5 da mencionada Constituição, 
independentemente de qualquer titulo declaratorio». 

92 

Natural ização ; faotos que não podem presumil-a 

A circunstancia de um subdito italiano ter possuído 
immoveis no território nacional, e ter sido eleitor, jurado 
e vereador em município de um Estado, não autorisa a 
consideral-o naturalizado brazileiro, desde que nenhuma lei 
lhe attribue essa virtude. Sentença, Juizo Fed. da 2.a 

vara, de 16 Agosto 1907, in Rev. de Direito, vol. v, 
p. 539. 

93 

Natural izado falleeendo sem deixar herdeiros 

Morrendo um cidadão naturalizado, que não deixe 
herdeiros, a herança, de accordo com o direito, é devol
vida á Fazenda Publica. Ainda na hypolhese de ser o 
« de cujus» estrangeiro a mesma regra de direito se applica, 
isto é — a Fazenda Publica, é a herdeira dos estrangeiros 
que fallecem no Brazil, aqui deixando bens, como se vê 
no Relatório do Ministro do Exterior de 1895 {Direito, 
vol. LXVIII, pag. 328). Artigo de doutrina de PEDRO LKSSA, 
in Rev. de Direito, vol. iv, p. 294. 



289 

94 

Pacto sucoessorio feito em França 

E' nullo o confracto feito em França nos termos dos 
arts. 1082.° e 1085.° do Cod. Civil Francez, pelo qual 
alguém se obrigue a instituir outro herdeiro universal dos 
seus bens, quando o instituidor fôr brazileiro, maximè si 
brazileiro também fôr o autorgado, e si aquelle (o outor-
ganíe) residir no Brazil, e isto porque — perante o direito 
civil brazileiro — são nullos, illicitos e reprovados todos 
os pactos successorios, ainda mesmo quando estipulados 
nas convenções maírimoniaes. Sentença, Juiz Federal da 
2.a vara, de 6 de Julho de 1910, in O Direito, vol. cxv, 
p. 543. 

95 

Portuguez conservando sua nacionalidade 

Conserva a sua nacionalidade o portuguez que, apesar 
de casado com brazileira e de possuir bens immoveis no 
Brazil, tiver, antes do casamento, feito a devida declaração 
no Consulado de Portugal, e que, no respectivo termo 
lavrado na Pretoria, se tiver declarado portuguez. Com
pete á justiça local a arrecadação e inventario dos bens, 
cabendo das decisões desta recurso extraordinário para o 
S. T. Federal. Acc. S. T. Fed., 23 Jan. 1909, in O Direito, 
vol. cviTi, p. 241. 

96 

Portuguez ; herança e o recurso extraordinário 

Cabe recurso extraordinário da sentença que decidir 
a quem pertence a herança (si ao cônjuge, si aos colla

is 
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teraes) de indivíduo fallecido ab iniestato e sem descen
dentes, em Portugal, onde nascera, tendo estado no Brazil, 
em 15 de Nov. de 1889, e feito, em tempo util, as devidas 
declarações no Consulado portuguez, e tendo-se tam
bém, posteriormente, casado com brazileira, declarando no 
acto ser portuguez. Àcc. S. T. Fed., 23 Jan. 1909, in O 
Direito, vol. cvin, p. 241. 

97 

Successão de um estrangeiro 

Não é pela successão de um estrangeiro fallecido no 
Brazil e cujos herdeiros aqui residentes sejam da mesma 
nacionalidade. Acc. S. Trib. de S. Paulo, 18 Junho de 
1904, in O Direito, vol. ci, p. 303. 

98 

Sucessão e o regimen de bens de estrangeiro 

O regimen de bens do casal estrangeiro é regulado 
pela lei do paiz de origem e que vigora ao tempo do casa
mento. O regimen de bens estabelecido no casamento, não 
pode, na constância delle, ser alterado. Acc. do Trib. de Jus
tiça de S. Paulo, de 30 de Nov. de 1912, in Rev. de Direito, 
vol. xxviii, p. 183. 

99 

Sucessão de estrangeiro 

A sucessão de estrangeiro que residiu algum tempo 
no Brazil, onde adquiriu bens immoveis, mas não se prova 
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que houvesse adquirido a nacionalidade brazileira, regu
la-se pelo direito do seu paiz. Acc. S. T. Fed., 4 Out. 1915, 
in D. Off-, 26 Fev. 1914, p. 2.723. 

100 

Sucessão dos estrangeiros no Brazil 

A sucessão dos estrangeiros no Brazil é regulada pela 
lei do de cujus. Artigo de doutrina do Dr. Godofredo 
Maciel, in Rev. de Direito, vol. XIII, p. 248. 

101 

Sucessão legitima ou testamentaria 

A lei reguladora de sucessão legitima ou testamentaria 
é a lei do paiz do defuncío. Sentença do Juiz Fed. da 
2.a vara, de 6 de Julho de 1910, in O Direito, vol. oxv, 
p. 543. 

102 

Sucessão de estrangeiro que residiu algum tempo no Brazil 

A successão de estrangeiro, que residiu algum tempo 
no Brazil, onde adquiriu immoveis, na ausência de prova 
de haver adoptado a nacionalidade brazileira, —regula-se 
pelo direito do seu paiz. Acc do S. T. Fed. n.° 750, de 4 
de Out. de 1913, in D. Off., 26 Fev. 1914. Ree. ex. 
n.° 750. 
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105 

Sucessão ;• a lei reguladora 

Na tradição do direito brazileiro é a lex patriae defun-
cíi a lei reguladora da successão legitima ou da íestamen-
taria. Ace. Sup. T. Fed., 7 Maio 1913. Ap. eivei n° 2.065. 

104 

Sucessão de estrangeiro fallecido « at>-intestato » no Brazil 

A successão do estrangeiro é regulada pela lei do seu 
estatuto pessoal. A Lei n.° 1.839, de Dez- de 1907, só pode 
abranger a herança de brazileiros domiciliados no Brazil 
e nunca regular a successão ab-intestaío de estrangeiros 
fallecidos no Brazil. A União é simples depositaria dos 
bens da herança do estrangeiro fallecido ab-infestalo e só 
pela prescripção de 30 annos se torna proprietária. Acc 
S. T. de Justiça de S. Paulo, 4 de Out. 1909, in Rev. de 
Direito, vol. xvi, p. 445. 

105 

Testamento de estrangeiro 

O principio de direito internacional locus regit actum 
— não é imperativo mas facultativo no Brazil, pelo que o 
estrangeiro pode se ater á forma extrinseca do direito do 
paiz de que é nacional. Acc. T. de Justiça de S. Paulo, 
de 16 de Fev. de 1907, in Rev. de Direito, vol. vi, p. 417. 
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106 

Testamento de francez em paiz estrangeiro 

Para determinar o que se deve entender por — acto 
autentico — segundo o art. 999.° do Cod. Civil, em cujos 
termos o testamento de um francez em um paiz estrangeiro 
só é valido, quando feito em forma olographa, ou em forma 
autentica, deve-se ter em vista não o art. 1.517.° do 
O Civil e menos ainda a lei de 25 Ventôse, anno 11, que 
subordina a authenticidade, mas tão somente a lei do paiz 
em que o testamento tiver sido feito. Acc. da Corte de 
Appelação de Ruão, 4 de Jan. de 1911, in Rev. de Direito, 
vol. xxiv, p. 55. 

107 

Tribunaes estrangeiros e a oapaoidade hereditaria dos herdeiros 

E' irrecusável a competência dos tribunaes estrangei
ros para conhecer da capacidade hereditária dos herdeiros 
do de cujus, quando este, conservando a sua nacionali
dade, haja fallecido em seu paiz, muito embora tenha dei
xado todos ou parte de seus bens no Brazil. No inventario 
dos bens aqui deixados se observará o que a lei brazileira 
estatuir, mas sem desconhecer a decisão do Tribunal estran
geiro em relação á dita capacidade. Acc. S. T. Fed., 
11 Jan. 1915, in Rev. de Dir., vol. xxix, p. 156. 

108 

Tutor ; estrangeiro não podendo ser 

O estrangeiro não pode ser tutor ; Acc. S. T. Fed. 
26 Jan. 1917, in O Direito, vol. oui, p. 58. 



Formulário 



T I T U L O I 

Da naturalização Vtácita» 

CAPITULO I 

Quando se expede o titulo declaratorio 
de « cidadão brazileiro * 

O estrangeiro adquire tacitamente a qualidade de cida
dão brazileiro, tendo logar a expedição do — titulo decla
ratorio da referida cidadania, mediante pedido, quando: 

a) achando-se no Brazil a 15 de Novembro de 1889, 
não haja declarado, até 24 de Agosto de 1891, o animo 
de conservar a nacionalidade de origem ; 

b) tendo propriedade no Brazil, sendo casado com 
brazileira, resida no território nacional e não tenha mani
festado a intenção de não mudar de nacionalidade ; 

c) sendo proprietário de bens immoveis no Brazil, 
tendo filho brazileiro, resida em território nacional e não tenha 
manifestado a intenção de não mudar de nacionalidade. 

O titulo de eleitor federal e os decretos e portarias 
de nomeação para cargos públicos federaes ou esfaduaes, 
expedidos até 12 de Dezembro de 1907, servem como 
titulo declaratorio de cidadão brazileiro (*). 

(*) LIVRO A SER CONSULTADO : Recomendamos a leitura do pre
cioso trabalho de ARCHIMEDES XAVIER DA SILVEIRA — Naturalização. 

É excellente guia pratico para a concessão dos titulos de natu
ralização. D'elle muito nos servimos para a elaboração do Formulário. 
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CAPITULO II 

Requerimento para naturalização «tácita» 

SECÇÂO I 

Primeira hypothèse 

Se o estrangeiro, achando-se no Brazil a 15 de 
Novembro de 1889, não tiver declarado, até 24 de Agosto 
de 1891, o animo de conservar a nacionalidade de origem, 
de accordo com os Decs. n.°s 58-A, de 14 de Dezembro 
de 1889 e 396, de 15 de Maio de 1890, convém munir-se 
previamente dos seguintes documentos. 

I 

Documentos que devem acompanhar a petição 

Prova da continuidade de domicilio 

O estrangeiro requererá as autoridades judiciarias, 
municipais ou policiaes. da localidade em que se achava 
domiciliado a 15 de Novembro de 1889, ahi continuando 
até 24 de Agosto de 1891. 

Requerimento 
M O D E L O N . ° 1. 

Ex.mo Sr. Dr. Juiz de Direito (ou Juiz Municipal ou 
District ai) de • • • 

F . . . , de nacionalidade poríugueza, requer a V. Exa , 
a fim de obter o titulo declaratorio de cidadão brazileiro, 
se digne attesíar junto a este, se o Supplicante achava-se 
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domiciliado nesta cidade Xou villa) no districto..., a 15 
de Novembro de 1889 e se continuou a residir na referida 
localidade até 24 de Agosto de 1891. 

Pede deferimento 
Data. 

F... 

(Sem sei Io federal). 

1." Observação: Idênticos serão os requerimentos 
feitos ao Prefeito Municipal, Presidente da Câmara Muni

cipal e Delegado de Policia. 

Attestado 

MODELO N.° 2. 

Attesto afirmativamente. 
O Supplicante achavase domiciliado nesta cidade 

a 15 de Novembro de 1889 e continuou a residir até 24 
de Agosto de 1891. 

Data. 
F • ■ (Sem sei Io federal). 

2.a Observação : As firmas das autoridades que aítes

tarem devem ser reconhecidas pelo tabellião da loca

lidade. 
3.a Observação : Tendo o estrangeiro diversos domi

cílios, durante o tempo decorrido de 15 de Novembro 
de 1889 a 24 de Agosto de 1891, requererá os attesíados 
ás autoridades indicadas das localidades em que tiver 
residido. 
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Sendo impossível obter algum destes attesíados, 
requeira á Justiça Federal tuna justificação neste sentido. 

Isto feito, deve o estrangeiro provar «não ter decla
rado o animo de conservar a nacionalidade de ori
gem». 

Fará para tal fim a seguinte 

Petição 
MODELO N.° 5. 

Ex.mo Sr. Ministro do Interior e Justiça. 

F . . . , de nacionalidade portugueza, residente em. . . , 
para obter o titulo declaratorio de cidadão braziieiro, vem 
requerer a V. Ex.a se digne ordenar seja certificado se 
dos livros existentes e referentes a declarações de estran
geiros «não consta ter o peticionario demonstrado o 
animo de conservar a nacionalidade de origem». O Sup-
plente teve domicilio no período comprehendido entre 15 
de Novembro de 1889 a 24 de Agosto de 1891 nos seguin
tes logares . • 

Cidade d e . . . , aos- . • d e . . . de 19 . . . 

F- •. (Sem sei Io federal). 

4.a Observação : O Ministro despachará, mandando 
seja certificado. 

— Livro de declarações de estrangeiros não sendo 
encontrado : No caso de não ser encontrado o livro 
respectivo, por não haver sido remetíido á referida Secre
taria, será passada uma certidão negativa, o que difficul-
íará a marcha do pedido do estrangeiro, tornando impôs-
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sivel essa prova, não lobrigando o. deferimento da petição 
que irá apresentar ao Ministro da Justiça. 

Se a certidão for negativa, pela falta do livro, o 
estrangeiro não deve requerer a sua naturalização, por 
não ter sido possível a prova de «não íer declarado o 
animo de conservar a nacionalidade de origem». 

Se for afirmativa, o estrangeiro fará a seguinte: 

Petição final dirigida ao Ministro do Interior e Justiça 

M O D E L O N . ° 4. 

Ex.mo Sr. Ministro de Estado da Justiça e Negócios 
Interiores. 

José Ribeiro dos Santos Souza (nome por extenso) 
de nacionalidade portugueza, continuando com seu domi
cilio no logar- • • (dir-se-á) Estado d e . . . , onde se achava 
a 15 de Novembro de 1889 (ou então — «nos logares 
taes e taes — logares dos successivos domicílios que 
tenha tido desde a mesma data até 24 de Agosto 
de 1891) até 24 de Agosto de 1891, não tendo manifes
tado o animo de conservar a nacionalidade de origem, 
vem requerer a V. Ex.a se digne, preenchidas as formali
dades legaes, expedir o respectivo titulo declaratorio de 
cidadão brazileiro. 

Cidade d e . . . , a o s . . . d e . . . de 1923. 

José Ribeiro dos Santos Souza. 
(Sem sello federal). 

5.a Observação : A petição pode ser feita por outrem, 
ou dactilographada. 

— A firma deve ser reconhecida por íabellião do logar 
da residência. 
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Segunda hypothèse 

Estrangeiro tendo propriedade immovel no Brazil, 
sendo casado com brazileira, residindo no território nacio

nal e não tendo manifestado a intenção de não mudar 
de nacionalidade. 

Documentos que devem acompanhai* a petição 

A 

Para a prova de ser o estrangeiro 
proprietário de bens itntnoveis no Brazil 

A primeira prova será — a escriptura publica (certi

dão ou a publica forma). 
Esta será junta á petição. 
A segunda prova será — a certidão de que o immo

vel está averbado no nome do estrangeiro que vae reque

rer o titulo declaratorio. 
Esta certidão será pedida ao Presidente da Câmara 

ou Prefeito da municipalidade em que estiver localizado o 
immovel. 

Fará o estrangeiro o seguinte requerimento : 

Requerimento ao Prefeito ou Presidente de Gamara 

MODELO N.° 5. 

Ex.m0 Sr. Dr. Prefeito Municipal (ou Presidente da 
Câmara Municipal de ■ ■ • ) d e . . . 

Manoel Pereira da Silva, para obter o titulo declara

ratorio de cidadão brazileiro, requer a V. Ex.a se digne 
ordenar lhe seja certificado, junto a este, o nome do actual 
proprietário do immovel tal, situado á . . . (rua e numero). 
E mais, de accordo com o disposto no art. 8.° do Dec. 
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fed. n.° 6.984, de 14 de Maio de 1908, pede lhe seja tudo 
fornecido com isenção do pagamento de sellos, custas ou 
emolumentos. 

Pede deferimento. 
Data. 

F... (assignatura). 
(Sem sello federal). 

6.a Observação : O documento acima pode ser subs

tituído pela certidão do Registro de Hypothecas, uma vez 
que se certifique na mesma estar o immovel inscripro em 
o nome do peticionario. 

Para esse fim poderá o estrangeiro pedir verbalmente 
ao Officiai do Registro de Hypotheca que lhe dê a respec

tiva certidão. 

B 

Prova de ser casado com brazileira 

A prova consistirá na certidão passada pelo Official 
do Registro Civil de Casamentos. 

Se se trata de casamento anterior ao Registro Civil, 
basta a certidão do parocho que celebrou o acfo. 

Para tal fim o estrangeiro pedirá essas certidões ver

balmente. 

C 

Prova da residência no Brazil 

O estrangeiro fará á autoridade judiciaria, municipal 
ou policial o seguinte requerimento: 
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Requerimento para attestação da residência no Brazil 

MODELO N.° 6. 

Ex.mo Sr. Dr. Juiz de Direito (ou Municipal) de---

F - . - , portuguez, para fim de obter seu titulo decla
rator^ de cidadão brazileiro, requer a V. Ex.a se digne 
attestar junto a este se o Supplicaníe reside nesta cidade, 
tendo domicilio aqui fixado á rua- • .* 

Vae sem sello, ex-vi do disposto no art. 8.° do Dec. 
n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908. 

P. deferimento. 

P ' { Sem sello. 

7.a Observação : Pode ser provada também por cer
tidões exírahidas dos Livros de notas e das Repartições 
officiaes e por meio de justificação ante a Justiça Federal. 

D 

Prova de não ter manifestado a intenção 
de não mudar de nacionalidade 

É sufficiente o attestado dado pela Embaixada, Lega-
ção, Consulado ou Vice-Consulado. 

§i cila for difficil de ser apresentada, poderá-se fazer 
por justificação ante o Juizo Federal. 
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O estrangeiro fará no primeiro caso a seguinte petição : 

Petição ao Embaixador, Ministro Plenipoteneiario ou Consul 

M O D E L O N.° 7. 

Ex.mo Sr. Embaixador ou Ministro Plenipotenciario 
de- • • (ou Consul). 

Manoel Pereira da Silva, portuguez, requer a V. Ex.a 

se digne ordenar seja certificado junto d'esie si dessa 
Embaixada (Legação ou Vice-consulado) consta algum 
acto ou declaração do Supplicante reveladora da intenção 
de conservar a nacionalidade de origem. 

Pede deferimento. 

{ (Sem sei Io federal). 
F... { 

8.a Observação : A firma da autoridade que attestar 
deve ser reconhecida por tabellião. 

Justificação perante o Juiz Federal 
para provar não ter manifestado a intenção 

de não mudar de nacionalidade 

M O D E L O N.° 8. 

Ex.m0 Sr. Dr. Juiz Federal. 

F- • -, portuguez, residente e m . . . , para obter o titulo 
de cidadão brazileiro, requer a V. Ex.a se digne permittir 
que justifique, com a presença do Sr. Dr. Procurador da 
Republica, que o Supplicante não tem manifestado a inten
ção de não mudar de nacionalidade. 

Nestes termos, designados dia e a hora, pede 
deferimento, indo esta sem sello, e todo o proces-

20 
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sado isento délie e de custas, exvi do art. 8.° do 
Dec. n.° 6948, de 14 de Maio de 1908, sendo entre

gue independente de traslado. 

Testemunhas. 

F ■ ■ \( Comparecerão independentemente 
F ■ ■ \ de notificação). 

Data. 
F,.. (Âssignatura). 

9.a Observação : Despachada, ouvidas as testemu

nhas, julgada por sentença e entregue ao interessado, 
servirá de prova. 

E 

Documentos reunidos; o que deve o estrangeiro fazer? 

I 

Estrangeiro residindo no Rio de Janeiro 

O estrangeiro, reunindo todos os documentos apon

tados, si residir no Rio de Janeiro, os entregará á portaria 
da Secretaria do Interior e Justiça, capeados pela petição 
seguinte : 

Petigão dirigida ao Ministro da Justiça 

M O D E L O N." 9. 

Ex.mo Sr. Ministro da justiça. 

Manoel Pereira da Silva, portuguez, proprietário do 
sitio (ou casa) tal em tal logar, no Estado d e . . . , Bra

zil, casado com F . . . , brazileira, residente nesta Republica, 
não tendo manifestado a intenção de não mudar de nacio
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nalidade, até a presente data, requer a V. Ex.a se digne 
conceder-lhe o titulo dcclaraíorio de cidadão brazileiro. 

Pede deferimento. 

Cidade . . . , aos . . . de . . . de 1 9 . . . 

F. . . (o nome por extenso). 
(Sem sei Io federal). 

II 

Residência do estrangeiro nos Estados em algum nvonieipio 

O estrangeiro reunirá os documentos indicados e os 
capeará com a petição seguinte : 

Petição ao Presidente da Câmara Municipal 

M O D E L O N.° 10. 

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de. . . 

Manoel Pereira da Silva, portuguez, residente neste 
Municipio, requer a V. Ex.a se digne encaminhar, de accordo 
com o dispositivo do § 1.° do art. 7.° do Dec. n.° 6.948, de 14 
de Maio de 1908, ao Governo do Estado o presente 
requerimento e documentos que o acompanham, em que 
pede ao Ex.m0 Sr. Ministro do Interior e Justiça a expedi
ção do titulo declaraíorio de cidadão brazileiro, ex-vi do 
art. 1.°, § 5.° do citado decreto. 

Sem sello, de accordo com o Reg. do Imposto do 
sello. 

P. deferimento. 
Data. 

F- •. (Assignaíura). 
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10.a Observação : O Presidente da Câmara Munici

pal, após o exame dos documentos, prescindindo do da 
capacidade moral, quando se tratar de naturalização tácita, 
e os achando conformes com os dispositivos do Dec. 
n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, os remetferá ao Presi

dente do Estado, acompanhados do officio que segue. 
Não os achando em ordem, proferirá em despacho a 

falta notada, scientificando d'ella o interessado. 

Officio do Presidente da Gamara 
ao Pres idente ou Governador do Estado 

MODELO N.° 11. 

Câmara Municipal de . . • 
Em. • • de. •. d e . , ■ 

Ex.m° Sr. Presidente deste Estado. 

De accôrdo com o estatuído pelo art. 7.°, § 1.° do 
Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, encaminho a V. Ex.a 

o requerimento e documentos de F   , porfuguez e resi

dente nesta cidade, e no qual solicita ao Çx.m(> Sr. Ministro 
do Interior e Justiça lhe seja expedido o titulo declaratorio 
de cidadão brazileiro. 

Apresento a V. Ex.a os meus protestos de alta estima 
e distincta consideração. 

F.., Presidente da Câmara. 

11.a Observação : O Presidente do Estado recebendo 
o officio e os documentos, depois de examinalos si estão 
devidamente instruídos, os remeííerá ao Ministro do Inte

rior, fazendo o seguinte : 
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Officio de remessa ao Ministro do Inter ior 

M O D E L O N . ° 12. 

Secretaria. ■ • 
Em.. • de . . • de. . . 

Ex.mo Sr. Ministro do Interior e Justiça. 

Em cumprimento do dispositivo do art. 7.° do Dec. 
n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, remetío a V. Ex.a o 
requerimento e documentos em que F . . . , portuguez, requer 
lhe seja concedido o titulo declaratorio de cidadão bra

zileiro. 
Apresento a V. Ex.a os meus protestos de alta estima 

e distincta consideração. 
F. ■. (Assignatura) 

III 

Residência do estrangeiro na capital 
de algum dos Estados 

O estrangeiro que residir na Capital de algum Estado, 
reunirá os documentos já mencionados e os capeará com 
o seguinte requerimento : 

Petição dirigida ao Pres idente do Estado 

MODELO N.° 13. 

Ex.m0 Sr. Presidente do Estado de. . . 

Manuel Pereira da Silva, portuguez, requer a V. Ex.a 

se digne sejam encaminhados, após o exame nos docu

mentos juntos, ao Ex.m0 Sr. Ministro do Interior e Justiça 
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o presente requerimento com os ditos documentos, na qual 
pede lhe seja expedido o titulo declaratorio de cidadão 
brazileiro. 

Nestes termos, 

P. Deferimento. 
Data. 

F.. ■ {Assignatura). 

O processado no Ministério do Interior 
até a entrega do titulo declaratorio 

No prazo de 15 dias o funccionario da l.a Secção da 
Directoria do Interior informará a respeito do pedido. 

Subirá ao Ministro do Interior si estiver com os requi

sitos legaes. 
No caso contrario, o Director Geral da Directoria, em 

despacho, apontará as faltas. Satisfeitas, o processo será 
encaminhado ao Gabinete do Ministro e publicado o des

pacho no Diário Official. 
A entrega do titulo é feita na Direcíoria Geral da 

Secretaria da Justiça, passando o interessado ou seu pro

curador o recibo dessa entrega. 
Pode também ser remettido pelo Director Geral da 

Directoria do Interior ao Presidente do Estado, sendo a 
entrega então feita pela Secretaria da Justiça Estadual, 
depois de registro e passado o recibo respectivo, não 
havendo na lei prazo para ella. 

Em qualquer tempo pode o titulo ser procurado com 
o Presidente do Estado. 
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Terceira hypothèse 

O estrangeiro é proprietário de bem immovel no Bra
zil, tendo filho brazileiro, reside no Brazil e não mani
festou a intenção de não mudar de nacionalidade. 

Para obter o título declaratorio de cidadão brazileiro 
fará então a seguinte 

Petição dirigida ao Ministro da Justiça 
e Negócios Interiores 

MODELO N.° 14. 

Ex.m° Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

Manuel Pereira de Souza, portuguez, proprietário no 
Brazil (doc. n.° 1), com filho brazileiro (doe. n.° 2 — 
Registro Civil de Nascimentos), residindo nesta Republica 
(doe. n.° 5 — Attestado do Juiz de Direito ou do Delegado 
de Policia) e não tendo manifestado a intenção de conser
var a nacionalidade de origem (doe n ."• . . ) , requer a 
V. Ex.a, de accôrdo com o Dec. n.° 6.948, de 14 de Maio 
de 1908, lhe seja expedido o titulo declaratorio de cidadão 
brazileiro. 

P. Deferimento. 
Data. 

F. •. {Âssignatura) 

(A firma deve ser reconhecida por tabellião). 

12.a Observação: Não sabendo assignar, isso fará o 
seu procurador, que juntará a devida procuração. 

SECÇÃO IV 

Naturalização de estrangeira casada 

Para requerer sua naturalização juntará a seus docu
mentos a autorização do marido. 
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Autorização do marido 
M O D E L O N.° 15. 

Declaro que concedo a F . . . , minha mulher, a autori

zação necessária para requerer perante o Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores a expedição do titulo decla

rator^ de cidadã brazileira, ao qual tem direito em virtude 
de naturalização tácita. 

Data. 
F. ■ ■ (Firma reconhecida]. 

SECÇÃO v 

Modelo do titulo declaratorio de cidadão braziíeiro 
 expedido pelo Ministro do Interior 

MODKLO N.° 16. 
As Armas da Republica 

Republica dos Estados Unidos do Brazil 

O Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, 
em nome do Presidente da Republica, resolve, na confor

midade do Decreto n.° 6.948, de 14 de Maio de 1908, 
declarar cidadão braziíeiro F . . . , natural de  , , a fim de 
que possa gozar dos direitos outorgados pela Constituição 
e Leis do Brazil. 

Rio de Janeiro. • , de • • de 19, • • 

F. ■ (Assignatura do Ministro). 
Carimbo 

do 
Ministério 

Registrada a fl.. • do Livro respectivo. 
Secretaria do Est. da Justiça e Ne

gócios Interiores, em • • de. • • de 19. •. 

F. ■. (Funcionário que o registrar). 
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T I T U L O I I 

Da naturalização «expressai 

CAPITULO I 

Requerimento para expedição da portaria 
de naturalização expressa 

Não podendo o estrangeiro obter o titulo declaratorio 
de cidadão brazileiro requererá, querendo, a expedição 
da portaria de naturalização. 

Isso fará, por si, ou por procurador. 
A petição será feita do próprio punho. 

SECÇÃO I 

Documentos necessários para ser requerida 
a naturalizazão " expressa „ 

O estrangeiro fará acompanhar sua petição dos seguin
tes documentos: 

I 

Prova de identidade de pessoa 

O estrangeiro fará ao tabellião do logar de sua resi
dência o seguinte requerimento : 
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MODELO N.° 17, 

IIl.mo Sr. Tabellião do 1.° (2.°) officio da cidade de . 

F . . . , para requerer sua naturalização «expressa», 
solicita se digneis reconhecer a firma do Supplicante 
neste. 

Vae sem sello, por se tratar de naturalização. 

Data. 

F.. . ( Assignatura ) 

Reconhecimento de firma 

Reconheço a firma supra de ¥■■■, como verdadeira. 
Data. 

F. ■ • (O signal do /abe/Hão) 
Tabelião. 

13.a Observação: Este doe servirá como prova de 
identidade de pessoa. 

Se fôr a naturalização expressa requerida pelo procu

rador, prescindese do reconhecimento da firma. 

II 

Prova de nacionalidade de origem 

O estrangeiro fará esta prova com o seu passaporte, 
com a certidão do Registro Civil ou certidão de baptismo. 

Na falta destes documentos fará uma justificação 
perante a Justiça Federal. 

Como prova é também sufficiente a declaração da 
Embaixada da Legação ou do próprio Consulado do paiz 
de origem. 
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Prova da maioridade legal 

Esta prova obíer-se-á com a certidão do Registro 
Civil de Nascimento ou certidão de baptismo. 

O passaporte pode supprir estes dous meios de prova, 
bem como a justificação feita perante o Juiz Federal. 

A maioridade exigida é a de 21 annos. Completados 
os 21, o estrangeiro é reputado maior no nosso paiz. 

Qualquer titulo ou certidão de alguma nomeação, 
posse ou exercício de cargo publico que tenha ocupado, 
que exija maioridade, serve de prova ; até mesmo matri
cula, qualificação ou assento official nas quaes conste a 
idade, attestado de pães e tutores, não havendo contesta
ção; attestado de qualquer autoridade que conheça o 
estrangeiro, não estando este sob poder ou administração 
de outra, ou qualquer outro doe. — tudo prova a idade 
maior do requerente. 

IV 

Prova da residência no Brazil 

O estrangeiro dará a prova de residir no minimo dous 
annos no Brazil. 

Para isso deve pedir que seja ella aítestada por qual
quer autoridade judiciaria, municipal ou policial. 

Também servem como prova as certidões extrahidas 
dos Livros de Notas e repartições officiaes. 

Para obter os atíestados fará ao Juiz de Direito ou 
qualquer das autoridades apontadas o seguinte requeri
mento : 
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Requerimento dirigido ao Juiz de Direito 
para a prova da residência 

MODELO n.° 18. 

Ex.m0 Sr. Dr. Juiz de Direito de • • 

F . . . , portuguez, casado, residente á rua . . , nesta 
cidade, para poder obter sua naturalização expressa, requer 
a V. Ex.a se digne aítestar, junto a este, si o suplicante 
reside nesta cidade e município ha mais de dous annos. 

Pede deferimento. 

Sem sello, por se tratar de 
documento para natu
ralização. 

Data. 
F... (Assign a fura). 

Attestado do Juiz 
M O D E L O N.° 19. 

Àttesto que conheço F  . . , portuguez, o qual reside 
neste município ha mais de 2 annos e pretende naturali

zarse brazileiro. 

Data. 
F.. ■ (Juiz de Direito). 

14.a Observação : A firma deve ser reconhecida pelo 
tabellião do logar. 

Idêntico será o requerimento a qualquer das autori

dades. 
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Si o estrangeiro não tiver residido dous annos numa 
só localidade, deverá juntar os atíestados das autorida
des dos municipios onde houver residido, até que complete 
aquelle prazo. 

Si for navegante, é sufficiente que o atíestado de resi
dência seja passado peia autoridade onde o navio em que 
servir, estiver matriculado. 

Dispensa da prova da residência 

Pode ser dispensada essa prova si o estrangeiro fôr 
casado com brazileira ou possuir bens immoveis no Brazil 
ou tiver parte em algum estabelecimento industrial ou fôr 
inventor ou infroductor de algum gênero de industria util 
ao paiz. 

Outrosim, gera também dispensada si fôr filho de 
estrangeiro naturalizado, nascido fora do Brazil, antes da 
naturalização do pae, ou for pessoa que se recommende 
por seus talentos e letras ou por aptidão profissional em 
qualquer ramo de industria. 

O documento que provar o que vem de ser dito, deve 
ser junto à sua petição. 

V 

Prova do bom procedimento moral e civil 

Essa prova será dada por meio de aftesfado passado 
por qualquer autoridade judiciaria, municipal ou policial ou 
certidões extrahidas dos Livros de Notas e repartições 
officiaes. 



S18 

O estrangeiro fará o seguinte requerimento: 

Requerimento para provar bom procedimento moral e oivil 

M O D E L O N.° 20. 

Ill.mo Sr. Dr. Delegado de Policia de. . . 

Francisco de Souza Pinto, portuguez, residente à 
rua . . , nesta cidade d e . . . , desejando naturalizarse bra

züeiro, requer a V. S.a se digne attestar junto a este, si 
consta desta Delegacia alguma queixa ou nota que desa

bone o seu procedimento moral e civil. 

Pede deferimento, indo este 
sem sello, por se tratar 
de documento para na
turalização. 

Data. 
F, .. {Assignatura) 

15.a Observação: No requerimento passará a auto

ridade o 
Attestado de bom procedimento moral e civil 

M O D E L O N.° 21. 

Àttesto que contra F . . . , portuguez, residente nesta 
cidade, á rua e que pretende naturalizarse cidadão 
brazüeiro, não consta nesta Delegacia de Policia nota ou 
queixa que desabone o seu procedimento moral e civil. 
E, por ser verdade, passo o presente attestado. 

Data. 
F ■ ■, Delegado de Policia. 

(Firma reconhecida pelo tabellião da localidade). 



319 

Dispensa dessa fprova 

Estando o estrangeiro nas condições apontadas para 
a dispensa da prova da residência, pode prescindir de 
dar a prova do bom procedimento moral e civil. 

É, entretanto, conveniente seja a dita prova sempre 
offerecida. 

VI 

Prova de não haver sido processado, 
nem pronunciado, nem condemnado no Brazil 

Essa prova de não haver sido o estrangeiro processado, 
nem pronunciado, nem condemnado no Brazil por crime 
de homicídio, furto, roubo, bancarrota, falsidade, contra
bando, estellionato, moeda falsa e lenocinio, será feita por 
meio de folhas corridas da Justiça local e da federal. 

A carieira de identificação não suppre a folha corrida 
Para o estrangeiro obter a folha corrida no Districto 

Federal fará os seguintes requerimentos : 

Requerimento para obter folha corrida no Districto Federal 

A 

Justiça local 
MODELO N.° 22. 

Ex.m0 Sr. Dr. Juiz de Direito da l.a vara Criminal do 
Districto Federal. 

Manoel de Souza Pinto, portuguez, residente em 
á rua . . ., precisando para documentar sua petição de 
naturalização brazileira, vem requerer a V. Ex.a se digne 
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ordenar seja passada, por certidão, junta a este, a sua 
folha corrida. 

P. deferimento, indo sem sello, 
devendo ser isento de cus
tas e emolumentos, ex-vi 
do art. 8.° do Dec. n.° 6.948, 
de 14 de Maio de 1908. 

Data. 
F... (Assignatura). 

B 

Justiça federal 

O modelo é idêntico ao da Justiça local (MODELO 
N.° 22). 

Fará o estrangeiro duas petições, uma dirigida ao 
Juiz Federal da l.a vara, e outra da 2.a vara, quando se 
tratar da Capital da União. 

C 

Justiça local nos Estados 

Si o estrangeiro residir na capital dos Estados fará 
idêntico requerimento aos Juizes de Direito da l.a, 2.a 

ou 5.a varas. 
O modelo é o mesmo indicado para a Justiça local do 

Districío Federal (MODELO N.° 22). 
Si fôr residente em alguma comarca que não seja 

a da Capital, dirigirá o requerimento ao respectivo Juiz 
de Direito da Comarca ou termo. 
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D 

Justiça federal nos Estados 

O modelo será o mesmo indicado. 

O estrangeiro que residir no interior do Estado e não 
na sede do Juizo Federal que é a Capital, entregará sua 
petição ao 1.° Suppleníe do Juiz Substituto Federal, para 
que este o encaminhe ao Juiz Federal. 

Despacho do Juiz 
Dirá: 

Certifique o Escrivão. 
Data, 

F.. . (rubrica). 

16.a Observação : Tendo a vara mais de um Escrivão, 
a folha será encerrada pelo que fallar em primeiro logar. 

Folha corrida na policia 

Ex.mo Sr. Dr. Secretario da Justiça e da Segurança 
Publica (No Est. de S. Paulo —ou—Dr. Chefe 
de Policia nos demais Eslados). 

F . . . (o nome do requerente) precisa, a bem de seus 
direitos e para o effeiío de naturalizar-se brazileiro, que 
V. Ex.a mande passar o competente alvará para que os 
escrivães da policia falem a folha corrida do supplicante. 

Assim pede, e 
E. Deferimento. 

<! (Sem sello). 
Assignatura 

21 
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F 

Folha corrida 

O prazo para sua acoeitação 

Não serão acceitas as folhas que datarem de mais 
de 90 dias. 

SECÇÃO I I 

Das diversas provas 

I 

Naturalização de estrangeira casada 

Neste caso a estrangeira, alem dos documentos apon
tados, precisa juntar á sua petição a autorização de seu 
marido. 

A firma do marido será reconhecida. 

II 

Naturalização de marítimos 

Convém ser junto o documento de informações do 
presidente, director ou gerente da companhia a que per
tencer o navio do marítimo. 

III 

Naturalização de empregados e auxiliares das embaixadas, 
legações e consulados brazileiros 

O Ministério do Interior tem negado a naturalização 
aos mesmos. 
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IV 

Naturalização de pessoas pertencentes a ordens religiosas 

Devem estes naíuralizandos provar por documento 
que não estão sujeitos ao voto de obediência (Const. 
Fed., art. 70.°, § 1.° n.° 4.°). 

SEOÇÃO I I I 

Petição para naturalização expressa 

O estrangeiro de posse dos documentos apontados, 
fará então, ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores a 
seguinte 

Petição para naturalização expressa 
dirigida ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores 

MODELO N.° 25 

Ex.ma Sr. Ministro de Estado da Justiça e Negócios 
Interiores. 

Francisco de Souza Pinto, portuguez, nascido na 
cidade d e . . . , filho de F . . . e F • •. , residente á rua •. •, n.° • •. 
na cidade d e . . . , alfaiate, casado, tendo dois filhos de 
nomes F . . . e F . . . , com 8 annos o primeiro e 10 o 
segundo, vem requerer a V. Ex.aa naturalização de cidadão 
brazileiro, apresentando os documentos exigidos para tal 
fim em numero de . . • 

Pede deferimento. 
Data. 

F... (Assignatura). 

(Firma reconhecida por tabeilião). 
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17.a Observação: Sendo o procurador que requer a 
naturalização expressa a petição será : 

Procurador requerendo naturalização expressa 

M O D E L O N . ° 24. 

Ex.m° Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores. 

F . . . (o nome por extenso do estrangeiro), natural 
d e . . . , cidade d e . . . , filho de F . . • e F . . . , residente á 
rua . . . , nesta Capital, alfaiate, casado {solteiro ou viuvo), 
com tantos filhos, cujos nomes são : F . . . , com.. ■ annos 
de idade, etc, vem requerer a naturalização de cidadão 
brazileiro, assentando para tal fim os necessários docu
mentos. 

Pede deferimento. 

Com tantos documentos. 

Cidade d e . . . , aos  . . de  . . d e . . . 

p. p. F... (O nome do procurador). 
18.a Observação : O procurador fará acompanhar a 

petição da respectiva procuração. 

Remessa da petição 
e documentos ao Ministério da Justiça 

O estrangeiro naturalizando de posse dos documentos 
necessários e capeandoos com a petição (MODELO N . ° 2 5 ) 
entregará ao Presidente da Câmara da sua localidade para 
este remeííer por sua vez ao Presidente do Esíado e esíe 
encaminhar os difos papeis ao Ministério da Justiça. 

Se residir na Capital do Estado, e o naturalizando entre

gará sua petição e documentos ao Presidente do Esíado 
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para que este, por sua vez, os remetia ao Ministro da 
Justiça. 

Residindo o naturalizando na Capital Federal — entre

gará a petição e documentos directamente á Secretaria do 
Ministério da Justiça. 

I 

Natural izando entregando a petição e documentos 
ao Chefe do Poder Municipal 

O Chefe do Governo Municipal examinará os docu

mentos e offlciará ao Delegado de policia do lugar da 
seguinte forma : 

Officio ao Delegado de Polioia para este a t t e s t a r as informações 
quanto â capacidade moral do natura l izando 

MODELO N.° 25. 

Câmara Municipal de. . • 
E m . • d e . . . de ■ • 

Sr. Delegado de Policia d e . . . 

Para attender a F . . , , portuguez, residente e m . . . , á 
rua d e . . . , que requereu a esta Câmara a remessa ao 
Governo do Estado, da petição e documentos para obter 
sua naturalização expressa do Ministério da Justiça, soli

citovos as precisas informações, exvi do art. 2.° do 
Dec. n.° 2.004, de 26 de Novembro de 1908, para que 
possa dar esta Presidência o devido encaminhamento. 

Saúde e fraternidade. 

/ \ . . {Presidente do Governo Municipal). 
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Resposta do Delegado de Policia 

M O D E L O N.° 26. 

Delegacia de Policia de. . . 
Em • • de. . . de. •. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de . . 

Tenho a honra de responder ao vosso sob n . ° . . , e 
datado d e . . . , referente as informações necessárias, sobre 
o naturalizando F . . . , portuguez, residente nesta cidade 
á , . . , casado, alfaiate. 

O dito naturalizando está no nosso paiz h a . . . (o 
tempo) e nada consta contra o seu procedimento moral e 
civil que é abonado por F . - - , residente nesta cidade á 
rua . . . , negociante. 

Saúde e Fraternidade. 

F..., Delegado de Policia. 

19.a Observação : Sendo as informações más sobre a 
conducta do naturalizando, o Delegado terá o cuidado de 
collocar no alto do officio:—Reservado. 

O officio do Delegado será juntado aos papeis que 
serão remettidos, depois de informados pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal e encaminhados á Presidência 
do Estado, para que os remetta ao Ministro da Justiça. 

II 
Naturalizando entregando a petição ao Presidente do Estado 

ou este recebendo os papeis por intermédio do Chefe 
do Poder Executivo Municipal 

Entregues os papeis — petição do naturalizando e 
documentos — á Secretaria estadual encarregada deste 
serviço, após exame nos mesmos ordenará o Secretario 
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de Estado que seja ouvido o Chefe de Policia a res

peito. 
Este dará em officio o seu parecer : 

Officio de informações prestadas pelo Chefe de Policia 

M O D E L O N.° 27. 

Chefatura de Policia de . . . 
Em . . . de . . . de . . . 

Ex.m0 Sr. Presidente do Estado. 

Tenho a honra de restituir a V. Ex.a não só o reque

rimento como os documentos de F . . . , portuguez, o qual 
quer naturalizarse cidadão brazileiro. 

Informo a V. Ex.a que . . . (dirá as informações 
colhidas). 

O requerente é portuguez, casado, alfaiate, residente 
em • • e está no Brazil ha. • • annos. 

Nada consta contra o seu procedimento moral e civil 
que é abonado por F , . . , negociante e residente em. . . 

F ■ • Chefe de Policia. 

20.a Observação : Este officio será reunido ao pro

cessado que o Presidente do Estado encaminhará ao Mi

nistro da Justiça. 

Ill 

Entrega dos papeis ao Ministério da Justiça 
pessoalmente pelo naturalizando 

Quando o naturalizando residir no Districfo Federal, 
entregará sua petição (MODELO N.° 23) e documentos á 
Secretaria do Ministério da Justiça. 
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O Director Geral da Directoria do interior, em des
pacho, ordenará seja remerrido o processado á Chefaíura 
de Policia para prestar as necessárias informações. 

Prestadas estas, serão remettidos os papeis á predita 
Secrefaria, e ahi, a l.a Secção da Directoria do Interior 
informará. 

IV 

Remessa dos papeis de natural ização « expressa » 
pelo Pres idente da Câmara Municipal 

ao Pres idente do Estado 

Examinados os documentos pelo Chefe do Poder 
Municipal, si estão de accôrdo com o Dec. 6.948, de 14 
de Maio de 1908, fará o seguinte officio: 

Officio encaminhando os papeis 
ao Pres idente do Es tado 

MODELO N.° 28. 

Câmara Municipal de- • • 
Em- •. d e . . . de - . . 

Ex.mo Sr. Presidente do Estado. 

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.a a petição e 
documentos de F . . . , portuguez, negociante, residente 
a . . . , nesta cidade, em que solicita ao Ministro de Estado 
da Justiça e Negócios Interiores lhe seja concedida natu
ralização expressa de cidadão brazileiro. 

Informo a V. Ex.a que contra a capacidade moral e 
civil do Supplicante nada consta. 

Apresento a V. Ex.a os meus protestos de elevada 
estima e disíincta consideração. 

F..., Presidente da Câmara. 
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V 

Governo do Eatado renietteiido os papeis 
ao Ministério da Jus t iça 

O Governo do Estado examinará os papeis e os 
remetterá ao Ministério. 

Serve de modelo, mutatis mutandis, o de N.° 28. 

VI 

O processado da natural ização « expressa » 
no Ministério da Justiça, 

Distribuído o processado á l.a Secção da Directoria 
do Interior, será designado o funcionário, que emittirá seu 
parecer dentro de 15 dias. 

O Despacho 

Estando todo o processado em ordem será publicado 
o despacho no Diário Official do Disíricto Federal. 

■Concessão do t i tu lo ; sua entrega 

Lavrada a portaria de naturalização será pelo Ministro 
assignada e entregue pela Directoria da Secretaria da 
Justiça, mediante recibo do naturalizado ou seu pro

curador. 
Si o naturalizado residir no Estado será a Portaria 

de naturalização remettido em officio ao Presidente do 
Estado para ser entregue pela respectiva Secretaria esta

dual ao interessado, mediante recibo. 
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! 

Caducidade do titulo de naturalização 

Será declarado caduco, e por tanto sem effeito, o 
íiíulo de naíuralização que não for solicifado no prazo 
de 6 mezes, contados da sua data, quando o naturalizado 
residir na Capiíal Federal. 

O prazo é, porém, de um anno nos Esíados, con-
fado da dafa do seu recebimenfo pelo Governo Esfadual. 

Uma vez findo esse prazo, será o íiíulo não reclamado 
devolvido ao Minisferio da Justiça da União para ser 
declarado caduco. 

II 

Devolução da portaria de naturalização 
ao Ministério da Justiça 

A portaria será devolvida ao Ministério pelo Presi
dente do Estado quando findar o prazo de um anno de 
seu recebimento. 

O Ministro da Justiça a declarará sem effeito. 

III 

Novo pedido de naturalização 

Uma vez declarado sem effeito o pedido, poderá o 
naturalizando soliciíar — novo pedido, como se acha já dito. 
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