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Direito de Bonfim e depois com o de Barnbuí, sendo pôsto, a seu 
pedido, em disponibilidóde, estabelecendo-se, novamente, com escri 
lórfo de advõcacia, agora em. Belo Horizonte . Trazendo um nome 
respeitável, justamente admirado pelos multiplos serviços que lhe 
deram grande projeção nos meios administrativos e jurídicos de 
Mina, foi logo (1906) convocado para lecionar, Direito Romano na 
Faculdade Livre de Direito e, posteriornente Dirciío Administra-
tivo, revelando-se sempre, no ensino dessas disciplinas, o mestre 

insigne que era. 
Eleito João Pinheiro Governador do Estado, Barcelos Corrêa 

não podia ficar esquecido por quem nunca esquecera os homens de 
valor. E assim foi êle logo convocado para as altas funções de 
Diretoi' da Imprensa Oficial,  cargo que deixou para exercer o de 
Chef e de Policia, em que prestou assinalados serviços, bastando 
lembrar os de identificação dactiloscópico, de cuja organização en-
carregoci o Prof. Antônio Afonso de Morais, tornando-se logo uma 
das realizações mais notáveis do Pais. 

Servindo a. administração mineira com a maior dedicação, nos 
diversos cargos confiados â sua grande capacidade de trabalho, teve 
o seu espírito, entretanto, sempre voltado para as letras jurídicas. 
Auxiliar Jurídico do Estado,, no govêrno de Wenccsluu Braz, bri-
lhante e .profícua foi a sua atuação e na ponderação, na clareza e 
síntese de seus pareceres, reflete-se perfeitamente o jurista experi-
menladoe arguto. A atilada percepção de Américo Lopes não pus-
saram despercebidas as marcantes qualidades de Barcelos Corrêa, 
convocando-o, quando Secretário do Interior, para ocupar o elevado 
cargo de Procurador Geral do Estado. 

Piofundainenie modesto, mas incansável trabalhador, não pôde 
fugir a que o labor diutõrno a que se entregava, a sua vida cristã 
que sempre foi uma nobre lição de bondade e honradez, lhe pro 
jetassezn o nome para além das lindcs mineiros, de cidadão exem-
piar, Juiz incorruptível e meStre insigne. Não foi portanto com 
surpresa que os meios jurídicos de seu tempo rceL'erarn a notícia 
de sua ascenção em 1918, à Câmara Citil do mais alto Tribunal, de 
Justiça do Estado. De sua notável atuação ali, como Desembarga-
dor, falam os seus votos, em que não se sabe mais que admirar: 

- se a sua aguda percepção na exegese dos casos forenses mais 
difíceis, a síntese magnífica  de sua linguagem castiça, a serenidade 
julgadora ou o absoluto equilíbrio e firmeza de suas convicções. 

Falecendo, nesta Capital, a 2 de maio de 1930, deixou no cons-
ciência de todos os seus contemporâneos o exemplo e a lição de 
uma existência sem mácula : - soube construir um lar a altura de 
sua inconfundível personalidáde, foi mestre sapientíssimo, cidadão 
que prestou cio Estado inestimáveis serviços e Juiz eminentissimo, 
nobilíssimo e circunspeto. 
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Desapropriação é o ato pelo qual, mediante prévia e 
justa indenização em dinheiro, o govêrno torna um bem do 
domínio particular, para destiná-lo a fim de utilidade pú- 

• blica. 
Nalguns países só se d.esapropriarn bens imóveis, en-

quantó noutros, como atualriente no Brasil, todos os bens, 
sejam imóveis ou móveis, corpóreos, ou incorpóreos, são 
desapropr,iáveis: 

Mediante declaração de utilidade pública, 
TODOS OS BENS poderão ser desapropriados, pela 

• União, pelos Estados, Municípios,. . Distrito Federal 
e territórios" (art. 2 do decreto-lei n.° 3.365 de 21 
de junho de 1941). 
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Acontece que a desapropriação pode se referir, a coisas 
singulares ou a coisas coletivas; pertencentes a nacionais 
ou a estrangeiros, domiciliados ou residentes no país, ou 
fora; e podem às coisas situadas noutra jurisdição ser 
apenas partes integrantes de universalidade sita no forum, 
como, por exemplo, acontece na desapropriação 'de estabe-
lecimento comercial, em que conjuntamente com imóveis 
e móveis, situados no país sei am também desapropriados 
móveis que momentaneamente estejam no estrangeiro, ou 
como acontece na desapropriação de ações ao portador de 
banco nacional, cujos portadores estejam no 'estrangeirã.. 
E tudo isso muito complica a desapropriação, por fôrça da 
natureza dêste instituto. 

Na desapropriação se encontra, corno na compra e 
venda, a finalidade de transferir a propriedade, mediante 
pagamento em diinheiro, mas essa semelhança não é senão 
aparência enganadora, velando diferenças fundamentais 
entre princípios inconciliáveis, a começar .peiá inegável pre-
eminência do interêsse público sôbre o interêsse particular. 

Oütra desigualdade está em que a perda do' direito não 
é voluntária da parte do expropriado, nem por êste. o prê-
ço é livremente fixado: essa perda, mediante certa indeni-
zação, é imposta pelo expropriante. A desapropriação é 
operação unilateral da administração, em que o .expropria-
do desempenha papel passivo: sofre, ou suporta a desapro-
priação, queira ou não queira. 

E ainda outra peculiaridade está em que o decreto da 
desapropriação ora, tem o efeito de converter o ius in re 
do expropriado em direito à indenização, garantido com di-
reito de retenção, ora tem o efeito de converter o ius ad rem 
do expropriado em direito a indenização, SEM TOCAR no 
ias iii re, como será demonstrado a seu tempo. 

É claro que a desapropriação, operação administrati-
va complexa, realizável mediante vários atos concatenados, 
só pode ser regulada no fundo e na forma, pelo direito ad-
ministrativo e pelo direito processual do foram;. mesmo 
porque a utilidadé pública que a informa só' pode ser a do 
povo governado pelo expropriante. Mas isso não importa 
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'- 	impossibilidade de' serem expropriados bens que no mo- 
mento da desapropriação se encontrem no estrangeiro. ' 

Indiscutivelmente, nenhum govêrno pode exercer dire-
tamente sua jurisdição e seu poder sôbre pessoas e sôbre 
bens, que se encontrem fora de seus limites, ou seja, no 

'l. estrangeiro. Mas nem isso faz obstáculo a que se desapro-
priem bens corpóreos que se encontrem no estrangeiro, 
tornando-se efetiva a apreensão mediante carta rogatória, 
nem muito menos a que se desapropriem títulos de crédi-
to, ou ações de sociedades comerciais nacionais, estando no 
estrangeiro os expropriados estrangeiros, casos em que in-
depende a desapropriação da 'apreensão dos documentos. 

Também no forum podem ser punidas ações ou omis-
sões criminosas praticadás em jurisdição estrangeira. 0 
delito praticado num meio social pode produzir efeitos da-
nososnoutro, send'o a êste pertinentes. Nesse sentido, assim 
dispõe o art. 5 do nosso Código Penal: 

"Ficam sujeitos à lei brasileira, embora come-
tidos no estrangeiro, os crimes 'contra à vida ou à 
liberdade do Presidente da República; contra o 
credito ou a fe publica da União, de Estado ou de 
Município; contra o patrimônio federal, estadual 
ou municipal; contra à administração pública, por' 
quem está a seu serviço; õs crimes que, por tratado 
ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; e os 
crimes praticados por brasileiro". 

Em qualquer dêsses casos, nunca poderão os juízes bra-
sileiros exercer jurisdição sôbre, criminosos que se encon-
trem fora do Brasil, mas mediante extradição, poderão con-
seguir a vinda dos criminosos -pará puni-los, d'epois de os 
haverein processados e julgado enquanto continuem no es-
trangeiro; nem pelo fato de, ser denegadá' a extradição, 
deixará o criminoso de ser punido no Brasil 'se entrar no 
território nacional (art.5 §, 2.° letra a do Código Penal). 
No moderno direito penal, prevalece o princípio da "prote-
ção social", por fôrça do qual pode a nação punir 'crimes 
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praticados no estrangeiro, seja qual fôr a nacionalidade do 
deliquente (1). E assim como a jurisdição se estende às 
pessoas também pode se estender a coisas que estejam fora 
do território. 

A territorialiciade da desapropriação não p.ode ser eu-
tendida no sentido de que todos os bens móveis situados no 
territÓrio nacional podem ser desapropriados, nem no sen-
tido de que todos os ben,s móveis situados fora do território 
nacional não podem ser desapropriados. Est modu in 
rebus. O que é d.esapropriado é o direito, e não a coisa; 
o direito não tem situação no espaço, porque é incorpóreo, 
e as coisas podem ser nacionais ou estrangeiras, sendo de-
sapropriável o direito referente às nacionais ainda que, no 
momento da desapropriação estejam no estrangeiro, e se-
jam pertencentes a estrangeiros. 

Aqui, para evitar equívocos, deve-se ver bem que não 
se fala em nacionalidade das coisas no mesmo sentido em 
que se faia em nacionalidade das pessoas (2). Um navio 
nacional pode ser pertencente a individuo estrangeiro; e 
assim também outra qualquer coisa. 

Também o direito penal é territorial e, como já ficou 
visto, o crime pode ter sido cometido fora do território na-
cional, o criminoso pode continuar fora do território na-
ciónal, e isso não obstante ser processado e sentenciado 
pela justiça nacional. E assim como a suposição 'de que 
só o delito cometido no país era condição de realização do 
direito penal deu lugar a mal-entendidos e a idéias er-
rôneas na teoria e na prática do direito penal (3), assim 
também a crença de que os móveis corpóreos ou incorpóreos 
devem ser pertencentes a nacionais, e estar situados no ter-
ritório nacional, para poderem ser desapropriados, não en-
contra amparo no direito. 

1 ) Maurice BOURQUIN - Crinies et délits contre la sürlté des Étata 
útrangerS, in Rcuei1 das Cours, vol. 16, p; 176. 

(2 ) J. P. NIIJOYET - Traité de Drait International Priv6 Français, vol. 1, 
n.° 81, p. 98-100. 

(3) CYBICHOWSI( — La compétence des tribunaux Y raison d'infraclions 
commises hora du territoire, in Recueil des Cours, vol. 12, p.  265, 284 e 285. 

Nesse sentido, MARTIMWOLFF sustenta a opinião de 
que o decreto (a (lesapropriação pode te efeito 'ternacionaI, 
quando a coisa desapropriada estej a no estrangeiro: 

"In the case of confiscations the lex situs is 
decisive, and under this a foreign confiscation de-
•cree has no extra-territorial effect. 

"But in the case of expropriations extra-ter-
ritorial effect is to be granted to a foreign decree, 
provid.ed, firts, that the decree itself is intended 
to have such effect and, secondly, that its applica-
tion is not contrary to public policy. 

"The decision thus evolves a new rule of pri-
vate internacional law, wiz that the question whe-
ther ownership of property situate in England pas-
ses to a foreign state by an act of expropriation of 
fliat stat is to be answered by the Iaw of that state i)n-
less such transfer of' owner ship is inconsistent with 
Engiih public po!icy. A. rule of this kind is sound 
and satisfactory"(4). 

E, na verdade, se a lei existe para se fazer justiça, e 
não há pena na expropriação legítima, parece claro que, 
sendo 'observadas no forum as normas reguladoras da de-
sapropriação, o govêrno estrangeiro não pode deixar de co-
operar na efetiva apreensão de bens Iegtiman1er1te de-
sapropriados pelo g'ovêrno competente. 

Isto posto, vejamos como funciona a desapropriação a 
respeito das coisas co.rpóreas, e relativamente às coisas in-
corpóreas. No exato dizer de LAFAYEITE, na desapropria-
ção a perda do domínio se verifica por fato que incide sôbre 
o próprio direito, e que não influi diretamente nem sôbre a 
pessoa do expropriado, nem sôbre a coisa expropriada (5). 

por metonímia que se fala na desapropriação de uma coisa, 
pois na realidade o que se desapropria, o que se toma, É O 
DiREITO. E precisamente porque a perda do direito se 

4 ) Martin WOLFF - Privaie International Law, second editin, 1950, p. 
528-529. 

5 ) LAFAYETTE — Direito das coisas, § 92, pag. 192-193. 
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opera em virtude de fato que entende com êsse direito em 
si, é essencial bem focalizar a tradicional distinção entre 
ius iii re e ius ad rem, para bem compreender o que acon-
tece na desapropriação referente a títulos de crédito e a 
ações de sociedades mercantís, porque não é o mesmo que 
sucede na desapropriação de imóvëis oude móveis corpó-
reos. 

No direito, de propriedade (ias in re), se reconhece ao 
dono poder sôbre a coisa corpórea, suficiente para afastar 
todo mundo da posse tranqüila dessa coisa. De tal sorte, 
no direito real o que fica em jôgo é apenas êsse poder abso-
luto, no sentido de ser oponível erga omnes: todos os que 
não forem donos da coisa devem respeitar o poder que tem 
• proprietário relativamente à mesma. E porisso quando 
• govêrno desapropria coisa .corpórea, para destiná-la a fim 
de utilidade pública, essa providência recai sôbre o ias in re, 
suprimindo-o pela substituição do expropriante ao expro-
priado na relação de domínio. 

É certo que, após o decreto de desapropriação, até à 
emissão de posse do expropriante, o expropriado continua a 
deter a coisa, mas isto acontece porque ao expropriado é 
concedido o direito de retenço da coisa, que não é mais 
sua, em garantia da indenização devida. Direito de reten-
ção, como ensina ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, é a 
faculdade concedida pela lei ao credor, de conservar em seu 
poder coisa alheia, que já detenha legalmente, além do mo-
mento em que devia entregá-la, se seu crédito não existisse, 
e normalmente até à extinção dêsse crédito. 

Quando, porém, são desapropriados títulos de crédito, 
ou ações de sociedades comerciais, a desapropriação recai 
apenas no ius ad rem, substituindo-se o expropriado pelo 
expropriante na relação de crédito, ou nos direitos de sócio. 
O ius iii re, que é o direito ao documento, continua, e não 
pode deixar de continuar, intacto. Veja-se bem que, pela 
desapropriação dos títulos de crédito e das ações das socie-
dades comerciais, seja de que tipo forem, nominativos, à 
ordem, ou ao portador, o direito que o documento garantia 
no expropriado (ias ad rem) é que é convertido em direito 
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de receber indenização (outro ius ad rem), e o DOCUMENTO 
em si mesmo considerado é imprestável a qualquer fim de 
utilidade pública, porque é destituído de valor intrinsêco 
apreciável. A desapropriação opera, por assim dizer, 
uma troca de conteúdo do documento, substituindo por 
oiitro o ias ad rem expropriado, e precisamente porisso o 
expropriado continua, e não pode deixar de continuar, com 
a propriedade e a posse do documento (ius in te), não mais, 
é claro, como titular do ius ad rem retirado, mas como ti-
tular de direito a indenização pôsto em seu lugar. Preci-
samente porque o documento, que não lhe é tomado, está por 
assim dizer, repleto de direito a indenização, ainda depois. 
de decretada a desapropriação o expropriado pode aliená-
lo, reivindicá-lo de quem injustamente o detenha, deféndê-Io 
contra violações e injúrias de terceiros, e até destruí-lo se 
resolver a não receber a indenização. Ora, nem tudo isso 
pode acontecer na desapropriação do ias in re, porque a 
coisa corpórea, a partir do decreto de desapropriação não 
pertence mais ao expropriad.o; razão pela qual êste, por 
exemplo, não pode vendê-la ou destruí-la impunemente; e 

• se pode protegê-la, em seu interêsse, é em razão de seu di-
reito de retenção, e não mais do direito de propriedade que 
lhe foi arrebatado; e quanto a seu direito à indenização é 
claro que pode transmití-lo ou renunciá-lo. 

É sabido que, das coisas corpóreas, urnas têm valor in-
trínseco, ou independente de qualquer convenção, enquan-
to outras não têm êsse valor e valem apenas pelo fato de 
nelas se encontrar incorporadá um direito, por forma que 
quem tem a coisa tem o direito. E quando isto aconte-
ce, a coisa •corpórea, que em •si mesma considerada, não 
teria valor apreciável (um pedaço de papel. em branco, 
por exe:mplo), adquire valor na medida do direito que lhe 
está ligado (uma promessa de pagamento, por exemplo, 
lançada naquele mesmo pedaço de papel). Assni os tí-
tulos de crédito e as ações de sociedades comerciais, onde 
se encontram ligados ao documento, ou. um  direito de cré-
dito, ou os direitos de sócio, de tal sorte que quem tem a 
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propriedade do documento tem o crédito, ou os direitos de 
sócio, opiníveis ao devedor, ou a determinada sociedade. 

Nesses casos, o documento, o, papel, e o direito que nêle 
se contém, são duas coisas distintas, no sentido de que, cons-
tituído o direito, tem êle vida sua, independente do docu-
mento. 

Conforme a lição de Alfredo ROCCO, há "casos em 
que a conexão entre o documento e a relação jurídica é, 
além de originária, permanente", isto é, "casos em que não 
só o direito não surge se a declaração de vontade que lhe 
deu origem não estiver consagrada num documento, mas 
em que ainda o documento e o correspondente direito se 
acham de tal modo compenetrados que o ter o documento 
é, só por si, condição necessária e suficiênte para a atribui-
ção de direito". E os documentos que têm. a virtude de 
atribuir dirèito a uma pessoa são precisamente os títulos 
de crédito. "Nos títulos de crédito há, portanto, completa 
incorporação ou conexão, entre o direito e o documento, O 
direito materializa-se, POR ASSIM DIZER, no título, haven-
do perfeita coincidência entre o direito real sôbre o título E 

O DIREITO DE CRÉDITO. A propriedade do título impor-
ta pois a propriedade do crédito, e a posse do título o sim-
ples exercício de fato do crédito" (6). 

Deve-se aqui abrir tim parêntese, prevenlnio equívo-
cos.e possíveis mal-entendidos, para repetrr e acentuar que 

o documento e o direito à êle correspondente são coisas dis-

tintas, neste sentido que o direito, uma vez constituído, tem 
vida própria independente do documento. Quando se fala 
em "completa incorporação" do direito no documento, ou de 
"materialização" do direito no título, apenas se emprega 
uma imagem: fala-se em sentido figurado, sem de nenhum 
modo se pretender dizer que o direito, na realidade, está 
infiltrado n.o documento, ou contido de verdade no documen-
to, como o vinho numa garrafa. 

Em direito, são muito usadas as imagens, ou. expres-
sões figuradas e, como pondera Martin WOLFF, "uma boa 

6 ) Alfredo ROCCO - Princípios' de Direito Comercial, pág. 283-284. 
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t 	i.magen tem quase sempre a virtude de colocar as pessoas 
na atitude espiritual exigida pqra a observação e a refle-
xão"; 'mas, como adverte NIBOYET, as imagens são perigo- 

s.. sas porque "on commence en effet, d'abord par employer 
l'expresion, et au bout d'un certairi ternps on ne peut plus 
s'en passer qu'on y croit". 'Deve-se, pois, estar sempre em 
'guarda para não se confundir• a imageni com a realidade; 
nunca se deve esquecer que a imagem conduz a êrro quan-
do, por inadvertência, se deixa o sentido literal da expres-
são figurada comunicar-se à noção efetiva, dando-lhe am-
plitude que nãó tem. Vale dizer: empregada a imagem, 
é preciso desarmar o espírito, e não procurar. resolver as 
questões que se prendem ao assunto "com o pensamento tal 
qual resulta da expressão figurada" (7), como se esta fôsse 
noção efetiva. - 

Ora, sem dúvida nenhuma, há casos em que o direito de-
pende DE DETERMINADA FORMA: assim uma prornis-
sóri'a, assim um testamento; ninguém ignora isso; mas 
"forma" não é o papel em que seja exposta por palavras es-
critas: não é o documento, pois se fôsse não haveria, então, 
diferênça entre uma prõmissória e um quirógrafo comum, 
urna vez que ambos são escrjtos em papel; não .haveri'a tam-
bém diferença entre um testamento e uma procuração, porque 
ambos podem ser feitos por instrumento particular, ou lan-
çados em livros de notas, e utilizados pelo traslado dêsse 
livro. A "forma" nãô se confunde com o "documento" ou 
lapel em que esteja registrada. Forma é a reunião de cir-
cunstâncias que deve intervir no ato, ou de solenidades que 
se devem praticar no momento 'da celebração do ato. For-
ma é o modo 'pelo qual se manifesta a vontade, e esta pode 
ser manifestada ou por, 'atitudes inequívocas, ou por pala-
vms faladas, ou por palavras escritas, pois o que é essencial 
é que a manifestação de vontade seja sensível ou perceptí-' 
vel, e inteligível.. . 

E o direito não está internado ou infiltrado no doeu-
mento, mas em correspondência com o sentido da' forma 

7 ) LAFAYETTE - PrincípIos de Direito Internacional, vol. 1, pâg. 157. 
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escrita no documento. Vale dizer: a forma ostenta o di-
reito, enquanto o documento sustenta a forma escrita, ou 
melhor, o escrito referente à forma. E quando se fala 
que o documento, o título, o escrito no papel confere êste, 
ou aquêle, direito, ou que o direito está materializádo no 
documento, ou jungido à forma; emprega-se figura de re-
tórica tomando-se o sinal pela coisa significada, isto é, o 
documento pela forma, ou pelo direito: méra expressão 
figurada. 

Em suma: o direito é uma coisa, enquanto o docunien-
to, continente da forma• de manifestação de vontade por 
palavras escritas, é outra çoisa bem diferente, bastando con-
sÍderar que o direito é intangível sempre, enquanto o docu-
mento é sem)pre tangível, para se ver que nunca se pode con-
fundir um com o outro. É claro que quando se liga o direito ao 
documento, ou quando se separa o direito do documento, 
é sempre por operação mental, POR ABSTRAÇÃO, no mundo 
subjetivo, e nunca por operação manual, POR APROXIMA-
ÇÃO ou POR AFASTAMENTO no mundo objetivo. 

Por conseguinte, a conexão, por mais íntima e apertada 
que seja, entre o direito e o documento, não pode impedir 
se distinga a relação entre o emitente e •o portador (ias ad 
rem), da relação entre o portador e terceiros (ius in re). 
Tanto assim que, por um lado, conforme a espécie de direi-
to mencionada no documento, podem os títulos de crédito 
ser assim classificados: 

títulos que contém direito à pagamento em 
dinheiro, como, por exemplo, a cambial; 

títulos que dão direito à prestação de um 
serviço, como, por exemplo, uma passagn de 
avião; 

e) títulos que dão direito à entregã de uma 
coisa, como, por exemplo, um conhecimento de de-
pósito, ou de despacho. 
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COMO PODEI%I SER TRANSMITIDOS, são assim classifi-
cados: 

nominativos 
à ordem, ou 

e) ao portador. 

Nominativos porque contém o nome do titular do direi-
to, pelo que a transmissão depende de averbamento, ou ano-
tação de transferência feita no registro do devedor, ou da 
sociedade comercial. 

A ordem parque podem ser transmitidos por endosu, 
ou simples declaração escrita no mesmo título. 

Ao portador porque basta a tradição, ou entrega de mão 
para mão, para que a transmissão 'da propriedade se opere, 
sem nenhuma necessidade de registro ou declaração escri-
ta no mesmo titulo. Isto é o que ensina ALFREDO ROCCO, 
na mesma obra acima citada. 

Deve-se, pois, ver muito bem que as espécies "nomina-
tivo", "à ordem", "ao portador" não se referem aos direitos 
e obrigações reçíprocos ENTRE O EMITENTE E O' PRIMEI-
RO PROPRIETÁRIO DO TITULO, OU OS SUCESSORES 
D'ÊSTE, e sini só se referem às transferências operadas 
entre o primeiro prbprietário e seus sucessores. Por outras 
palavras: só se referem ac modo de operar a transmissão vo-
luntária do direito que se contém no título, E EM NADA AFE-
TAM ÉSSE DIREITO. 

No direito inglês se encontra carissíma distinção entre 
as coisas móveis tangíveis, denominadas "c'hoses in posses- •  
sion", e as coisas incorpóreas, deno8ninadas "choses in action", 
mostrando a doutrina inglêsa que se pode ter direito de 
propriedade e posse a respeito do papel ou docu'mento 
em que está redigida a obrigação, e neste caso o título é 
tido como "chose in possession", enquanto o direito a que 
se refere o título é sempre "chose in action" (8). E uti-
lizando essa distinção e essa denominação, pode-se afir-
mar que d'e 'títulos nominativos, à ordem,' ou ao portador, 

E por outro lado, tanto os títulos de crédito como as 
ações de sociedades comerciais, do ponto de vista D'O MODO 	 ( 8 ) Ben Atkinson WORTLEY Problèmes soulevés eu doit International 

privé, in Recueil des Cours, vol. 67, p  348-349. 
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só' se pode falar a respeito do' documento, como "chose ii 
possession", e não do direito referente ao documento, como 
"chose in action", que é. O título, .o documento, o papel,,' 
passa do primeiro proprietário para os subseqüêntes, sem 
que se altere o direito nêle referido, oponível sempre ao emi-
tente, como, por exemplo, uma promissória sucessivamente 
endossada. 

Justamente porque é necessário que essa distinção se 
faça, por mais íntima e completa que seja a conexão entre 
o (lircito e o titulo, foi que ARMINJON notou que codi a di-
ficuldade de solucionar questões referentes a títulos de , çré- 1 
dito em direito internacional privado tem resultado da con-
fusão entre ius in re e ius ad rern. E, de fato, sem que se 
veja claramente que o proprietário de um título de crédito, 
ou de um'a ação de sociedade comercial, tem dois direitos,: 
um,. pessoal, de cré'dito, referido no documento, no papel, 
no título; outro, real, referente apenas ao documento, ao 
papel,, ao título, que menciona aquele direito pessQat, não 
se pode bem compreender o que sucede na desaprópriação 
de coisas incorpóreas. 

A desapropriação, como função de govêrno, é neces-
sáriamente limitada pela coexistência de nações autônomas. 

Por esta razão, a expressão "todos os bens" inserta no 
art. 2.° da lei brasileira de desapropriação não significa 
"todos os bens existentes na face da terra", mesmo porque, 
como se vai ver, não abrange alguns bens situados no Brasil. 
"Todos os bens" é expressão equivalente a "bens de qualquer 
espécie": corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis, sin 
guiares e coletivos, divisíveis e indivisíveis, principais e 
acessórios. 

E não é pela situação que se pode estabelecer a pos-
sibilidade ou impossibilidade, da desapropriação no Brasil, 
pois por uni lado o que se despiopria é o direito, que 
não ocupa lugar no espaços e por outro lado é necessário 
que os bens põssam ser destinados a fim de utilidade públi-
ca pelo govêrno brasileiro, e só o poderão ser os bens per-
tinentes ao meio social ,brasileiro'. 

JURISPRUDÊNCIA MINEIRA 

Não há imaginação bastante para figurar tôdas as hipó-
teses em que tôdas as espécies de bens sejam desapropriá-
veis no Brasil, mas pode-se fazer esfôrço por exemplificar 
algumas: 

Imóveis, situados no Brasil, quaisquer podem ser 'aqui 
desapropriados; situados no estrangeiro, nenhum pode ser 
aqui desapropriado. Mesmo o imóvel pertencente à nação 
estrangeira, ocupado por sua legação, pode ser aqui desa-
propri'ado; e nenhum govêrno pode desapropriar imóvel 
sito no estrangeiro, ainda que seja para acomodar sua le 
gação, fim de manifesta utilidade pública. 

Móveis, situados no estrangeiro, 'que sejam partes in-
tegrantes de universalidade sita no Brasil, podem ser aqui 
desapropriados; e, ao, contrário, não se podem aqui desa-
propriar móveis componentes de universalidade aqui mes-
mo inão desapropriada. Assim o material rodante de es-
trada de ferro, em tráfego mútuo, situado acidentalmente 
no estrangeiro, sendo aqui' desapropriada a estrada de 
ferro; e não na situação inversa. 

Navios e aeronaves não matriculados no Brasil não 
podem ser aqui desapropriados, ainda que aqui estejam 
transitàriamente; e se forem aqui matriculados podem ser 
aqui desapropriados ainda que estejam nó estrangeiro. 
Assi.m, um' brasileiro domiciliado em Bordeaux, adquire 
navios e põe-se a fazer transportes em linha com escalas 
no Brasil; um dêsses navios, matriculados na França, se 
encontra em Recife, e o govêrno brasileiro não pode desa-
propriá-lo, por ser um navio francês. Ao contrário: a ae-
ronave de um francês, domiciliado na França, matricula-
da no Brasil, pode ser aqui desapropriada, ainda quando 
esteja no estrangeiro. 

Bens incorpóreos partes integrantes de universalidade 
brasileira, tais como 'ações de uma sociedade brasileira, 
podem ser aqui desapropriados, sejam nominativos, à ordem, 
ou ao portador, seja.m seus titulares brasileiros, ou estran-
geiros, aqui domiciliados ou no estrangEIro. . Não o pode-
rão ser, na hipótese inversa, isto' é, sendo a sociedade es-
trangeira, ainda que aqui sejam domiciliados os titulares. 
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Bens incorpóreos, que não sejam títulos de crédito, só 
podem ser desapropriados no Brasil, se fore.m pertcncentes 
a brasilèiros aqui domiciliados. 

Mas, se o domicílio, a nacionalidade ou as qualidades 
pessoais do expropriado, nem a natureza ou a situação das 
coisas, não são elementos decisivos para conferir ao go-
vêrno o poder de desapropriar, qual será a pedra de tóque 
de que nos devemos servir? 

Se considerarmos os fatos da vida real, podemos ver que 
alguns são pertinentes a detérminado meio social, enquan-
to outros são dêle desligados, ou a êle estranhos. No exa 
to dizer de ROBERTO AGO, na vida social, que se desenvol-
ve em qualquer Estado, há fatos e relações que, por sua 
normalidade, são egulados pelo legislador, como fatos e 
relações da vida nacional, no seu aspecto jurídico; a 
êles se destinam as leis que constituem o sistema legislativo 
do Estado. Outros fatos e relações se encontram, porém, 
com caráter particular, porque não se restringem à vida 
nacional, em virtude da interferência de elemento estran-
geiro, o qual lhes imprime o cunho de fatos e relações que 
se desenvolvem na vida internacional (9),. E ainda outros 
fatos e relações são absolutamente estranhos àvida nacional, 
pois, como salienta JITTA, as relações jurídicas, conforme 
pertencentes, ou não, à "vida ativa local", podem se apre-
sentar como nacionais, internacionais, ou estrangeiras (10). 

Assim, por exemplo, o casamento de uma brasili ira 
com um alemão domiciliado no Brasil, realizado no Brasil, 
é fato internacional pertinente ao meio social brasileiro, 
não obstante esteja ligado ao meio social alemão pela nacio-
nalidade do marido. Já o casamento de uma inglêsa com 
um suiço, domiciliados na Dinamarca, realizado na Dina-
marca, é fato impertinente, estranho ao meio social brasileiro. 

E o critério que decisivamente torna o direito desapro-
priável é essa pertinência ao meio social nacional: quando 

Roberto AGO - Lezioni di Diiitto tnternazionat Privato, p. 27 e se-
guintes. 

D. Josephtis JITTA - I.a substance des obligatlons dans le droit Inter- - 
national privé, vol. 2, p. 20 e seguintes. 
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o bem, que possa ser destinado a. fim de utilidade pública.. 
SEJA PERTINENTE AO MEIO SOCIAL BRASILEIRO, 
pode no Brasil, ser desapropriado; não, em caso contrário. 
Porque o criminoso que s.ó agiu no estrangeiro pode ser 

1.. processado, julgado e punido no Brasil? Porque o fato crimi-
noso não é estranho ao meio social brasileiro, e sim pertinen-

te à nação brasileira, no sentido de interessante à nação bra-
sileira. Por essa mesma razão é que os imóveis sitos no es-
trangeiro não podem ser aqui desapropriados; por isso mes-
mo é. que alguns móveis sitos no estrangeiro podem ser aqui. 
desapropriados, enquanto alguns móveis aqui situados não - 

m ser aqui desapropriados; e ainda porisso é que as. pode  
ações ao portador de sociedades brasileiras podem ser aqui 
desapropriadas, nada importando sejam seus portadores es-
trangeiros dorniciliados no estrangeiro. A regra, portanto, 
é esta: quando o direito sejapertinente ao meio social 
brasileiro, pode ser aqui, desapropriado, ainda que seu 
titular sej a estrangeiro, domiciliado no estrangeiro, e 
quando o direito seja estranho ao meio social brasileiro, 
não pode ser aqui desapropriado, ainda que seu titular 
seja brasileiro, dhrniciliado no Brasil; e a situação da coisa 
não é elemento decisivo. 

Em direito internacional privado, os mais eminentes 
autores têm entendido que as relações existentes entre a 
a sociedade e seu acionista, ou entre o credor e o de-
vedor (ius ad rem) podem!, ser reguladas por um di-
reito .obj etivo, enquanto as transmissões das ações, QU 

dos títulos de crédito, do acionista ou do credor, para 
terceiro (ius in re) podem ser reuIadas por outro direi-

to objetivo. Mas todos os autores estão de pleno acôrdo 
em que, relativamente às ações de sociedades comerciais, 
ou dos títulos de crédito, sejam êstes, ou aqueles, nomi-. 
nativos, à ordem, ou ao portador, o ius ad rem, ou direi-. 
to pessoal do proprietário do documento CONTRA A SO-
.CIEDADE ou CONTRA O DEVEDOR, é regulado, e não 
pode deixar de ser, pela lei e pelos estatutos por que se 
ccnstituiram a sociedade ou a obrigação. Quanto a isto 
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não há, nem pode haver, divergência. Leia-se esta lição. 
de ARMINJON: 

"C'est cette loi (loi du systême juridique au-
quel se rattache la societé) qui determinerá en 
principe les formes de coristitution et de publicité 
à observer, les conditions suivant lesquelies le. ia-
trimoine corporatif peut être réuni, doit être verifié, 
conservé, rembourse, amorti, reparti, les decheanses 
susceptibles .d'être opposées à ses avants droits, la 
preuve à faire par ces derniers de leur qualité. 

"C'est elie qui tracera les limites dans lesqueiles 
l'activité corporative peut s'exercer, la capacité de 
droit de la association, de la societé ou de la fonda-
tion, que réglera les pouvoirs des administrateurs, 
des Iiquidateurs, des contrôleurs, teis que les com-
missaires des comptes, leurs obligations et leur res-
ponsabilité civile, LES DR.OITS ET LES OBLIGA-
TIONS DES ASSOCIÊS, ceux des benéficiaires de 
la fondation, les faits qui mettent fin à Ia societé ou 

à la fundation, les conditions et la durés des acti-
ons judiciaires, etc." (11) 

Divergência doutrinária existe sàmente quanto ao ius 

in re, exatamente porque o direito regulador da trans ferên-
cia voluntária dêsse direito depende do tipo das ações, ou 
dos títulos de crédito. Assim. FEDOZZI, por exemplo, decla-
ra justo afirmar que para a transmissão da propriedade DO 
DOCUMENTO, como bem móvel em si mesmo considerado, 
independente da natureza do crédito, prevalece a regra 
comum, isto é, a aplicação da lei da situação; mas para 
saber se o novo possuidor do título é também legítimo 
titular do ius ad tem DE. NADA VALE A LEI REAL, mas 

é preciso consultar a lei reguladora da obrigação. 

(11) Pierre ARMINJON - Précis de Droit Internationai Privá, edição de 
1929, vol. II,., p. 389; Pierre ARMINJON - Précia de Droit Internationai Privé 
Cornmercial, edição de 1948, p. 120; ef. RABEL - The Conflict of Laws, vol. 
II p. 76; Martin WOLFF- _Private International Law, p. 546; BATIFFOL - 
Traité Élementaire de Droit International Privé, p. 553; SCHMITTHOFF - 
En5lish Gonflict of Laws, p. 200 e 212; CHESI{IRE - Private International LaW, 
p. 624; STUMBERG - Conflict of Laws. p. 336; J.H.C. MOIIRIS - Dicey'S 
Conflict of Laws, p. 303. 
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"Mi sembra quindi giusto affermare che per la 
transmissione delia proprietà dcl documento come 
bene mobile à sè, indipendentemente della sua na-
tura de titolo de credito, valga la norma comune 
ossia la legge delia situazione; pero. per sepere se 
ii nuovo possessore è anche il titolare legittimo dei 
credito a nulia vale la legge reale, ma ocorre rifar-
si alla legge regolatrice deila obbligazione" (12). 

E isso foi exposto para aqui ficar bem claro que, em 
direito internacional privado é que a lex rei sitae só regula 

•as transmissões VOLUNTÁRIAS dos títulos de crédito, e 
das ações de sociedades comerciais (ius in re), enquanto as 

relações entre o credor e o devedor, ou entre o sócio e a 

sociedade (ius ad rem) são regidas pela lei reguladora da 
obrigãção ou da sociedade; e para salientar logo em se-
quida que A DESAPROPRJA CÃO nada tem a ver nem com 

transmissão voluntária, nem com direito internacional pri-

vado. 
A desapropriação se rege exclusivamente e invariá-

'elmente pelo direito administrativo e pelo direito proces-
sual do país onde é decretada, estando porisso mesmo fora 
da órbita do direito internacional privado. E quando se 
pode desapropriar certo direito em determinado país, não 

é em razão da fictícia situação dêsse direito nêsse país, 
mas por ser tal direito pertinente ao nieio social -em cujo 
proveito a desapropriação é decretada. 

Veja-se bem que a desapropriação pode repercutir 
apenas na eficácia internacional dos direitos adquiridos, 
quando . em face executória seja atinente a bens corpóreos 
sitos, no estrangeiro; e que a eficácia internacional dos 
direitos adquiridos, pela melhor doutrina, está fora do cam-
po do direito internacional privado, porisso que, para regular 
essa eficácia, de antemão já se sabe que exclusivamente de-
terminado direito deve ser observado; tal qual como acontece 

(12) Prospero FEDOZZI - Diritto Internazionale Privato, p. 678. 
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com o diréito administrativo e o direito processual civil a 
respeito de desapropriação. 

Afinal, para' fechar êste estudo, convém lembx'ar que 
três são as condições para que um direito adquirido tenha 
,eficácia internacional: 

a primeira, que tenha sido efetivamente criàdo em 
um país determinado, ou melhor, que se hajam satisfeito 
inteiramente as condições fixadas pela lei do país de oriem 
do direito, sejam quais forem; 

a segunda, que a lei e a jurisdição intervenientes 
tenham sido competentes na ordem internacional; e 

e) a terceira, que não seja ofensivo da ordem pública 
internacionaldo país onde se pretende tenha eficácia (13). 

E não será preciso, dizer que a averiguação dessas con-
dições é sempre feita exclusivamente pelo govêrno da ju-
."isdição onde se pretende exercer o direito. 

(13) NJBOYET - Notions sommaires de droit international privé, p. 151 
e seguintes. 

O aumento de aluguel na antiga e nova Lei 
do Inquilinato - Algumias observações 

sôbr'e a lei vigente 

MANUEL LAGOEIRO 
Advogado em Minas Gerais 

A lei antiga não punia expressamente o aumen-
to de aluguel, como vamos vêr. 

O seu art 4.° fala em aluguel atual.., que poderá 

ser aumentado com as porcentagens aí taxadas; mas não é 
categórico sôbre a exclusividade dêste aumento, não dizendo, 
vcrbi gratia, só poderá ser aumentado etc...; acrescendo 
que o dispositivo está sujeito a discussões - pela contingên-
éia do têrmo "atua!",' como o mostrou o Ministro Eduardo 
Espínola em parecer sôbre o assunto nos jornais e nas re-
vistas depois; pelo que só deduzindo-se.., no caso essa ex-

clusividade e conseqüente proibição do aumento. 
O § 1.0  aí diz que o aluguel livremente convencionado 

no regímen do decreto-lei anterior, poderá ser reduzido, 
parece, se extorsivo; e não adianta também sôbre sua inal-
terabilidade atualmente nos demais casos. 

O art. 5,0  diz que será arbitrado o aluguel ainda não 
fixado (cm prédio novo ou nunca alugado) ou que fôr alte-
rado "nos têrmos desta lei". E o aluguel, razoável e. justo, 
alterado livremente pelas partes harmônicas?... Nada ain-
da sôbre o aluguel discricionário ou discricionàriamente au-
mentado pelo proprietário. O arbitramento na emergência, 
aliás, foi estabelecido com severidade e justiça, atendendo 
aos interêsses dos proprietários em geral. 

O art. 10 diz que no caso de reforma do prédio, poderá 
ser alterado o aluguel e estabelece as condições; mas ainda 
nenhuma alusão sequer ao aumento discricionário. 

854 	 1 	 855 


