-

152-

Municipal do domicílio do estrangeiro, residente no país, não é de crer que
deixasse de produzir a prova de ausência de tal declaração no prazo da lei.
Por tôdas estas circunstâncias, sou levado a me convencer de que Wolner,
" de cujus, se tornou brasill:'iro, tàcitamente, pela Grande Naturalização, por
ter don:1Ícílio no Brasil a 15 de novembro de 1889 e não haver feito a decla"'ação de querer manter a sua nacionalidade de Órigem.
DEldo êste fato: é evidente que' a. base do voto que dei, por oca·,ião do
julgamento da &pelação, desaparece: se o de cujus era brasileiro, não predsava fazeK declaração alguma no termo de casamento sôbre o regime dos
bens; pelo simples fato de nào haver contrato ante-nupcial o regime ficava
sendo o na <,omnnhão universal.
Só por este fato, exclusivamente, por êste fundamento, rejeito os ernI::argos, para confirmar a sentença tão' somente na sua conclusao.
DECISÃO

Como ,:onsta da ata, a decisão foi a seguinte:
l:U1ânimemente ~

RejeitElram os embargos,

A GRANDE NATURALIZACÃO - MANIFESTACÃO TARDIA
DO PROPÓSITO DE éONSERVAR A NACÍONÁLIDADE
ORIGINARIA - INFLUENCIA NO REGIME SUCESSÓRIO - SITUAÇÃO DOS MENORES NA ÉPOCA
- Nos ,caso.! da grande naturalização (art. 69, n.O IV, da Constituição da 1891), se o estrangeiro dotiúciliado no Brasil não manifestou propósito de conservar a nacionalidade de origem dentro no
pr.azo fixado,. adquiriu a nacionalidade brasileira, por fôrça do pre_
cej'to constitucional, e só a pérderá medianto ato expresso do Govêrno.. em prOCE!SSO de perda de nacionalidade: simples manifestações
do naturalizado, após o prazo estabelecido na Constituição, não podem
ter êsse eleit,':).
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Orlando lPicchi e outros versus Domênica Stefanuto
Recurso extraordinário n,O 5.396 RelÔltor: Sr. Ministro
Fn.ADELFO AZEVEDO
ACÓRDÃO

Vi$tos, relatados e discutidos os autos de recurso extraordinário n.O 5,396
àe S.30 Paulo, em que são recorrentes os sucessores de Orlando Picchi e
outro:1 EI recorrida Domênica Stefanuto Picchi, acordam,. unânimemente, os juíZ'e!! da 1.8 Turma do Suprl:'mo Tribunal Federal conhecer do recurso e lhe
negar provimel'to, condenados 03 recorrentes, tudo conforme o que consta' do
apanhado do serViço de estenografia já metido no bôjo dos autos. Custas
pelos recorrentes.
F~io, 25 de outubro de 1943 (data do julgamento). Presidente. Filadello Azevedo, Relator.

Laudo. de Camar40,

RELATÓRIO

e'l!

o

Sr. l't1inistro Fi/adello Az'''Vedo - Orlando Picchi e outros,. sobrinhos
Giusto Picchi, falecido em 1935 na cidade de São Carlos, São Paulo, pro'

.'. puseram contra a viúva D'omênica Stefanuta petição de herança, uma vez qtie
todos os bens haviam. sid:ó: a ela adjudicados em. inventário, quando, sendo
;:' '." '. ámbQS ita1i~nos, casados, e?l~ora no Brasil, pelo, regime de separaçãó d~ b'e.~~;'
.deviam caber 2/3 dá h~railça aos colaterais e apenas 1/3 à viúva, nos têrmas
do Códieo Civil italiano.: i: '.'
..'
. "'!
·
Liquidado o incidentesôbre ilegitimidade de pane, .foi '8 ação contestada
sób fundamento de
a ~iiáplicável a brasileira, eis que· àmbos os cênjug~
.. haviam .sidoalcançados p~làgrànde naturalização de 1889.'
!
,A resp~ito d~sse fat(hl~havpu o' combate; probatório, :por meio de. teStemunhas, da confissão fiCta' da ré e de documentos.
:
Os autores, assim, sustentavam que, desaparecidos os livros onda pudes~
constar a d'(lclaração em c'ontrárió.cÍos e~trangei~os aqui residentes, podia ser:
feita· tal p~ova por todos" OS ; meios, na ausênCia de tífulo' declaratório Ou
eqÚÍvalente" como a carteira': e l e i t o r á l . ,
: '.
!
· . Giusto chegnra em 1885 ie :jamaismanifesta~à o desejo de se tornar brasileiro, tanto :que se declarou '.italiano ao casar-se ,em 1891, f~ parte de !ociédades italiahas, e até do :F~s~io,partido político; e {oi à Mãe pátria, onda,
. , tinha' t:àSli', . várias vezes, com: pasSáporte italiano; o mésmo .ocorrera coril
>suamulherque, aqui chegando em:1887 com 14 anos, e~a: Ir.enor ainda e~.
1891; de modo que não podia, ser considera<la quálquer manifestação volitiva
sua e por simples omissão:: i '
.
' :
· A ré, ao contrário, sti~tentava :que ambos se nacionàliZaram por falta d.e
declaração .expressa, que
!teria de precisar até seis meSElli após a Constitilição~ de 1891, não poden~Q alterar o' fato consUmado quálqtier manifestaçãb
pci~terior, ainda que inequívoca, sa~vo
aplit:àção da pena
perda de naci6·rtalidade.em casos especiais,' e. previamente apti)"ooos; a exigência de título
':dk'é1aratório i nunca foi' entendida no sentido de' se transformar em elerr.entb
n~essário, além da cláusuia: éonstitucional, ·abrahgente, ainda, da naturaliza'·çiio:d,ê menores; .de qualquer fo~a, seria inválida para tal efeito a confissã~
. ficta; decorrÉmte da rebeldia da, ré' -emprestar dePoimento.
i
, O juiZ, após procurar 'infrutiferamente el~mentos acaSo existente~ em'
'Cónsuladoo italianos,. proferiu sentença 'no: sentido favorável' aos autores, por
'conSiderar que, à falta de :'i~ros, à cirtunatAnciá de não mlidar de intenção;'
·.,qU,anto à .p~imitiva nacionali~àde, .podia ser provada por ou!t'os meios e, na
~e, além .daconfissã.o: ficta, perfeitamente àdequada,hàvia prova testei" •• ,?,' aiuimàl idÔriea, minuciosa
convincente.
I
. ', ... ;~'Em ~pJlação foi; porém; ,a 8éÓtençarefo~da por inidim1rldade da con~
<~:fiSs.ão,.restríta á certos fatlis narrados no libelo;; quantoaó mais, nenhuma
.: •. prõv~éxistia pani infirrnar ia !nàcionalidade p~esumida pela estadia do de cuj~
.: :'; 'de .1889 a 1:891, sem repul~ à gi"~nde nattiraliz~ção, como' ja prevalecera no
:. 'ln~~niáiio; !aliás, ainda que ;0 . inventariadO 'fôsse italiano, isiÍa viúva, tratada
.. cómo bnnileira, poderia in~oCar no~sa lei para regular a sucessão, nos têrmoÍJ
do aIt 14 da antiga IntroduÇão do Código Civil.
!
A recoriv~nção, tendentEi a ressarciinimto de danos, foi repelida, com6
"'. em primeira instância.
,
.Em grau de emgargos foi o julgado mantido por se consi.d.erar o de cu;u~
brasileiro em face do art. 69, n.oIV, da Constituição de 1891, eis que oS
. . ',autores não exibiram decl~~ção i!specífica em: contrário, ~e nada valend~.
'.' outra·s· manifestações,após 'a i caducidade do. pn'.zo, como o ,casamento, etc.;
sUa mulher também teria á. mesma nacionalidadil por extensão da adquirid4
:.~::< pórseus pai~. s~ndo. juri$prudêriciâdo' Supremo Tribunal.:
: "
~:~;;!;,{;,;\I)aí, o recu"oex~a~r~\r~d~,é,óDl fundamento nas .letras la e d do ~.o II~ .
i~t\i';::4.ex~rt'· 101 da Constítutçao,' ~pr~,fensá~os a~. 778, § 2.), do C6dtgodEt
t\!~;'!t"~t.CJc;esso, art. 7.° da Introduçao do ~lg? ._Ctv:t1, decreto~58-A e 396, d~ .
~:.t{<l88.9,'e 1890, art. 69, 0.0 IV, da Constítuiçao de 1891, art, 12 do decre~
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n.O 6.948, de 1908, art. 22 do decreto-lei n.o 389, de 1938, e divergência com
os julgados do Supremo Tribunal de 10 de outubro de 1932, 11 de IIgôsto
de 1938 e J 7 de janeiro de 1940.
ttsses aspectos foram desenvolvidos nas razões de fls. respondidas a fls.;
a fls., se em:ontra, nesta .instância, o parecer da Procuradoria Geral da Rep'J.blica do teor seguinte:
"A I'igor, o recurso parece-nos incabível, pois, segundo mostram as .razões
dll. recorrida ( fls.) ,nem o acórdão de fls. contrariou a letra da lei, nem .oS
recorrentes indicaram areSto divergente de outro Tribunal sôbre idêntica relação
de direito.
"Se do recurso se conhecer, com base na invocada alínea d, porque o acórdão
recorrido está, de certv modo, em divE'rgêilcia com o proferido porêste Egrégio
Tribunal nó caso l.imongi (Arquivo Judie., vol. 42, pág. 400), nosso parecer
sl?r.á no sentido de que se lhe negue provirÍlento, para confirmar o acórdão
de fls. que - sentenciou acertadamente (v., além dos respectivos. fundamentos,
corr(lborados pelas razões da recorrida, fls. os votos .vencidos dos. Eminentee
M.inistros Laudo de- Camargo, Carvalho Mourão li Eduardo Espínola, noeitado
caso Limongi, qU'lndo mostram que' a nacionalidade brasileira, Urtiavez adquirida, não se perde' por simples declaração ou manifestação em contrário, e,
finalmente, - o aéórdão do egrégio Tribunal no caso Poley, quantO à' extensão
da naturalização tácita aos menores (Arquivo Judie., vol. 16, pág. 233).
Distrito Federal, 24 de agô,sto de 1943. Luiz Galloti, Procurador da
R.epública. De acôrdo. Gabriel de Resende, Procurador Geral da República" .
VOTO

o

Sr. Ministro Filadplfo Azevedo (Relator) - O caso é simplea, diante
dos line,~mentos já, traçados pela jurisprudência desta Côrte, segundo acentu.OU. a Procuradori.a Geral.
Em primeiro lugar é preciso estabelecer a hierarquia deis problemas:
h:i de prevalecer,assim, a apuração da nacionalidade do de, cujus,'pois se
lhe fôsse atribuída a brasileira, não mais interessaria apreciar a de 'sua mulher,
eis que, brasileira ou estrllI1geira, herdeira seria sempre nos têrmos do iut. 14.
da antiga Introdução, sem' concorrência dos colaterais.
Assim siimente no caso de se atribuir a Picchi a nacionalidade italiana
se teria de apreciar a" da mulher que, em' serido brasileira, poderia, então,
afastar a incidência da lei italiana.
Sômente naquela hipótese passaríamos, pois, ao segundo problema, compiicado ,:om a circunstância da menoridade em 1891.
Tornando-se, assim, desnecessário o segundo éxame, claro está que .sua
apreiCÍação não passaria do terreno doutrinário, sem influência para a conclusão do litígio, que, por outrá lado, ainda estaria p:rejudicado' pela aplicflção retroativa dada pelS) maioria dos juízes desta Côrte ao decreto-lei
n.o 1.907, de 1939, excluindo 'direitos hereditárioS de sobrinhos, salvo partilhas
ultilr.adas.
Como não dou, porém, e "data veniá" êsse efeito elrtensivo ao decreto-Iei
n.o 1.907, passo a.o exame da demanda, isto é. da inclusão do de eujus na
chamada grande naturalização por falta de prova de declars'.ão oportuna,
amda que os li.vros destinados a recebê-las não sejam encontrados e que o
inventariado não tivesSe título declaratório, antes demonstrado, por fatos
posteriores ao têrDlO fixado em 1889-91, a intenção de conservar' sua nacionalidade de origem.
.
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Ora, esta e outra!> Côrtes têm decidido, ~gundo, tive oportUnidade de
'acentuar em parecer'publi~~do m Rev. dos Trif?unais. vol. U 7, pág. 64: :
a) que só manifestação: espécífica em contrário excluiria o intereSliBdo
::';,:~i-> dos. efeitos: da grunde náttitaÜzação;
!
'.
' , b ) , que manifesta~ h)~sieiiore9 não poderiam alterar o fato con~:
:;'fuado; 'salvo o proces~d~ p~~da:~:den9cionalidàde ;
"'
c) que o titulo det:IaratóriÓ . não p6deris' ~er erigi40 em solenidade
indispen!;áv~l> mantexidocaráter ~!lraillE;ntepro&tório' para prov.ar situação ~,
;
stribuída pela Cartainagill~;",
"
'
i
d)
qúe a designação:\de'italiario mnda ero documento: público não inCÜ",
caria, senão a natura).idadii.i "
,
'. :
'
!:
Assim, nem (, desapa'recilllf!Oto de livros; nem a confissão ficta, quando
me!lmo' ad:lÍ:l.uada, poderiam! áiterara iesultante de um sis~ema político, q4e
seOrlentarà, sem sOiTIbra::de' dú"'ida, por urra tendência 'ampliativa, exata:
mente opos~a à que hoje "igora, após longa experiência errienos romantism9;
tampouco; se poderia cuidlu i de aplicação de wria lei de 1938, posterior, a.1i4S;
ao faléciiTIentb de Picchi."
'
•
:
,À 'decisão ora reCorri~ai a~ini, longe. dj; contrariar a juTisprudência de~
Côrte; a respeitou e consagrou (Pontes de 'Miranda, Nacioilalidade e Natura';'. [" ~ . 1!dade, pág.:, 126; E~píno14 ~ ~spi~ola Fi,lho, T~at~do ~e bii~jt,o Civil, voI. !5~
,pág. 399), não pOdendo ptévaleêér em contrário os três' júlgados, apontados
Óá( razões ; do recotrente;aliás d~ ,precáriÍl serp.élhança, coin a hip9tese d~s
iiUtbs e exigindo aplicação.: sempre,perigósa, :do argUmento "a contrario sensu'~ :
no;primeirq caso (rec. crint.: 743, Arq. ludidá~ioi vol. 24; pág. 390) se cogitou
da iriútilidade do tínilo d~ :eleHor, obtido depois de 1907;ó, segundo versOu
(iéé, , o '2. 848,Rev. do~ 'Tribunais, vaI: 118" pág. 274) sõbre recusa'
,'âcéita~o da g~andenaturhliz~~ãopo~~enor, que dépo.is 'se tomara eleitort
o 'terceIro (rec. n.o 2.848) Jurtspfudencla, Supremo Tnbunal Federal, voI. 12,
páif,;, ;~i'7) preferido,' aliás,!, na' mesma espécie anterior, em grau de embarg~s~
áecOgitou ôe menor portur-hes qu~ nanlaioridade manifestáta a prop6sito de
aceitar a naciona:ização,' obtendo ;"título de' eleitor e reiterando sua intenção
"nO,!! passapOrtes pedidos. • i ,
"
"
"
'
ii,
Nem o caso Limongi,idtado pela Procuradoria Gerat' (Arq. Judiciárlo;
,
' voi. 42, pago 400), teria estreit~ ~nalógia, ,por se tratar da, hip6tese preVi~
",., 'riô: o V e não no n:" IV: dó: art. 69 do pilctode Üí91. ' ,
,
': "De qualquer forma, do 'fato 'de se atribuir certos efeitos '8 título eleitor~l,
sé conClniria a recusa iiós ni~srrios; quandó o interessado não se tive~
"élititadoparaexercér direIto: de ~oto. '
,
'
.
:,
: '
. ;';'Afastada, 'assim, a aRlicação,da, letra d" vejamos a da' letra a. Os pie:.
cÍ!itosdSldos como ofendido~ pará, enquadrar o reéUrso em tal inciso do te~
constitucio:nal'não sofreram,! de fato, infração, nem os federÍlis, nem oS loca~a,
nem os de 'direito civil, o processual, nem os de' direito' administrativo.
'
Não se configurou, se~er. 'a: hipÓtese. de !sUprimento
prova, desa~a·
técidà, pois as té~temunha~ dias,eram ém geral sôbre ocômportamento de
Picchi em; cinqüenta anos de Br~il,mas, nia' precisar~rii . que em 'épo~a,
:
limitada a 1889~91, tivesse 'o' 'de . cujus feito deda~acões Patente' a Preféitut~
'. .a Polícia, :0 Consulado, ~sÍ!inando cérto livro, dePois des~p8recido;' assiht,
não, seria' iazoável invocar os; textos dos C6digos deProce~so Paulista e Federal e o ;art. 7. 0 da Intrbdução' do Código Civil,' eis Qtle a respeito não
"i
,~onstam senão vagasrefer~~cias 'a possível ou provável declaração, em temPo
"
preStada.
"
: ';,;.: ,',' , Aliás, , naquela época,:Picchi;' devia ,sér pessoa bem, modesta, só m8i~
(;~rde conseguindo a'cançar for.runa; que; senão :f&ra pela silCessão, teria ,ainlia
~~. "X4ê:,;r~J)artir cotn a espôsa~ :eJn fáte da jur:isp~dência iter~qva que Pr'eswD~
::'!j~i 'têóinühhãa noá ganhos conségúidc>s '. à' custa de: esforços ae' casais, que, aqw
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che;~a"am pobres e trabalharam para o triunfo em comum, de modo a reduzir
ail1dfil o desfecho da demanda, máxirr.e, quando a maior parte da fortuna est:lva na Itália, onde foram, contudo, contemplados os sobrinhos por aplicação
da lé, local.
Hesultliria, ainda. inútil o confronto entre o texto da Constituição e o
dos decretos anteriores, pois, em rigor, êstes não foram afetados, antes respeita.c:os, abrindo-se novo prazo a alcançar até os que já se haviam mani_
festado em contrário e que assim teriam talvez de reiterar sua intenção;
nunca alcançaria, porém, 'os que se conservaram silentes durante o prazo esgotado a 9 da dezembro de 1890, eis que não se compreende a vulneração de
5ituações já consumadars por uma carta que inseria o veto a leis retroativas.
Por maioria de razão, não se poderia argumentar com a atenuação a
princi:pio formal adotado para instruir declarações de tamanha relevância.
Já vimos que, o . problema' da extensão da g~ande naturalização' aos menores ocuparia posição secundária neste pleito, dependente de prévia atribuiçã,) de cidadania brasileira 80 de cujus e como isso nãQ aconteceu, apenas
dogmàticamente se poderia ainda corroborar '" solução do aresto' paUlista
no sentido da extensão do princípio aos menores, segundo ainda o entendimento desta Côrte, (Rev. Jurisprudência BrasiÍeira, vols. 6, pág. 40, e 9,
pág:. 416), ultimamente 'reiterado em três hipóteses julgadas em emb6lrgos
por r.laiorla de votos, no último dos quais existia, como aqui, o passaporte
estrangeiro (recursos ns. 3.397,2.299 e 6.967, in Supl. Diário da Justiça,
1941, pág. 2.006, 1942, pág. 940 e 1943, pág. 1), sem embargo dos princípios
aceitos pelas leis de 1832, 1879, 1902 e 1938 e da erudita exposição dos
recon-entes á fls., ainda a propósito da natureza do ato da capacidade civil,
da prescrição e da decadência; é que nem sempre o direito pode aceitar os
sedutores elementos com que a lógica formal prócur& atrair os espíritos humanos, que antes devem atender às exigências da realidade social,' aqui
francmr.ente retratadas no sistema assimilador de estrangeiros, que os nosSOB'
primeiros republicanos irrecusàvelmente af:!otaram.
Ainda 'em 1942, 80b outro clima, o Ministro Marcondes Filho escrevia
exposição, aprovada pelo Sr. Presidente da República (Arquivos do Ministério dll Justiça, vol. 1., páp. 130, e Revista de JuriSprudência Brasileira, voI. 58,
pág. 324) no sentido de incluir os menores no' benefício de 1891, embora
considerasse contrária à volição a, expedição de passaporte que se fazia ali'!
com certa indiferença do Estado, e outras manifestações posteriores, circunstâncie;s, todavia,' para mim não bastantes para acarretar a perda de nacionalidade, já definitivamente adquirida, ao menos no caso do n.o IV, pois, ao
do n. o V se refere a erudita exposição de Ernâni Reis (Arquivos do Ministério da Justiça, vol. 2.°, pág. 138).
O caso ocorrido em 1891 não pode ser visto sem anacronismo, senão
pelos "ritérios liherais OU positivistas da época.
Por último,soria escusado acentuar que a confissão ficta da viúva não
poderia de qualquer forma influir para decisão sôbre nacionalidade do cônjugo predefunto, segundo acentuaram, com propriedade, as razões da recorrida,
a fls.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso, de que liminarmente
conheço.
VOTO

o

Sr. Ministro Laudo de Camargo provimento.

Conheço do recurso, m.as lhe nego

(I acórdão recorrido consultou as provas colhidas e bem concluiu tratar-ee
de sucessão se~ndo a lei brasileira.

'J<

Guido Picchi, estando no Bràsil em 89, nenhuma declaração fêz, 9Ôbre
a conservação da nacionalidade :dá origem.
Prova neste sentido nãoexiste,pois, contrariando o documento de fI~,
existe o de f l s . '
.
t .
Adquiriu; assim, a qUâlidade.de cidadão brasileiro, que, adquIrida,'
pod!lria ser, perdida porufh~: simples declaração posterior;
.,
Acresc~ que Dornênicll,i inén~r em' 89, neriburna declaTeção fêz ap6s ia'
maioridad'e.
' i'
.
.
i .

n&o'

Sendo, portanto, brasiÍeira, como brasileiro o seu pai" a sucessão teria
de reger-se :pelas nossas lefsi , : ;
.'
E como foi isto que ile; decidiu, nada há a, alterar no julgado recorridO.
i

'DECISÃO

Como consta. da ate, :a : decisão foi· a seguijJ,te:
e lhe' negaram provimentO,: unânimeménte ..

I

Conheceram do recurso

1-

NATURALIZAÇÃO iACITA -'AUSIlNCIA DE MANIFEST
.ÇAO' DO PROPqS,ITO 'DE CONSÉRVAR A NACIONALIDADE DE, ORIGEM

o Poder Judiciário pode apreCiar diretamente a conjunção
I

dos requisitos constiti,zcionais da natUralização tácita.·
i
Não há fótmà especial de manifestação da. vontade de cm..'
servIU' a nacionaljd~e anterior, nem a 1ei, nQ case> .~ art. 69, n.o ~,
da Constituição de ;1891, fixou praZo pára a mesma.
i
- Em certas: circunstânciaiJ, o Usá de passàporte estrangeiro
e a inscrição no :Registro de Estr~itgeiros não imPortam manifestt..
ção de vontade impeditiva da nat~aliZação tácita.
.

SUPREMO TRmUNAL FEDERAL

~ria Aparecida de And~de tlos,iReis verSus eSpólio de Agostinho dos Reis
\,

Emb. no recurso extra:ordinári,o n.o7.920~ Relator,::Sr. Ministro

.

. : QROZIMBONoNATO
'ACÓRDÃO

Vistos,' relatados e di~C1;ltidos :êstell autos deembargoil no recurso ~
Ordinário DiO 7.920, do D~sttitoF~eral;emli~rganté Maria Aparecida de
'Andrade dos Reis e embargado o' esp6Uo de AgostiÍlho dOs! Reis:
Acorda o Supremo T~i1)W;al tederal, iJitegrimdoneste
relat6riode
na C91Úoimidade das no~ ilaq{nÍP'áÍiéaSprecédentes,' rejeitar os embargai.,
f:a1kLf~,ga~"aS c~stas na fomu. :,~eLl. -. ....
:'
. ..
!
,,;~J::!1;5f;F?~o,22 de jane{to de il~45 (~ata!io' jUlgaulento). ~ :Eduardo
",!!t~~,~. :;.~,;_}Iênte. ''"- OrCi_iinbo l'(0rató,:Relator. '.
!
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