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APRESENTAÇÃO

No ano do centenário da morte de Lafayette Rodrigues 
Pereira, um dos nomes mais importantes da história da 
jurisprudência no Brasil, a Coleção Minas de História e Cultura, 
editada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
disponibiliza esta impressão fac-similar do seu livro Princípios 
de Direito Internacional.

Nascido em Vila Real de Queluz, hoje Conselheiro Lafayette 
(em sua homenagem), o autor do texto ora publicado foi também 
um político de atuação nacional, tendo exercido a presidência 
das Províncias do Ceará e do Maranhão. Foi Ministro da Justiça 
e da Fazenda, Senador e, a convite do Imperador Dom Pedro II, 
Presidente do Conselho de Ministros.

Lafayette Rodrigues Pereira trouxe, ainda, uma enorme 
contribuição ao mundo jurídico na República. O Código Civil de 
1916, por exemplo, sofreu forte influência de seus livros Direito 
das Coisas e Direito de Família.

Sua experiência na área do Direito Internacional reúne a 
prática e a reflexão. Foi Ministro em missão especial no Chile, 
onde arbitrou questões motivadas pela Guerra do Pacífico, 
conflito que envolveu Chile, Peru e Bolívia. Em outra missão, 
representou o País na 1ª Conferência Pan-Americana.

Pela relevância e pela qualidade de seus escritos, foi membro 
da Academia Brasileira de Letras, instituição na qual sucedeu ao 
fundador, Machado de Assis.

Em sua apresentação na edição original desta obra, o 
autor afirma tratar-se de um livro de Direito Positivo, ao qual 
não falta o elemento filosófico, que justifica a doutrina com a 
alegação das fontes da qual é deduzida. Os princípios descritos 
são acompanhados da citação do “acto, facto ou pratica que lhe 
serve de fundamento, ou do testemunho dos publicistas, antigos 
e modernos, de maior nomeada”.



II

Em um texto que permanece bastante claro – daí não 
haver necessidade de adaptação ou adequação linguística –, 
o autor assegura que o Direito Internacional é um produto da 
necessidade da convivência das nações e da comunhão de seus 
interesses.

Continuam os tempos atuais carentes de um entendimento 
maior entre as diversas nações por meio de um convívio pacífico 
e respeitoso. A humanidade encontra-se necessitada, segundo 
Lafayette Rodrigues Pereira, do “favorecimento da prosperidade 
e do engrandecimento dos fracos”.

É essa atualidade de pensamento e de visão de mundo que 
partilhamos com o público interessado e, em especial, com os 
pesquisadores e os estudiosos da área.

Deputado Adalclever Lopes
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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INTRODUÇÃO

Lafayette Rodrigues Pereira figura, indiscutivelmente, entre 
os maiores jurisconsultos da história brasileira. Escreveu, ainda 
no século XIX, as obras Direitos de Família e Direito das Coisas, 
antes mesmo de termos o nosso primeiro Código Civil, que 
sofreu forte influência dele. Também redigiu, no início do século 
XX, o livro Princípios de Direito Internacional, obra pioneira 
entre nós sobre o tema. 

Paralelamente à consagrada trajetória jurídica, Lafayette teve 
meteórica carreira política, interrompida precocemente com a 
Proclamação da República. Foi Governador nomeado do Ceará e 
depois do Maranhão. Entre os anos de 1878 e 1883, foi Ministro 
da Justiça e eleito Deputado-Geral e depois Senador, além de ter 
sido nomeado Conselheiro de Estado e Presidente do Conselho 
de Ministros (cargo equivalente ao de Primeiro-Ministro). Em 
1885, partiu para o Chile a fim de representar o Imperador 
como Árbitro nas questões da Guerra do Pacífico. Encontrava-
-se em Washington, na função de Ministro Plenipotenciário do 
Brasil na 1ª Conferência Pan-Americana, quando foi proclamada 
a República. A partir daí, abandonou a vida pública. Embora 
tivesse sido renovada sua investidura pelo Governo Provisório da 
República, ele a recusou e rumou para Paris, onde permaneceu 
por cerca de dois anos. De volta ao Brasil, passou a se dedicar 
exclusivamente à vida jurídica até o fim de seus dias.

Exatamente pela cultura jurídica de Lafayette, aliada à sua 
experiência na vida pública e à sua contribuição ao Direito 
Civil, é que Rui Barbosa considerava que a codificação do 
nosso primeiro Código Civil deveria ser feita por Lafayette. 
“Quando o governo passado incumbiu do Código Civil o Dr. 
Clóvis Bevilácqua, (...) animei-me a alguns reparos, já quanto a 
escolha do codificador. (...)  Quisera, no jurisconsulto a quem se 
cometesse aquele trabalho, além das qualidades profissionais, 
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as do homem de letras, com as do homem de Estado, e um 
saber mais feito de experiência, mais largo no descortino. Tais 
condições parecia reunirem-se, até, numa pessoa, cujo nome 
declinei, e cujas provas em todos esses dotes são cabais: o 
Conselheiro Lafayette”. 

A dedicação ao Direito Internacional surgiu após suas missões 
no exterior, já na maturidade, quando retornou ao Brasil, após a 
Proclamação da República. A publicação do Princípios de Direito 
Internacional ocorreu em 1902. A obra, em dois volumes, fruto 
de seus estudos e também de sua experiência diplomática, trata 
do Direito Internacional Público ou Direito das Gentes, que 
Lafayette assim definiu: “O Direito Internacional vem a ser o 
complexo dos princípios que regulam os direitos e obrigações 
das nações entre si”.

Nas páginas introdutórias, Lafayette discorre sobre noções 
preliminares de Direito Internacional e ensina: “A simples 
coexistência requer, como condições imprescindíveis, o império 
de um certo número de princípios, que sem a observância e o 
respeito dos quais, seria ela impossível ou se converteria em 
perpétua luta”.

Pedro Dutra observa que o livro Princípios de Direito 
Internacional de Lafayette foi uma das obras pioneiras no campo 
do Direito das Gentes. Miguel Reale a qualifica como “obra de 
relevo inicial na história dessa disciplina”, que se caracteriza “por 
um sadio realismo, infenso às teses de um internacionalismo 
abstrato, desligado das contingências históricas”.

 É de se notar a atualidade da obra, no inconfundível estilo 
de Lafayette, sempre conciso, claro e com pinçadas de humor 
sutil e mordaz que revelam, às vezes, certo ceticismo quanto a 
eficácia do Direito Internacional. Diz Lafayette: “Na convivência 
das nações, não raro o interesse é o direito e a força a medida 
dele”. Mais à frente: “Dir-se-ia que para os gabinetes e conselhos 
de governo, nas relações internacionais, a hipocrisia é a mais 
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preciosa das virtudes”. E, nesse mesmo diapasão, seguindo 
seu estilo, critica o procedimento de nações poderosas que 
subjugam as mais fracas: “(...) Nem a História, nem a tradição, 
nem a raça, nem nenhum título lhe dão, sequer, sombra de 
direito. Para explicar o atentado só poderão invocar o Nominor 
quia leo”.  A frase em latim refere-se a uma fábula de Fedro cujo 
enunciado completo é Ego priman tollo, nominor quia leo (Eu 
levo a primeira parte porque me chamo leão).

Além de abordar os temas que, em geral, ainda hoje 
compõem o programa dessa disciplina, Lafayette dedica um 
capítulo à Interpretação dos Tratados (Capítulo III do Tomo I). 
As lições dadas por ele a esse respeito transcendem o interesse 
do Direito Internacional Público para formar todo um breviário 
de Hermenêutica Jurídica, útil, portanto, para a exegese das leis 
ou do Direito Positivo Interno.

Ao final das páginas introdutórias, Lafayette manifesta, 
porém, sua fé no Direito Internacional, ao mesmo tempo que 
ressalva não ter ilusões quanto à mudança de atitude das nações 
poderosas num futuro próximo. “E dia virá em que os povos, 
grandes e pequenos, hão de compreender com uma clareza 
invencível que o respeito ao direito não é só um dever, senão 
também a condição necessária para a paz, e, em consequência, 
para a riqueza, o engrandecimento e a felicidade de todos. Estará 
longe esse dia? Ele virá, certamente, embora talvez, a distância 
que o separa de nós só possa ser medida pelos algarismos da 
cronologia geológica.”

Pela relevância dessa obra – que continua tão atual no estudo 
do Direito Internacional –, pelo seu pioneirismo nesse campo do 
Direito e também pela importância de seu autor, que era mineiro, 
para o Direito brasileiro, é que a Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais publica, na Coleção Minas de História e Cultura, livro fac- 
-similar da primeira edição do Princípios de Direito Internacional 
de Lafayette Rodrigues Pereira, no ano do centenário da morte 
do autor.
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Biografia
O Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira nasceu na 

Fazenda dos Macacos, nos arredores da Vila Real de Queluz 
(atual Conselheiro Lafaiete – MG), em 28 de março de 1834. 
Era o segundo filho de Antônio Rodrigues Pereira, futuro Barão 
do Pouso Alegre, e de Clara Ferreira e Azevedo. O Barão do 
Pouso Alegre era entusiasta da história da Independência dos 
Estados Unidos e pôs em seus dois filhos justamente o nome 
dos dois grande heróis da Guerra da Independência americana: 
Washington e Lafayette, respectivamente em homenagem ao 
General George Washington e ao General Lafayette.

Antes de Lafayette completar 12 anos de idade, seu pai o 
matriculou, em 1846, como aluno interno do Colégio Católico de 
Congonhas do Campo (MG). Entretanto, no mesmo ano, procurando 
formação intelectual mais acurada para os filhos, os transferiu 
aos cuidados do padre Felisberto Rodrigues Milagres, vigário na 
cidade de Prados (MG). Foi na casa de seu preceptor, que, além 
de tio dele, era também seu padrinho, e em companhia do irmão 
mais velho, Washington, que Lafayette viveu dos 12 aos 17 anos.

Em 1853, matriculou-se, aos 18 anos, no Curso de Direito 
da Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, que era, 
por assim dizer, a “Coimbra do Brasil”, onde floresciam o saber 
dos mestres e a inquietude dos estudantes. Formou-se em 1857, 
tendo sido o orador da turma.

Bacharel em Direito aos 24 anos, foi de imediato nomeado 
Promotor Público de Ouro Preto. Em 1859, abandonou a 
promotoria e mudou-se para o Rio de Janeiro. De início, foi 
advogar no escritório de Teixeira de Freitas e, mais tarde, 
ingressou no escritório de Domingos de Andrade Figueira. Seu 
sucesso profissional foi rápido: sua clientela era vasta e, com o 
tempo, passou a incluir nomes de significativa importância nos 
negócios do País, como, por exemplo, o então Visconde de Mauá.

Paralelamente ao Direito, Lafayette sentia-se também, desde 
muito cedo, seduzido pelo jornalismo. Logo que chegou à Corte, 
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criou o jornal A Atualidade, juntamente com seu ex-colega de 
faculdade Flávio Farnese e o já então poeta e romancista mineiro 
Bernardo Guimarães. Mais tarde, juntou-se aos três Pedro 
Luiz Pereira de Souza. A publicação iniciou com uma tiragem 
semanal, aos sábados, de três mil exemplares, altíssima para a 
época. Logo passou a sair também às quartas-feiras e, a seguir, 
diariamente. Além de dispor de oficina própria, foi o primeiro 
jornal a ser vendido na rua de maneira avulsa. Lançado em 10 
de maio de 1859, só foi fechado em 28 de abril de 1864, quando 
Lafayette foi nomeado Presidente da Província do Ceará.

Lafayette tinha explícito interesse pela política. Em 1861, 
considerou ser importante não apenas escrever artigos para o 
jornal A Atualidade mas engajar-se oficialmente na vida pública. 
Assim, candidatou-se a uma cadeira na Assembleia Legislativa 
Provincial de Minas Gerais, porém não conseguiu se eleger.

A derrrota eleitoral não o desanimou. Continuou sua jornada 
de advogado e jornalista até 1864, quando foi surpreendido 
com o convite do recém-empossado Gabinete Liberal, chefiado 
por Zacarias de Góes e Vasconcelos, para assumir o cargo de 
Presidente da Província do Ceará.

Em 14 de junho de 1865, o Gabinete, chefiado pelo Marquês 
de Olinda, que sucedera Zacarias, nomeou Lafayette Presidente 
da Província do Maranhão, cargo em que permaneceu até julho 
de 1866, já durante a Guerra do Paraguai. Ele, então, pediu 
demissão da presidência da província para disputar uma cadeira 
de Deputado na Câmara do Império pela Província de Minas 
Gerais, nas eleições daquele ano. Apesar de todo o esforço e das 
alianças com a ala mais radical do Partido Liberal, liderada pelos 
irmãos Ottoni, Lafayette não foi eleito. 

A partir de 1868, com o retorno dos Conservadores à chefia 
do governo, Lafayette voltou a se dedicar aos estudos jurídicos 
e a trabalhar, por dez anos consecutivos, quase exclusivamente 
em sua banca de advocacia no Rio de Janeiro.
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Em 1869, publicou sua primeira obra jurídica, Direitos de 
Família, que fez grande sucesso, dando início à sua profícua 
carreira de jurista.

Em dezembro de 1870, após o término da Guerra do Paraguai, 
foi publicado o Manifesto Republicano, documento assinado por 
políticos intelectuais ligados ao Partido Liberal, tendo Lafayette 
como um de seus signatários.

A década de 1870 marcou uma era de novas e profundas 
crises e, por via de consequência, de inúmeras tentativas de 
reformas para manter de pé os pilares do Regime  Imperial. Foi 
nessa conjuntura que Lafayette se candidatou novamente ao 
cargo de Deputado pela Província de Minas Gerais nas eleições 
de 1876. Entretanto, por poucos votos, não conseguiu ser eleito.

Em 1877, Lafayette publica o Direito das Coisas. Essa obra 
granjeou prestígio ainda maior que a anterior, tendo realmente 
um imenso sucesso. Para San Tiago Dantas, tratava-se, sem 
dúvida, de uma “obra monumental”. Comentando essa obra, 
Milton Campos afirmou que “sua contribuição na evolução do 
Direito Civil foi enorme. Quando Lafayette elaborou suas grandes 
obras, o direito brasileiro era caótico e informe. (...) Eram as 
ordenações do reino casuísticas e difusas. Era a confusão dos 
assentos, dos estatutos, dos avisos e dos estilos. Desse caos tirou 
Lafayette a límpida exposição do nosso direito civil”.

Em 1878, após uma década de domínio do Partido 
Conservador, o Imperador convoca o Liberal Cansansão de 
Sinimbu para formar novo Gabinete. Sinimbu convidou Lafayette 
para assumir a Pasta da Justiça. Causou surpresa a nomeação 
de Lafayette. Apesar de ser advogado renomado, jornalista 
respeitado e jurista consagrado, não era parlamentar e tinha 
sido um dos signatários do Manifesto Republicano. Parecia uma 
incoerência um Republicano participar de um ministério no 
regime monárquico. 

Num primeiro momento, o convite foi recusado por Lafayette, 
que alegou compromissos profissionais. Contudo, conforme 
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argumentara Silveira Martins, a quem coube a missão de lhe 
transmitir o convite, a ocasião seria propícia para propor a 
reforma eleitoral e instaurar no País a tão sonhada eleição direta, 
ponto capital para os Liberais, os Republicanos e para todos que 
amavam e defendiam a democracia. Mirando essa possibilidade, 
Lafayette acabou por aceitar compor o ministério.

Com a subida dos Liberais ao comando do governo, o 
Parlamento, de maioria conservadora, é dissolvido, e são 
convocadas novas eleições naquele ano de 1878. Lafayette 
concorreu a uma cadeira de Deputado-Geral na Câmara do 
Império e conseguiu, então, se eleger.

Em 1879, Lafayette concorreu ao Senado, conseguindo 
figurar na lista tríplice ao lado de Martinho Campos e Lima 
Duarte, tendo sido escolhido Senador pelo Imperador. Entre o 
final de 1879 e março de 1880, quando aconteceu a queda do 
Gabinete Sinimbu, foi Ministro e Senador. 

Em 1882, foi nomeado Conselheiro de Estado Extraordinário 
e, em 4 dezembro de 1886, tornou-se Conselheiro de Estado 
Ordinário. O Conselho de Estado fora restabelecido por D. 
Pedro II em 1841, com maior número de Conselheiros e também 
superior importância. Era composto, além dos Ministros, por 12 
Conselheiros ordinários e 12 extraordinários, que raramente 
eram convocados. Tal como o cargo de Senador, o de Conselheiro 
era vitalício, e a escolha dos membros do Conselho era de única 
e exclusiva competência do Imperador, não havendo eleição.

Pelas atas do Conselho de Estado a partir de 1882, vê-se o 
papel desempenhado por Lafayette, que frequentemente dava 
pareceres jurídicos e esclarecia dúvidas do próprio Imperador 
quanto à legalidade de alguns atos.

Segundo avaliação de Barbosa Lima Sobrinho, os pareceres 
do Conselheiro Lafayette “foram sempre luminosos”. Por seus 
conhecimentos jurídicos, ele era ouvido com a devida atenção 
de seus pares, que, na maioria das vezes, só apresentavam votos 
depois de suas explanações.
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As crises que sempre precediam os momentos de troca de 
gabinete se tornaram mais agudas nos últimos anos do Império. 
Em maio de 1883, caiu o Gabinete Paranaguá. A chefia de um 
gabinete já se configurava, para algumas lideranças políticas, 
como um fardo demasiado pesado para ser carregado.

Custou a ser resolvida a crise originada com a queda do 
Gabinete Paranaguá, conforme descreveu à época o jovem 
Deputado Afonso Celso. Houve mais de uma semana de 
incertezas e indecisões. “Pouco avultada era a maioria liberal 
na Câmara; bastava a insatisfação de um pequeno contingente 
para, unido à minoria Conservadora, derrotar o ministério. Isso 
já havia sucedido com Martinho Campos e Paranaguá.  Produziu 
surpresa a nomeação de Lafayette”.

Lafayette foi convocado a organizar e chefiar o novo gabinete. 
Antes de convidar Lafayette para essa missão, o Imperador já 
havia convidado os liberais Conselheiro Saraiva, José Bonifácio 
– o Moço – e Conselheiro Dantas, mas todos recusaram a tarefa. 
Lafayette também quis recusar, mas fora advertido que sua 
recusa levaria os Conservadores a assumir o novo ministério. 
Teve, então, que aceitar a incumbência.

Em 24 de maio de 1883, Lafayette assumiu o Governo e 
compôs seu ministério, no qual ele acumulava o cargo de 
Ministro da Fazenda. O principal obstáculo enfrentado pelo 
Gabinete Lafayette foi a crise financeira daquele momento. 
Equacioná-la resultaria na solução de problemas consignados 
em seu programa administrativo, que foi tido e havido como um 
dos melhores até então apresentados ao Poder Legislativo. Como 
acumulava os cargos de Presidente do Conselho e de Ministro da 
Fazenda, os problemas financeiros absorviam toda sua atenção.

A permanência de Lafayette na Presidência do Conselho de 
Ministros terminou em 6 de junho de 1884, com a ascensão 
do 32º Gabinete do Império, presidido pelo Senador Souza 
Dantas. A gota d’água foi a moção de desconfiança apresentada 



XI

em 3 de junho pelo Deputado César Zama, da Bahia. A moção 
foi rejeitada por 60 votos contra 54. Mesmo assim, Lafayette 
pediu exoneração do cargo, por considerar que era muito frágil 
a maioria e que seria, portanto, impossível realizar os pontos 
capitais do programa que propusera.

Em maio de 1885, Lafayette foi nomeado Árbitro brasileiro 
no Chile, nas tratativas após o fim da Guerra do Pacífico, como 
ficou conhecida a guerra do Chile contra o Peru e a Bolívia. 

Devido ao conflito, países europeus, como França, Itália, 
Alemanha e Inglaterra, reclamaram prejuízos aos seus cidadãos 
residentes na Bolívia e no Peru. Finda a guerra, e na tentativa de 
solucionar os impasses entre os países reclamantes e o Chile, 
foram constituídas Câmaras Arbitrais compostas sempre de 
três membros: um chileno, um do país litigante e um árbitro 
brasileiro, designado pelo Imperador D. Pedro II com a missão 
de mediar as contendas.

Num primeiro momento, foi nomeado o Ministro Felipe Lopes 
Neto, jurista e diplomata. Entretanto, como sua atuação não foi bem 
aceita, ele pediu demissão e voltou para o Brasil, alegando motivos 
de saúde. Em carta, assim Lafayette noticia a sua nomeação ao seu 
irmão Washington: “Os nossos negócios com o Chile complicaram-
se com a inabilidade e tolices do Lopes Neto. Eu fui convidado 
para ir em missão àquele país, e à vista das circunstâncias não 
pude recusar o convite. Verás em breve o pedido do Ministério ao 
Senado para que dê a necessária licença”.

Depois de ter conseguido se desincumbir com êxito da missão 
para a qual fora enviado, em outubro de 1886 Lafayette solicita 
ao governo brasileiro autorização para retornar ao Brasil, aqui 
chegando no final daquele ano.

A atuação de Lafayette nas Cortes Arbitrais foi reconhecida 
e elogiada pelo Governo do Chile, que lhe enviou carta de 
agradecimento pelo “elevado critério e reto proceder para com 
o governo e o povo chileno”. Igual reconhecimento ele teve do 
governo brasileiro e de juristas.
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Em 1889, Lafayette foi incumbido de sua segunda missão 
diplomática, agora em Washington. Dessa vez, em razão de ter 
sido o Imperador D. Pedro II convidado a se fazer representar na 
1ª Conferência Pan-Americana.

Após 23 dias de viagem, a delegação brasileira chegou a Nova 
York em 17 de agosto de 1889. E, em outubro daquele ano, na 
condição de Presidente da delegação, Lafayette participou, em 
Washington, da abertura da conferência. Contudo, menos de um 
mês depois, demitiu-se do cargo devido à Proclamação da República. 

Não obstante os termos lisonjeiros com que o Ministro do 
Exterior Quintino Bocaiuva renovou, em nome do Governo 
Provisório da República, os poderes plenipotenciários que lhe 
haviam sido conferidos por D. Pedro II, Lafayette não os aceitou 
e se desligou da delegação brasileira.

Dando por encerrada sua missão oficial nos Estados Unidos, 
Lafayette mudou-se para Paris. Permaneceu no exílio por 
quase dois anos, até que lhe fossem asseguradas, por direito, 
garantias individuais para retornar ao Brasil, o que ocorreu com 
a promulgação da Constituição de 24 de fevereiro de1891.

Nos primeiros anos após seu regresso ao País, Lafayette 
passou longas temporadas na Fazenda dos Macacos, em sua 
terra natal. Nem sempre ia a passeio. Muitas vezes ia se refugiar 
dos tumultos políticos que marcavam o início da República, 
especialmente no Governo de Floriano Peixoto, que lhe era 
hostil. O risco de ser preso, como ocorrera com vários políticos e 
intelectuais, parecia-lhe iminente. 

Foi por essa ocasião que deu impulso a outro livro que 
começara a escrever, Princípios de Direito Internacional, que 
veio a ser publicado em 1902. A obra, em dois volumes, nasceu, 
obviamente, da experiência adquirida nas missões diplomáticas 
que lhe foram confiadas no final do Império, as quais o levaram a se 
dedicar com maior intensidade ao estudo desse campo do Direito.

Essa publicação trata do Direito Internacional Público 
ou Direito das Gentes. Como em seus livros anteriores, há 
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uma introdução de sua própria lavra, que expressa as linhas 
mestras do seu pensamento em torno da matéria. É de se 
notar a atualidade do texto, considerando, principalmente, 
que foi escrito antes da criação das principais organizações 
internacionais hoje existentes, como a ONU, a OEA, a Unesco, 
etc., bem como dos blocos econômicos vigentes na atualidade, 
entre os quais figuram a União Europeia, o Mercosul e o Nafta.

Lafayette chega ao século XX em meio a estudos, consultorias 
e elaboração de pareceres jurídicos. Com a publicação do 
Princípios de Direito Internacional, conquistou merecido 
prestígio de especialista na matéria, o que o tornou procurado 
para opinar em importantes questões nessa área do Direito. 

Também no plano do Direito Internacional Privado, Lafayette 
teve importante papel na codificação da matéria. Em 1906, 
realizou-se no Rio de Janeiro a 3ª Conferência Pan-Americana, 
com o intuito de sistematizar em código específico os princípios 
gerais, os tratados, as normas e as praxes que disciplinam a 
composição de conflitos entre nacionais de países diferentes. 
Foram constituídas comissões de jurisconsultos encarregados 
da elaboração de um Código de Direito Internacional Público e 
de um Código de Direito Internacional Privado.

Em 1912, a última Comissão se reuniu no Rio de Janeiro 
para examinar o projeto de autoria de Lafayette, que havia sido 
convidado para essa tarefa pelo Barão do Rio Branco, então 
Ministro das Relações Exteriores. Aliás, não só nessa, mas em 
outras oportunidades, o Barão recorreu à prudente orientação 
de Lafayette. Rodrigo Otávio comentou que ouvira do próprio 
Rio Branco a informação de que “frequentemente ia à Gávea 
ouvir os ensinamentos e conselhos preciosos do sábio Lafayette”. 

O Código de Direito Internacional Privado proposto por 
Lafayette tinha 120 artigos. Ele advertia, na exposição de 
motivos, que “Um Código não é um tratado; deve, pois encerrar 
tão-somente os princípios capitais e superiores do assunto, sem 
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descer a detalhes”. A proposição definia o Direito Internacional 
Privado, no art. 1º, como aquele “que estabelece as regras e 
os princípios segundo os quais, na colisão das leis nacionais 
e estrangeiras, se determina qual delas é aplicável à hipótese 
vertente”.

O projeto de Lafayette acabou preterido em favor do que veio 
a ser apresentado pelo jurisconsulto cubano Antonio Sánchez de 
Bustamante y Sirvén, aprovado na 6ª Conferência Pan-Americana, 
realizada em Havana, em 1928, mais de dez anos após o 
falecimento de Lafayette. O Código Bustamante, bem mais extenso 
que o de Lafayette, contém 437 artigos e é, hoje, o estatuto de 
Direito Internacional Privado ratificado pelos países americanos. 

Lafayette tem seu nome ligado ao Direito Internacional 
Privado, sendo considerado um dos seus mais respeitados 
cultores e tendo exarado inúmeros pareceres sobre a matéria. 
Importante destacar que se deve a Lafayette, quando ele era 
Ministro da Justiça, em 1878, toda a regulamentação do assunto 
relativo à execução de sentenças estrangeiras e ao cumprimento 
de cartas rogatórias, por meio do decreto de 27 de junho daquele 
ano. Foi o primeiro texto sistemático da legislação brasileira 
referente a essa disciplina.

Lafayette Rodrigues Pereira faleceu no Rio de Janeiro, em 29 
de janeiro de 1917.

Em março de 1934, quando se comemorava o centenário de 
seu nascimento, o Governo Federal e o Governo de Minas Gerais 
prestaram significativas reverências à sua memória. Foram 
publicados na época, em diversos jornais do País, numerosos 
artigos em homenagem ao Conselheiro Lafayette. A maior 
homenagem, contudo, foi, sem dúvida, a mudança do nome da 
sua cidade natal, Vila Real de Queluz, que passou a se chamar 
Conselheiro Lafayette.

Em 1950, com Milton Campos à frente do Governo de 
Minas Gerais, ao inaugurar-se o edifício-sede do foro da capital 
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mineira, Belo Horizonte, este foi denominado Fórum Lafayette, 
em homenagem ao grande jurisconsulto. 

No ano de 1984, em comemoração dos 150 anos do 
nascimento do Conselheiro Lafayette, seus restos mortais foram 
trasladados para sua cidade natal e colocados em um mausoléu 
no centro da cidade. Posteriormente, eles foram transferidos, 
em 1991, para o interior da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição, onde permanecem junto aos restos mortais de seus 
pais até hoje.

Deputado Lafayette de Andrada
Coordenador
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POSFÁCIO

LAFAYETTE E OS TRIBUNAIS ARBITRAIS
 CHILENOS DA GUERRA DO PACÍFICO 

José Bonifácio Borges de Andrada
Vice-Procurador-Geral da República

Um dos problemas que se seguem às guerras é a indenização 
dos prejuízos causados aos cidadãos das nações neutras que se 
localizam no teatro de operações ou nas suas proximidades e 
que sofrem os assim chamados “efeitos colaterais”. 

Até a Primeira Guerra Mundial, era costume, uma vez 
firmada a paz, os governos interessados iniciarem uma romaria 
de petições e pedidos de indenização pelos danos, verdadeiros 
ou não, sofridos pelos seus nacionais em consequência da luta.

O hábito das grandes potências de espoliar os países latino-
-americanos desde os tempos da Independência, explorando 
suas debilidades, havia criado uma lei consuetudinária sobre 
esse particular. No século XIX, os canhões de Sua Majestade 
Britânica ou da armada francesa estavam sempre prontos para 
sustentar com a força o eventual direito de cada súdito ofendido.

Veja-se, apenas a título de exemplo, no caso brasileiro, os 
contornos que tomaram a conhecida Questão Christie (1862- 
-1865) e também a intervenção estrangeira na Revolta da 
Armada (1893-1894), com o único objetivo de preservar os 
interesses econômicos de súditos europeus, notadamente 
ingleses e norte-americanos, no Rio de Janeiro. Do mesmo modo 
se deu o bombardeio de Valparaíso, no Chile, em 1866, ou mesmo 
a Guerra dos Pastéis (1838-1839) entre França e México, que 
levou ao bombardeio do porto de Veracruz.

A Guerra do Pacífico, conflito estabelecido entre o Chile 
e os países oponentes Bolívia e Peru (1879-1883), abriu um 
novo capítulo na questão das indenizações de guerra dentro 



XVIII

das relações da América Latina com as potências europeias. Os 
tribunais arbitrais criados no Chile tiveram o grande mérito de 
terem sido um dos primeiros casos em que essa política adotada 
pela Europa em relação à América Latina sofreu um fracasso. O 
Chile exigiu que os tribunais funcionassem em Santiago  e de 
acordo com as normas do Direito.

Os tribunais arbitrais no Chile inspiraram-se, na época, 
no caso Alabama, em que Estados Unidos e Grã-Bretanha 
contendiam em razão de danos decorrentes da Guerra da 
Secessão. Esse episódio, cuja decisão se deu em Genebra com 
a participação do Brasil como membro do tribunal arbitral, 
conferiu ao País prestígio e respeito. 

O Chile propôs às nações reclamantes que fossem formados 
tribunais arbitrais compostos de um membro indicado pelo 
governo do Chile, um indicado pela nação de origem do 
reclamante e um terceiro, que os presidiria, indicado pelo 
Imperador do Brasil.

Segundo Cardenas, os fundamentos das reclamações eram, 
em síntese, os seguintes: 

• saques nas Aduanas de Moliendo, Chimbote, Callao, Pisco, 
Quilca, Ancón e Pisagua;

• saques e incêndios em Chorrillos, Barranco, Miraflores, 
Concepción, Moliendo, Magdalena, Ancón, Arica, Matucana, 
Carma, Pisagua, Pallasca e Cañete;

• simples saques em Tacna, Chimbote, Lima, Callao, Ate, 
Surco, Pisco, Cañete, Lunahuana, Chincha Alta, Ilo, Pacocha, 
Chicla, Oroya, Cerro de Paseo, Casapalca, Pallasca, Bellavista, 
Chancay, Isla de San Lorenzo, Lurigancho, Junín, Imperial, 
Cerro Azul, Ica, Moquehua, Socumba, Chiclayo e Jauja;

• assassinatos e fuzilamentos em Chorrillos e Tacna;
• requisições de guerra impostas pelos chefes do exército 

chileno às populações de Cerro Alegre, Chicama, Huayanca, 
Otuzco, Pacasmayo, Trujillo e Tarma;
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• roubos de animais em fazendas de Macas, Supe, Cajamarca 
e Eten;

• emissão de bilhetes fiscais peruanos durante o Governo 
Provisório de García Calderón, ato que deu origem a um 
decreto do General-em-Chefe D. Patricio Lynch, no qual 
foi determinado o sequestro dos bilhetes e proibida sua 
circulação, o que ocasionou a Reclamação Inglesa nº 75, do 
The London Bank of Mexico and South America Limited, e 
a Reclamação Italiana nº 351, de Felipe Diego Schiattino;

• supostos danos ocasionados nas salitreiras de Tarapacá 
pela ocupação desse território pelas forças chilenas;

• bombardeios da esquadra chilena aos portos de Mejillones, 
Pisagua, Moliendo e Ancón;

• operações da Armada Chilena para apresar e destruir 
barcos e embarcações que continham mercadorias 
consideradas contrabando de guerra ou que infringiam as 
leis de guerra marítima nos portos de Iquique, Callao, Ilo, 
Chancay, Moliendo, Huanillos e Pabellón de Pica.

Foram criados quatro tribunais arbitrais para solucionar 
as reclamações europeias derivadas da Guerra do Pacífico. O 
Tribunal Anglo-Chileno, criado pela Convenção de 4 de janeiro 
de 1883; o Franco-Chileno, pela Convenção de 2 de novembro 
de 1882; o Ítalo-Chileno, instituído pela Convenção de 7 de 
dezembro de 1882, que também se encarregou das reclamações 
belgas; e o Tribunal Germano-Chileno, criado pela Convenção 
de 23 de agosto de 1884, ao qual também coube resolver as 
reclamações suíças e austro-húngaras.

Em 1º de março de 1884, instalou-se o Tribunal Anglo- 
-Chileno; em 5 de abril do mesmo ano, passou a operar o Tribunal 
Ítalo-Chileno; em 17 de maio de 1884, entrou em funcionamento 
o Tribunal Franco-Chileno; finalmente, em 7 de setembro de 
1886, estabeleceu-se o Tribunal Germano-Chileno. Segundo Van 
Buren, foram apresentadas 759 reclamações, distribuídas da 
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seguinte forma: 440 italianas; 118 britânicas; 89 francesas; 69 
alemãs; 21 portuguesas; 10 suíças; 9 austríacas; e 3 belgas.

Quando o Parlamento autorizou a designação de Lafayette 
para presidente dos Tribunais Arbitrais do Chile – na época, 
ele era Senador pela Província de Minas Gerais e Conselheiro 
de Estado –,  o embaixador chileno no Rio de Janeiro, Domingo 
Gana, foi cientificado pelo Chanceler Visconde de Paranaguá por 
ofício, em 30 de maio de 1885. Lafayette tinha, então, 55 anos.

D. Domingo Gana já havia se dirigido ao Ministro das Relações 
Exteriores de seu país pelo Ofício nº 30, de 22 de maio de 1885, 
no qual dizia que Lafayette “era uma pessoa que ocupava as mais 
altas posições que era dado alcançar neste país e que reunia 
a um espírito conciliador, moderado e circunspecto, atitudes 
especiais para as questões que está chamado a dirimir, que era 
considerado como o primeiro jurisconsulto do país e atualmente 
presidia a Comissão encarregada de redigir o Código Civil do 
Império. Havia escrito várias obras e suas doutrinas são citadas 
aqui com geral respeito” (CARDENAS, 1950).

Lafayette, tão logo chegou a Santiago, convidou os árbitros 
designados pelas demais nações a aceitarem um regulamento 
processual e de provas por ele mesmo redigido, mais simples 
que o anterior, tendo obtido a concordância de todos. No entanto, 
França, Grã-Bretanha e Itália só aceitaram os tribunais arbitrais 
na crença de que não funcionariam e que se entenderiam 
“amistosamente” com o Chile em apartado.

Nessa nova jornada, os princípios que prevaleceram foram 
bem diversos dos da presidência anterior. Na gestão de Lafayette, 
tiveram valor de prova as partes militares dos chefes do exército 
chileno, e as decisões nas sentenças se basearam nos princípios 
do Direito Internacional. Uma atitude bem diferente da anterior. 
Isso fez com que os árbitros europeus se retirassem das suas 
funções, suspendendo-se os trabalhos das comissões por mais 
de oito meses. 
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Entre agosto e outubro de 1885, haviam sido proferidas 15 
sentenças, todas favoráveis ao Chile.   

Em protesto, as potências europeias se retiraram dos 
tribunais arbitrais e reclamaram do procedimento adotado, 
o qual elas mesmas haviam aceitado cinco meses antes. A 
Chancelaria chilena, em nota circular de 16 de outubro de 1885, 
instruía aos seus representantes em Londres, Paris e Roma sobre 
o verdadeiro alcance do problema e o procedimento adotado, 
além de ressaltar a imparcialidade do Conselheiro Lafayette e 
solicitar a retomada dos trabalhos. 

O apoio que os árbitros europeus receberam de seus 
governos não foi motivo para que o árbitro chileno cedesse 
ante o que lhe era pedido e que ele acreditava ser injusto: 
a celebração de protocolos que fixassem o significado das 
convenções. A situação já estava se tornando crítica quando a 
Alemanha decidiu instalar seu Tribunal, sem levar em conta a 
atitude das outras chancelarias e sob a promessa de que o Chile 
solucionaria o problema dos salitreiros e de que as reclamações 
alemãs seriam vistas com benevolência.

Cabe destacar, de forma especial, a atitude do Império do 
Brasil e do seu Árbitro Lafayette. O Governo Imperial, apesar 
dos obstáculos encontrados no cumprimento de sua missão, não 
se retirou da arbitragem para não ser responsabilizado por um 
fracasso e também em solidariedade ao Chile, tal como declarou 
no Congresso do Brasil, e para defender uma Nação Americana 
de uma coalizão europeia (VAN BUREN, 1990).

No Parlamento brasileiro, na Sessão de 8 de julho de 1887, 
o Barão de Cotegipe – Presidente do Conselho de Ministros –
prestou contas da Presidência Lafayette nos Tribunais Arbitrais 
Chilenos e, na Sessão de 13 de julho do mesmo ano, leu o relatório 
do Árbitro Lafayette sobre as questões que se passavam no Chile. 
Do comunicado de Lafayette é de se destacar:
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O tribunal arbitral, uma vez estabelecido, como 
sabe V. Ex., se desprende inteiramente da acção 
e interferência das nações que o constituíram, 
para funcionar e julgar segundo sua consciência e 
intelligência; e de conformidade com as regras de 
direito, que pelo compromisso lhe são prescriptas, 
- não é um congresso de diplomatas incumbidos 
de regular interesses sujeito ás inspirações dos 
seus governos; mas é um tribunal puramente de 
justiça, investido da missão de declarar e aplicar 
o direito.
Uma só das nações, que o constituíram, não póde 
embaraçar ou suspender a sua acção, porque não 
lhe agradam as suas decisões. Si tal fosse possível, 
o tribunal arbitral perderia a sua razão de ser, 
perderia até a sua seriedade e seria uma simples 
burla, aceita ou desprezada, segundo a actualidade 
da conveniência.
Sem duvida, o direito internacional dá recurso 
contra as decisões dos tribunaes arbitraes. Consiste 
esse recurso em não aceitar a nação prejudicada 
as sentenças arbitraes, quando forem contra os 
principios exarados no compromisso, contra os 
principios do direito internacional universalmente 
aceitos, ou quando forem preteridas as formulas 
de defesa, chamadas de direito natural.
É o recurso de que poderiam lançar mão as nações 
que constituíram os tribunaes de Santiago, si 
pudessem demonstrar nos julgamentos dados os 
vicios aludidos.
Estou convencido de que os governos da Europa, 
inteirados das ocorrências, hão de reprovar o 
procedimento de seus árbitros, como envolvendo 
violação do direito internacional e como tendente a 
desmoralisar a instituição dos tribunaes arbitraes.

O Governo Chileno tomou, então, uma decisão única: estava 
disposto a recorrer às armas, se fosse necessário, para defender 
a sua posição, a qual o Chile havia assumido por ocasião da 
suspensão dos Tribunais durante a Presidência Lafayette.

Segundo Van Buren, “os países reclamantes acreditavam 
que resolveriam as coisas ‘na base da amizade’ e encontraram 
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um tribunal de direito e além disto um árbitro incorruptível. 
Sentiam-se amargurados de ter dado ao Chile e ao Brasil 
estaturas de potência de igual para igual”. Após algumas 
démarches diplomáticas, que contaram com o apoio também da 
Alemanha, os tribunais arbitrais voltaram a funcionar em 1886.

No decorrer de sua permanência no Chile, Lafayette enviou 
diversas cartas ao Ministro dos Estrangeiros do Brasil em caráter 
particular e sigiloso. Mas o Barão de Cotegipe fazia questão de 
lê-las no plenário da Câmara, para que os deputados tomassem 
conhecimento do brilhante trabalho desenvolvido por Lafayette, 
que em uma delas escreveu:

(…) As dificuldades que surgiram estão 
inteiramente aplainadas. As três grandes nações 
europeias, naturalmente pelo estudo do assunto, 
se convenceram que o procedimento de seus 
árbitros, retirando-se dos tribunais em setembro 
do ano passado, foi incorreto, e tiveram ocasião 
de sentir que um tal procedimento era altamente 
inconveniente, porque tendia a recolocar sobre 
elas uma responsabilidade, de que se tinham 
libertado pela criação das comissões mistas.  

Ao final do julgamento, o Chile foi condenado a pagar apenas 
3% (três por cento) do que fora reclamado pelas potências 
europeias que se disseram afetadas pela Guerra do Pacífico.

Em 15 de outubro de 1886, Lafayette escreveu ao Barão de 
Cotegipe, Presidente do Conselho e Ministro do Exterior, dizendo 
que, por motivos de saúde e de família, lhe era impossível 
seguir no Chile até depois de dezembro. Dizia: “Devo declarar 
com toda sinceridade a V. Ex. que não tenho mais motivo que o 
anteriormente alegado (a saúde), para solicitar a minha retirada. 
O clima do Chile por ser sumamente frio e sujeito a variações 
rápidas, é muito prejudicial ao meu organismo. Não tenho razão 
alguma de descontentamento do Governo do Chile e de sua 
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população tenho recebido constantes testemunhos de respeito e 
simpatia. O Governo Imperial me tem honrado sempre com sua 
confiança, pelo que estou profundamente agradecido e muito 
especialmente a V. Ex.”.

 Em 8 de junho de 1887, Francisco Xavier da Costa Aguiar de 
Andrada – Barão Aguiar d’Andrada – substituiu Lafayette, que 
retornara ao Brasil por razões de saúde. Durante a presidência 
do Barão, nenhum incidente particular teve lugar.

Concluídos os trabalhos, tanto a retidão dos procedimentos 
do Brasil como a solicitude que demonstrara no cumprimento 
de sua missão fizeram com que o governo chileno, por meio 
de seu Presidente José Manuel Balmaceda, enviasse uma carta 
autógrafa de agradecimentos a S. M. D. Pedro II, Imperador do 
Brasil, pelos serviços prestados. A missiva, que foi entregue 
pessoalmente pelo diplomata chileno D. Vicente Santa Cruz, na 
cidade de Nápoles (Itália), dizia:

“José Manuel Balmaceda, Presidente de la República de 
Chile a S. M. el Emperador del Brasil. Grande e Buen Amigo. 
Habiendo ya puesto fin a sus tareas los Tribunales de Arbitraje 
que se constituyeron para resolver las reclamaciones de los 
neutrales damnificados en las operaciones de la última Guerra 
del Pacífico, cumplo con el deber de hacer llegar hasta Vuestra 
Majestad, la expresión de los cordiales agradecimientos de mi 
Gobierno y de la Nación chilena, por la parte importantísima 
que V. M. se dignó tomar en la constitución de esos Tribunales, 
mediante el nonbramiento sucesivo de los señores Felipe Lopes 
Netto, Lafayette Rodrigues Pereira y Barón de Aguiar d’Andrada, 
cuyas resoluciones acogidas con profundo respeto por las partes 
interesadas robustecerán considerablemente los respectivos 
principios de Derecho Internacional. Con este motivo reitero mis 
sinceros votos por la dicha personal de V. M. y por la prosperidad 
de ese Imperio y ruego a Dios que tenga a V. M. en sua Santa y 
Digna Guarda. Dada en Valparaíso, a 13 de Febrero del año 1888. 
– J. M. Balmaceda. – Augusto Matte” (CARDENAS, 1950).
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A participação de Lafayette como presidente dos tribunais 
arbitrais chilenos criados por acordos internacionais, em que 
o Brasil foi escolhido como árbitro-presidente e desempatador, 
foi decisiva para a solução dos litígios existentes entre o 
Chile e as potências europeias de então. As suas qualidades, 
como inteligência, conhecimento jurídico, firmeza e adesão 
intransigente aos postulados e princípios do Direito, 
principalmente do Direito Internacional, fizeram com que, ainda 
que a contragosto, as potências europeias se submetessem às 
decisões dos tribunais ou chegassem a acordos justos e razoáveis 
com aquela grande nação sul-americana. Tal é a força da razão e 
do Direito frente aos canhões.

Ainda segundo Van Buren, “Se se compara o trabalho 
dos tribunais arbitrais que funcionaram no Chile com todos 
os processos por dívidas e indenizações que se tinham 
conhecimento na América, realmente podemos dizer que nosso 
país obteve assentar uma cátedra e um costume jurídico de 
relevo internacional. Nos trataram no mesmo nível que uma 
potência européia e respeitaram nossos pontos de vista, nem 
sempre fáceis. Isto, que pode parecer-nos hoje muito lógico, foi 
um grande triunfo em 1882 e um caso muito raro na história 
diplomática do continente. Dois elementos contribuíram para 
nos ajudar: a escola de dignidade imposta por Portales e o 
prestígio e a inteligência, verdadeiramente notáveis, do árbitro 
(Lafayette) Rodrigues Pereira”.
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Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira



Fazenda dos Macacos, onde nasceu Lafayette, localizada nas 
proximidades do município de Conselheiro Lafaiete – MG.



Manuscrito original do livro Princípios de Direito Internacional



Charge do jornal Revista Illustrada publicada durante o Governo 
Lafayette.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Lafayette  se convertera na maior sumidade entre nossos jurisconsultos vivos.”
Rui Barbosa

“Obra inicial de relevo na história dessa disciplina, caracterizada por um sadio 
realismo, infenso às teses de um internacionalismo abstrato, desligado das 
contingências históricas.”

Miguel Reale

“Foi à época em que veio a lume, uma das obras pioneiras no campo do Direito 
das Gentes.”

Pedro Dutra

“Obra prima de ciência e de habilidade jurídica.”
Rodrigo Otávio

“No Brasil, não houve no campo do Direito quem se ombreasse com Lafayette.”
Pedro Lessa

 “Pela sólida cultura jurídica, insigne, igualmente em todos os ramos da vasta  
ciência do Direito, Lafayette foi e é ainda o maior jurisconsulto brasileiro.”

Edmundo Lins

“Quando o governo passado incumbiu do Código Civil o Dr. Clóvis Beviacqua, 
animei-me a alguns reparos, já quanto à escolha do codificador. Quisera, no 
jurisconsulto, a quem se cometesse aquele trabalho, além das qualidades 
profissionais, as do homem de letras, com as do homem de Estado, e um saber 
mais feito de experiência, mais largo no descortino. Tais condições me parecia 
reunirem-se até, numa pessoa, cujo nome declinei, e cujas provas em todos esses 
dotes são cabais: o Conselheiro Lafayette.”

Rui Barbosa


