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 Direito de visita. Limites do direito de visita em quanto ao tempo e logar. 

 

 A Legitimação do direito de visita está na necessidade de tornar effectivo o 

direito que assiste a todo o belligerante de impedir o contrabando de guerra. Em casos e 

legislações mais especiaes o direito de vizita [sic] teve a sua justa origem na 

necessidade d’obstar à escravatura. 

 

 Uma das vantagens consideraveis que derivao naturalmente do estado de 

neutralidade, è a liberdade de levar uma nação [interlinhado] o seu commercio atravez 

dos mares e dos portos sem embaraços e sem perigos. Mesmo sob pavilhao inimigo a 

mercadoria neutral è a [riscado] inviolavel: a guerra tem tido successivamente n’este 

seculo uma limitação crescente tanto nos seus direitos, como nos seus processos. 

Hostilisar o belligerante, diminuir-lhe os seus recursos, circunscrever-lhe o poder da sua 

acção, tal è o stricto direito. Chamar os effeitos da guerra para os interesses neutraes, 

estar fora do direito das gentes, è uma violencia injustificavel. No entanto, dentro dos 

justos direitos de guerra, o belligerante pode legitimamente impedir tudo o que 

directamente, ou em certos casos indirectamente concorra para auxiliar o seu inimigo, 

robustecer a sua força, inztigar a sua resistencia,: o belligerante pode pois, impedir, pela 

                                                 
1 Transcrição feita a partir do original existente no Arquivo Histórico Diplomático (Caixa 1155) por 
Maria José Marinho e Maria Isabel Soares. Verificar-se-á ao longo da leitura deste texto muitas 
discordâncias com a ortografia actual, umas comuns no século XIX, outras especificas da escrita de Eça 
de Queiroz. No primeiro caso temos, por exemplo, a duplicação de consoantes, o emprego do y e th, a 
não acentuação de muitas palavras , as diferenças nas terminações verbais e a hesitação no uso do z e do 
s, só corrigidas com a revisão ortográfica de 1911. No caso das alterações específicas da escrita de Eça 
que se prolongam em manuscritos posteriores a frequente não utilização do til, e o facto de nem sempre 
cortar os t, o que aqui ocorre duas vezes. Na pontuação podemos apontar o constante uso dos :. Este texto 
foi igualmente transcrito, mas com menos rigor, por Archer de Lima, Eça de Queiroz Diplomata, Lisboa, 
Portugália, s/d, p. 25/35, sendo o assunto também abordado por António Cabral, Eça de Queiroz, Lisboa, 
Bertrand, 1945, p. 139. Ambos os autores tomam à letra o que, sobre o tema, Eça afirmou em As Farpas. 
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força, que o seu inimigo receba armas, munições, polvora e tudo aquillo que tenha uma 

immediata applicação aos usos da guerra. Se estes auxilios partem directamente, 

oztensivamente duma nação [interlinhado] neutral, sob o impulso della, com seu inteiro 

conhecimento e approvação official – então a neutralidade considerou-se quebrada, e o 

direito d´hostilidade reconhecido. Podem porem estes auxilios d’armas e munições 

serem prestados por particulares: antigamente, n’uma limitada acção induztrial, quando 

não estavam desenvolvidas as grandes companhias, montadas fabricas poderosas, 

auxilios valiosos d’esta natureza erão quasi impossiveis sem participação directa do 

governo: o contraban [riscado] hoje porem um particular, um induztrial pode expedir 

para um governo belligerante, umas poucas de mil armas, toda a sorte de munições, um 

navio para armar em corso, etc., etc. Pelo desenvolvimento, pela democratisação da 

industria [sic], estes fortes fornecimentos deixaram de ser um monopolio do estado. 

Entrão no commercio dos particulares. È a isto que se chama contrabando de guerra. – 

Este [riscado] È [interlinhado] evidente que uma nação neutral não pode impedir este 

commercio feito pelos seus naturaes: isso seria uma coacção injustificavel da iniciativa 

e da liberdade do trabalho. Mas nao pode tambem proteger este commercio: isso seria 

uma violação desleal da neutralidade. De sorte que este commercio, não coarctado mas 

nao protegido, està plenamente abandonado aos recursos naturaes da sua intelligencia, 

da sua actividade, e em muitos casos da sua astucia. O belligerante, tem pois todo o 

direito, de aprehender todos os navios ou transportes que fação este commercio: com 

isto não attaca o respeito da neutralidade: exerce apenas o seu direito imprescriptivel de 

diminuir os recursos inimigos: não attenta tambem a mercadoria neutral, por que aquelle 

comercio pelo facto de ter uma applicação hostil, perde a qualificação neutra. O direito 

de apresar o contrabando de guerra não è illimitado, està circunscripto pelo logar, pela 

circunstancia d’ida ou de retorno, pelo estacionamento n’um porto neutro, etc.: não tem 

egualmente em quanto aos objectos uma generalisação arbitraria: està hoje apenas, 

segundo os principios mais elevados do direito maritimo, e os publicistas mais  criticos 

e mais profundos, considerado como contrabando de guerra, aquillo que directamente 

serve para os usos da guerra, como armas, polvora, ou algodão, ou salitre em quantidade 

que demonstrão ter um destino militar, etc. [interlinhado] Os viveres, por exemplo, são 

por muitos tratados, exemptos da qualificação de contrabando de guerra. De resto o 

contrabando de guerra, tem pelo direito marítimo, muitas limitações, especies, formas 

especiaes, que não è dos interesses directos d’este ponto o tratar aqui. 
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 O direito d’impedir o contrabando de guerra seria illusorio, sem o direito de 

visita. Ma [riscado] Ora [interlinhado] estando o contraba [riscado] direito de 

impe[dir?] o contrabando no justo limite da acção belligerante, sendo um direito tao 

innegavel como atacar uma praça ou dar uma batalha, sendo atè por certo lado 

d’aquelles meios de guerra tanto mais justificaveis, quanto mais que [interlinhado] 

reunem a humanidade e a vantagem do belligerante – o direito de visita, està 

inteiramente legitimado, e perde totalmente o seu caracter de violencia para assumir um 

caracter de legalidade. A nacionalidade que o navio representa, de que elle è por assim 

dizer [interlinhado] uma parte errante no mar, não è attacada no acto de visita: a nação 

não protegeu nao garantio aquelle commercio: elle vae espontaneamente pela sua 

iniciativa: quando tentou o ganho sabia que se sujeitava ao perigo: pelo facto de dar à 

sua mercadoria um destino hostil, tirou-a da protecção da sua bandeira, deu-a à 

protecção do acaso: so a mercadoria è considerada inimiga, so ella sofre, sò sobre ella, 

ou sobre os interesses que ella representa, recahe o castigo: se o armador do navio, se o 

consignatario, tiverão a felicidade casual de entrar no porto do seu destino, com o seu 

contrabando intacto, nao tem pena, nem mais responsabilidade: por isso tambem nao 

està fora da justiça, que sendo avistado, perseguido, visitado e capturado, soffra a pena, 

do acto d’hostilidade, em que collocou a sua mercadoria. Sem [riscado] O direito de 

visita, è pelas condições especiaes do transito por mar, o unico meio de conhecer a 

existencia do contrabando de guerra a bordo dos navios. Conlestal-o [sic], seria 

contestar o direito legitimo de impedir o contrabando de guerra. O Direito de visita não 

è porem um direito illimitado, universal, e realisavel em todas as condições: tem alem 

das limitações possiveis dos tratados, aquellas que derivão naturalmente da soberania 

das nações, da sua independencia, e dos principios, internacionalmente acceites, do 

direito maritimo. Entendo que a sua primeira limitação è o logar: o direito de visita sò 

pode exercer-se no pleno mar, no mar livre, n’aquelle onde se nao pode exercer 

nenhuma jurisdição, nem nenhuma soberania. O direito de visita è injustificavel, nos 

mares territoriaes, portos, enseadas, bahias, embocaduras dos rios. O seu verdadeiro e 

legitimo logar d’acção, è a via de transito no alto mar. Os mares territoriaes estao ainda 

sob a soberania da nação: sao territorio seu: podem guardal-o, defendel-o, impedir-lhe a 

entrada, quando tenha meios de tornar effectivo esse direito: sendo a nação neutra o mar 

territorial è neutral: todo o acto hostil ahi è defeso aos belligerantes: todo o acto que seja 

a realisação d’um direito de guerra è-lhe egualmente vedado: o acto da visita pode ser 

preliminar do acto da presa: a presa è impraticavel no territorio neutro: todos os actos 
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que a regerem, todos aquelles que [riscado] d’onde ella deriva, sao egualmente vedados 

nos limites da nação neutral. O Direito de visita e um exercicio da soberania: nenhuma 

nação pode exercer a sua soberania no territorio d’outra: è um attentado à sua 

independencia, que pode ser legitimamente repellido pela força. Por isso o navio de 

guerra que quisesse fazer a visita, no porto, na enseada neutral, ou ainda na linha da 

costa territorial, cuja defesa fosse effectiva por meio de fortalesas, ou outras obras 

militares, podia ser constrangido a abster-se de todo o acto de visita. O pleno exercicio 

do direito começa onde se extingue a acção das soberanias, na livre vastidão do mar. – 

Subentende-se creio, uma outra limitação ao direito de visita: è que so pode ser exercido 

sobre navios de commercio: para os navios de guerra, seria um preparativo de 

hostilidade e d’attaque – Uma outra limitação: è que so pode ser exercido por 

belligerantes e durante o tempo da guerra. O direito de visita sendo uma coarctação, 

ainda que justificada e legitima, da [li?]berdade do commercio, e da soberania nacional, 

sendo sobre tudo uma violação d’independencia particular, e tendo incontestavelmente 

certos elementos de vexação, deve ser limitado ao tempo stricto em que for 

indispensavel. Em tempo de guerra, a necessidade de tornar legitimo e efficaz o direito 

do belligerante, justifica-a: tira-lhe o caracter vexatorio; dà-lhe a attitude d’uma 

jurisdicção necessaria. È alem d’isso um dos elementos da simplificação da guerra: por 

que tirar os recursos ao inimigo, enfraquecel-o sem o destruir, diminuil-o sem o disimar, 

è um processo de guerra, humano: e louvavel [riscado]. Mas logo que seja feita a paz, o 

direito de visita tornado inutil, por que deixa de existir o contrabando de guerra, perde o 

caracter legal e adquire a attitude d’uma vexação inutil. Continual-o, nao tinha razão de 

ser, nao tinha legitimidade, era terminar a guerra na política, e continual-a no 

commercio, era perpetual-a mesmo, provocando as represalias armadas. Hà na historia 

das guerras maritimas exemplos d’estas pretensões. Levadas para a politica, forão 

repellidas pela logica, sustentadas pelas armas forão repellidas pela força. Nada, pois, 

pode justificar a continuação do direito de visita, terminada a guerra. – È claro que o 

direito de visita sò pode ser exercido pelos navios de guerra [interlinhado]  das nações 

belligerantes: so ellas teem direito a impedir o contrabando, so ellas teem direito a 

procural-o, a preseguil-o [sic]. A Inglaterra já se aproveitou do estado de guerra entre 

duas nações, para querer fazer valer o seu direito de visita sobre navios neutraes: è ainda 

uma das manifestações, que aquela nação durante muito tempo quiz fazer, da sua 

[interlinhado] soberania do mar. Mas tal procedimento è uma violação das 
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neutralidades, do direito internacional, da liberdade do commercio, da liberdade do mar, 

da independencia, e a consciencia sò pòde dar-lhe uma reprovação indignada. 

 A visita è feita pelo navio de guerra: quando o navio de guerra avista um navio 

que suppõe leva contrabando de guerra ergue o seu pavilhão, dando um tiro de canhão, 

que è affirmação e como o juramento, de que a bandeira que ergue è realmente da sua 

nação. Um official vae, n’um escaler a bordo do navio intimado: o navio de guerra deve 

ficar a distancia de poder tornar effectivo o seu direito. O official examina os papeis de 

bordo, o seu passaporte real, o manifesto de carga, etc. De tudo faz um termo. O 

official, não pode na verdade fazer mais do que examinar os papeis. O revolver a carga, 

examinal-a miudamente, explorar o navio, são factos demorados, e que as condições de 

navegação nem sempre permittem. No entanto circunstancias hà em que um exame 

escrupuloso è indispensavel: è quando o official, por circunstancias de momento, ou 

desconfiança, suppõe que o passaporte do navio è falso, os seus papeis falsos. Entao è 

do seu dever, examinar a carga, fasendo-se seguir do capitao, e explorar todas as 

accomodações do navio. Deve-se notar que em tempo de guerra, há em todos os portos 

d’um commercio consideravel, uma industria subterranea e astuciosa que consiste em 

fazer papeis d’um navio falsos, sobre tudo os passaportes. De sorte que è necessário que 

o official attenda [interlinhado] bem o que sob a garantia de papeis apparentemente 

[interlinhado] innocentes, pode estar um perigoso contrabando de guerra. – Uma outra 

limitação è: que nao podem ser visitados os navios de commercio que navegao nas 

agoas e em conserva com navios de guerra, da sua nação. Entendo que estes navios 

devem ser considerados como estando nas agoas territoriaes, ou nos portos do navio 

neutro. Os navios de guerra exercem então alli uma soberania, tanto mais incontestavel, 

quanto teem os meios de a tornar effectiva e activa. Suppõe-se que esses navios de 

guerra conhecem bem, a natureza da carga, que os navios de commercio navegando nas 

suas agoas trazem a bordo. Sao responsaveis por elles: sao a sua garantia, d’elles 

[riscado]: tanto para os defender das violencias inimigas, como para dar testemunho da 

innocencia innofensiva da sua carga.  Tentar n’estas condições o [riscado] exercer o 

direito de visita, seria attacar violentamente a neutralidade. Não se poderia suppor uma 

conivencia criminosa entre os navios de guerra e os navios de commercio, que 

mancharia a honra da sua bandeira.  E todo o comandante de navio de guerra, que va 

protegendo uma flotilha commercial, tem direito de repellir pela força toda a tentativa 

feita para visitar os navios que vao sob a garantia da sua [honra ?] militar. Um almirante 

sueco, navegando e protegendo alguns navios de commercio, offereceu batalha, a navios 
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de guerra, (dinamarqueses, creio) que querião fazer a visita, a bordo dos navios 

mercantes. – A presença d’um official de marinha [interlinhado] a bordo d’um navio 

mercante deve impedir, se não a visita (por [que?] mesmo que a sua presença è 

naturalmente egnorada, por o navio de guerra) ao menos os exames à carga, e mesmo o 

exame dos papeis. A presença do official è alem d’isso a melhor garantia que pode ter o 

navio de guerra que faz a visita. 

 O Direito de visita è alem d’isso legitimo entre as nações que se obrigaram a 

extinguir ou pelo menos seguir [riscado] cohibir o trafico da escravatura. Deriva a sua 

justificação da aceitação d’esse dever. 

 Sao estes, creio, os principios geraes do direito de visita, e das suas limitações. 

Muitos casos especiaes podem sobrevir, muitas hypotheses inesperadas, mas tudo, mais 

ou menos se comprehende e se resolve, pela acção destas regras geraes. O direito de 

visita è uma [interlinhado] necessidade legitima, mas è um acto vexatorio. Vem com o 

grande cortejo dos factos necessarios que a guerra authorisa, que ella legalisa, mas que 

encontrão sempre, no fundo da consciência da [riscado] justa, um instincto de protesto. 

A guerra nao se tem circunscripto nem coarctado tanto, que a sua acção, não và ferir os 

interesses, e os movimentos, sobre que assentão os progressos. Limital-a, apertal-a, 

diminuil-a, circunscrevel-a, bem nitidamente, ao que è exclusivamente belligerante e 

militar, è o dever dos tratados, das legislações, dos congressos. Mas muitas vezes as 

imprevidências [d’organisão?] colaborão, com as falalidades [sic] da guerra, e 

produzem os desastres. Quando o general de Werder bombardea Strasbourg, cheio de 

mulheres, de creanças, de preciosidades das bibliothecas, e das mais bellas arquitecturas 

da arte medieval tem uma cruel responsablidade: mas o governo, o estado, que contra a 

mais elevada critica da guerra, cerca de muralhas, toma pontos militares e strategicos, 

fortifica – cidades onde há creanças, mulheres, bibliothecas, e monumentos não tem 

uma responsabilidade menor! O direito por isso, a legislação, as organisações, devem 

ser as primeiras a limitar a guerra, e alcançar o maior espaço possivel do lado da paz. 

Sob este ponto de vista limitar o direito de visita, è dar mais ampla liberdade ao 

commercio, garantir as communicações, afirmar a idea de independencia, fortificar o 

principio de soberania, abrir uma brecha na guerra! 
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