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REFORMA RO ENSINO

A lei n. /]y|/] concedendo, aos alumnos do curso superior
das Faculdades de Direito, matriculados antes da lei n. 314 de 3o
Outubro de 1895, as regalias da legislação anterior.

€ O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono

a resolução seguinte:
Art.' i." Os alumnos do curso superior das Faculdades d<

reito matriculados antes da lei n. 3i4 de 3o de Outubro de
1  r,/'Sr\ nntprtnp tnntr* «

reito matriculados anteb ua -r ^ -«uio ug
Eli.

gosarSo das regalias da legislação anter.or, tanto em relação
^  „o ;„=.r;n<-f5es e exames, como em relação «/Nx
PObUiaw ---

íépocas para as inscripçóes e exames, como em relação a
e a freqüência. . _

Art 2 ° Revogam-se as d.sposiçoes em contrario/
C.apital Federal, 3 de Setembro de tSgy, g.» d.v Ropubli

prudente José de Moraes Barras—Amaro C^alcante.
ca..

'  Trasladando para esta Revista a lei que acaba de ser lida
podemos deixar de fazer, ainda que em traços largos, as refle.
xoes, que ella nos suggeriu. .

'•/•"•'"'•Íí*,''. .
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Executava-se a lei n. 3i4 de 3o de Outubro de 1895, que reor-
ganisou o ensino nas Faculdades de Direito, quando fomos sur-
prehendidos com a lei n. 444 de 3 de Setembro do anno a expirar
suspendendo aquella lei para certos alumnos.

O novo estatuto nem por legislar sobre o ensino publico,
assumpto da maior relevância em toda a parte do mundo, mereceu

•  discussão nas duas casas do congresso'federal e passou como
mero expediente.

A citada lei n. 3i4, alterando a legislação anterior, tornou-sesaliente por estabelecera freqüência obrigatória, por ter abolido
os cursos espcciaes de sciencias sociaes e do notariado, por haver
restabelecido o curso cumulativo de sciencias jurídicas e sociaes
feito em cinco annos e por ter permittido exames extraordinários
somente em certos e determinados casos, que fixou. Veio a lei

supra transcripta, e derrogou todas essas notáveis creações
^ os alumnos matriculados antes da lei n. 814 de 3o de Ou-

^^b^o de 189^' concedeu as regalias da legislação ante-
em relação as épocas para as inscripçoes e exames,

o tocante a exames e freqiiencia.
viviarno^ em uma balburdia no ensino, porque a rnesma

3i4- permittiu que os alumnos escolhessem o regimen que
em seguir» resultando d'ahi que nas Faculdades de Direitodesejasse^^^^^^g a essa lei e outras leis já existentes e.

,  ̂cupra citada lei n. 444, e suspendeu a lei n. 3i4com relaçãoveio a . jnatriculados anteriormente, tornando-se aquella lei
/ aoô censurável por ter sido publicada quasi no fim do

ainda que não se poude executal-a convenientemente,
curso, gosaram da liberdade de freqüência,
nem os ̂  ̂  a que mirou principalmente a novíssima reforma,
parece - ela lei o curso de sciencias sociaes e crea- '

^jeirasp^r^ o curso de sciencias jurídicas achavam-se
das outraS j^ovas cadeiras quando vi publicada a lei que criti-fnnccíouao o gravíssimo absurdo de obrigar a certos alumnos

ca

pres

^rodu^'^ r . .. — ---«lumnos

^  disciplinas, que não haviam estudado nem
tareíi^

•■j

',v
r ^ '
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•  t • j nnn restar tempo ate o encerra-podiam ser mais lecionadas por nao rc& . r
^  , ».,.^YÍmo Os alumnos deixavam demento dos cursos, que estava proximo. , , ^

.  ̂ Unuinm estudado e fi cavam suieitosfazer exames de matérias, que haviam ^
a exames de cursos, que nao tinham freqüenta o . . . ^

^  pxecutar com tanta precipitacaoEste novo regimen mandado exec ^ , r-. i , '
j  1 f - ^ das c-ongregaçoes das faculdadesdeu loaar a confusões por pane ud» o o
de Direito, que para sahirem das difíiculdades em que se achavam
consultaram ao governo federal, que respondeu de modo contrario
a letra e ao espirito da nova lei.

È' assim que a lei n. 3i4creou as cadeiras especiaes de direito
civildas obrigações e de.direito penal militar.cujasmatérias estavam
incluídas pela legislação anterior, no ensino das cadeiras de direito
civil das cousas e de direito criminal, entretanto o governo,
consultado, entendeu que os alumnos matriculados antes d'essa
lei estavam obrigados a exames especiaes das referidas cadeiras,
isto é, o governo resolveu que esses alumnos voltassem ao antigo
regimen, mas ficaram, suleitos ao novo regimen no tocante
a essas cadeiras.

Com similhante resposta o governo não sobrecarregou de dis
ciplinas novas aos alumnos, porque elles hayam ouvido prelecções
sobre ellas, porém não existindo essas cadeiras especiaes no re
gimen anterior á lei de 1896 estavam dispensados de fazer exames
d'ellas os alumnos matriculados n'aquelle tempo. Por outro lado
foram exigidos exames de cadeiras de «Ofoes, quando
deiras não foram exercidas depois da lei n. Siq de tSgS..

Como legislar-se assim?Os nossos legisladores em vez e consoi arem a legislação
sobre o ensino e reformarem-na substituindo, porque só as^j °
saber-se-á com clareza qual a legislação em vigor, fazem reformas
a retalhos.

Houve tempo em que tal era o numero de leis e actos d
poder executivo sobre o ensino publico no Brasil, umas revo
gando outras, que um ministro foi obrigado a expedir «m
Índice.

r
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Os nossos velhos costumes não foram alterados com o novo

regimen político, tanto que depois de i5 de Novembro de 1S89
tenaos visto publicadas diversas leis e expedidos alguns decretos
Sobre o-ensino, sendo que até em 3 de Dezembro de 1892 foi
expedido o Decreto n. nSp denominado Codigo das disposições
commtins ás instituições do ensUio superior^ o qual nem por
Ser codigà contém todas as disposições sobre o ensino e antes é
um trabalho muito incompleto.

O resultado pratico de todos esses erros é que o ensino vae
mal entre nós, congregações não se entendem e não pode
haver o rigor e a disciplina, que estão sendo exigidas.

Fazendo estas ligeiras reflexões o nosso intuito foi rapida
mente expor o estado confuso da nossa legislação sobre o ensino
publico e chamar a attenção dos poderes públicos e das forças
dirigentes para este assumpto de tão transcendente importância.

Dezembro i897-

í

Antonio Carneiro da Rocha,
'ii. «'hÉM.I

.  . . -r w'

íM:4;-av;;a!

r
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DO »R. VIRGÍLIO DE LEMOS NA FACULDADE LIVRE DE DIREITO DA BAHIA, EM
iS DO CORRENTE ME^ COMO ORADOR DE SEUS COLI.EGAS NA COLLAÇÃO DO
GRÁO DE BACHAREL AOS ALÜMNOS QUE TERMINARAM O CURSO

Collendos mestres^
Minhas senhoras^
Meus senhores^
Meus collegas.

A- generosidade fi dalga de meus amigos e companheiros de
r  rTie me conferiu poderes para interpretarcurso, devo o mandato ^ , '

«sentimentos communs, nesta solemnidadeperante vós, os nossos senu" ^ _ «uç,
^.,PQ os títulos, que conquistamos, de haem que nos são entregues os , m h '

u  . . • ^ Dirídicas e sociaes. O acto espontâneo q^echareis em sciencias juriai«-« i- qie

m-o transmittiu, gerou naturalmente em meu espirito a obrigação
indeclinável de aCceital-o, e o mais -tr^duzível reconhecimento

mie approuve confiar-me tao notável incumpara com a soberania, que apF _
bencia. Das honras que nos são commercio dos
^  . \..ie mais nos dulcificam o coracão e retí^r«affectos bemenos, as que m , , ^ - n . '^eiem-

•  n a<i luctas pelo bem, sao aquellas, justamenteperam o animo para as ili r _ > i ^"cnte,
I  ser com a muniíicencia de um prêmio ín»que nos envolvem o ser c , ^ ^ a

j  . , tribunal silente e austero da consciênciaperado, ainda que, no tn^ ^ • . '-"=ncia, o.  g afigure longamente infenor a recnm,>^__
merecimento se recompensa.

p-v



Para os temperamentos enrijados na bieorn
demonstrações collectivas como do I,dar sem tréguas,
impressão suave de uma caricia, e agem ag^ciado a
cador de novas energias pugnaticias. estimulo evo-

E' de lamentar, somente, meus bons
colha, por um excesso de bondade para
nesta conjunctura, dado a preferencia ao °
interpretes. A minha palavra não tem a 'n-^ompetente dos
apropriado á expansão incohercivel da, ^ « '^«'«'•'do
em momentos como este, costumam ext^l^^"' candentes, que,
fulgida eloqüência, do gênio vulcânico da m à ''''
vós Mas me designastes este posto de hon rigorosa como
diente á vossa ordem. Sáde benevolos
fostes generosos na selecção. julgamento como

Se bem percebo, senhores, o intuito dn i • . . j
hriaatorio, o discurso, cuia „i u '^g'sIador, instituindo
L ei tevê em mira còn eTtrf '^
' na i-P~'^ gráoTnlT'"."'^^ ^

lelevel, em nossas consciencí^r." """.^^^do, e gravar, de
âroue delle promana. Só assi^ ' ° da responsa-
aue nos vinculou a honra ao

"-'"cr ainda, em presença de tão m ''"""P"'"®"'» do dever, noS
''f.® qual firmemos a orientação"^"" auduorio, uma profissão
. te. na 4 *^«ÇaO q,,- : - cnS"T",' oual firmemos a orientac-""^"" uma profissão

"^^'"'Tctorna vida publica. imprimidos,, zelo. O jurista, seia , ® "PPl^^^do, senhores, este
""''°uiz como advogado ou comL/°" r profissão que exerçe.como ' anismo social g » 'cg'slador, e uma especie d
medico no corno Hr, ' "^stá em sua alçada sanar ^

mLosfrndtriií^ -r
tante» ndo ■ ^""^bencia, que lhe cabe, de velaí^
in'^'^^''"'!roTessãodavida'rc:"ê'?!°.-«cessante»'— ' '"''«niento normal da )ustiça, que

suprc-"^ 2e"aracter. Lv" ^"'dquer cidadão
despid'' dest ^ « JUn^ta adoptar, como pi-mcip
cipli"^' íormulo^^' ° ̂ °^ e engiu, em axioma jurídico.
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^^^esistir d uijustia d iim dever do inãividuo para com^
mesmo^ porque d um preceito da existência moral\ mas

^<^mhc}n d tini dever para com a sociedade^ porque tal resisten-
não poderá ser coroada de successo^ senão tornando-se

SGral..^

O simiíe que, ha pouco, estabeleci entre asfuncçoesdo medico
^ as do jurista, faz-me recordar, senhores, uma admirável pagina

Herbert Spencer nos deu a meditar, e que eu desejaria andasse
•^luito conhecida de todos os candidatosa legisladores. Depois de sa-
^'entar, com a sua habitual madureza de conceitos, a incoiisequencia
cm que incorrem aquclles que punem, com severidade, o ignorante

se metteu a exercer a medicina, produzindo a morte dos
incautos, ao mesmo tempo em que toleram e náo raro appiaudem
o Ignorante que legifera para a sociedade, causando maior somma

males, escreveu o grande philosopho: «Mudae a idéa vaga que
tendes de uma lei má por um i idéa precisa do que isso venha a

pensae que uma lei má é uma coisa que age sobre a vida dos
povos, e.vereis que isso significa um certo numero de soífrimentos,
um certo numero de moléstias, um certo numero de obitos. Uma
forma de processo viciosa occasiona aos pleiteantes despczas,
delongas e a perda de direitos. Que resulta disso? Gapitaes dis-
pendidos em váo, mas capitães necessários a outros misteres; uma
grande e longa anciedade, freqüentemente seguida de doenças; a
desgraça de uma familia; filhos aos quaes se è constrangido a
recusar alimentos e vestimentas indispensáveis, numa palavra,
misérias que arrastam comsigo outras misérias. Reflecti ainda no
grande numero de pessoas que, não tendo meios ou não tendo co
ragem para intentar um processo, se resignam á fraude e se deixam
empobrecer e martyrisar por padeciinentos do corpo e do espirito,
em conseqüência do damno soíTrido. Dizer mesmo que uma lei
foi simplesmente um obstáculo, è dizer que ella causou perdas de
tempo inúteis, além de desgostos c desordens, e, para as pessoas
já exhaustas, um accrescímo de desgostos e desordens implica,
aqui ealli, uma saúde enfraquecida com o seu cortejo de soffri-
iTientos directos e indirectos.»
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Generahsae, senhores, a lição que se contém nesta pagina, em
que o profundo autor do Individtio contra o Estado profliga
aquillo q.ue intitulou os peccaãps dos legisladores: generalisae-o,
de maneira que ella se estenda ale os peccados dos Juristas^ c
podereis então avaliar da responsabilidade, que a posse do titulo
que acabamos de receber, nos arremcça aos hombros. Especia
listas da lei, cultores do direito, não nos é dado desfallccer um só
instante, no cumprimento dos austeros deveres, que u nossa pro
fissão nos impõe. A veneração indefectível do direito, eis a nota
dominante do nosso caracter, e não só do direito proprio, mas
também e principalmente do direito alheio, porque, na phrase
incisiva de Rudolf von Ihering, «o direito, que é prosa em sua fei
ção commum, torna-se poesia, quando pug.ia por uma idéa. e neste
caso, o combate pelo direito é a poesia do caracter*. A poe.sia
do caracter, sim, repito com o insigne jurista, porquanto nada
mais bello, nada mais nobre, no ser humano, do que essa vibrati-
lidade especial que o leva nas sociedades civilisadas, a dilatar até
os seus semelhantes a esphera da própria consciência jurídica, que
o arrasta a declarar-se identíllcado com as victimas innocentes da
prepotência dos fortes da força bruta ou da malignidade dos que'
nao puderam ou nao souberam adaptar-se ás condições existenciacs
da convivência humana. Nada mais bello, nada mais nobre senho
res, do que esse sentimento de solidariedade, que nos faz \sympa-thisarcom a causa dos que padecem injustamente, ainda que nos
a,chemo3 distanciados delles pelo sangue, pela edu:acão e pelos
fi ns que proseguimos.

Se, no pensar de W. B.igchot, a maior vantagem de que
pode gosar^um povo, na lucia pelo progresso com os outros povos
éa formação, no seio de seu organismo, de uma íibra le^ral^ que
virilise os seus actos; e se esta afibra legal», se manifesta com a
existência de um governo qualquer, comtanto que haja uma lei a
a que elle obedeça e a que faça obedecer: força é admittir que a
condição imprescindível da vitalidade desse apparelho sociologico é
a omnipresença do sentimento jurídico, conscio do seu prestigio eprestesa fazel-o valer, porquanto, sem a iníluição benefica c eíficaz



desse poderoso estimulo, a «fibra legal», de que nos fala o exímio
publicista inglez, se tornaria u»ti orgam sem finalidade no mecha-
nismo das forças sociaes, e não tardaria em degenerar num vil
instrumento de perseguição absolutista. E' que «a força de um povo
é correspondente, á energia de seu sentimento juridicoM de onde
se deduz que, «cultivar em uma nação o sentimento do direito, é
velar pela saúde e pelo vigor do Estado.»
Eis aqui, senhores, a comprehensão que temos da importância

do gráo qVie conquistamos. Eis aqui, senhores, o conceito que for
mamos da austeridade dos deveres inherentes á nobre carreira em

que vamos entrar, com à alma saturada de fé. Qualquer que seja
a profissão que tenhamos de escolher de accordo com as nossas
preferencias e predisposições mentaes, havemos de elevar o com
bate pelo direito, que é o conrbate por uma civilisação melhor á
altura de um principio nobilitador e fecundo em suas conseqüên
cias próximas e longínquas. Combater pelo direito é combater pela
perfectibilidade da patria, e eu não conheço maneira mais util e
mais digna de servir á Patrra, que idolatramos, do que conservar
sempre illuminado o altar da justiça humana.

Desta verdade, preclaros mestres, que aprendemos comvosco,
no convívio directo com as vossas virtudes e com os vossos exem
plos, estamos nós imbuídos até a intima essencia do nosso ser. No
tecido de relações que prendem os homens em sociedade, é noissa
convicção que o fio principal, que o fio mestre, aquelle de que de
pende, substancialmente, a consistência e a textura da tela social,
é o sentimento da justiça para com os nossos semelhantes, senti
mento que implica a apotheose do mérito e a condemnaçao do
demerito. Onde quer que esse sentimento desappareça, ou perca
a essencial energia, a sociedade, qualquer que seja a sua natureza
—domestica ou política—entrará ' em decadência, prenuncio de
próxima dissolução. E' que a justiça é a força genetrix das hu
manas formações collectivas; é que a justiça é a IeÍ suprema dos
seres moraes; é que a justiça é a synthese espiritualisada das
pugnas do direito, justamente qualificado por um vigoroso pensador
italiano, como « a forca especifica . do organismo social, A justiça.
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assim entendida e assim praticada, vem a ser, meus bons amigos,
o culto do dever cívico, a religião da Patria.

Orgulhosos da scicncia a que dedicamos as energias do nosso
espirito, cada qual, na medida de seus esforços, declarará guerra
sem tréguas ao leguleismo, á chicana, á protervia forense, a essa
lamentável perversão da Jurisprudência, que é a sciencia do Justo

e do injiísto^ no dizer conciso dos grandes juristas romanos, e
não esse misernmo engodo, de que se nutrem, em nossos dias e
em nosso paiz, espirites sem honorabilídade, triste e despresivel
expediente, que Já mereceu o justo apodo de «sciencia nominal»,
«que pode dar pão, mas que não dá honra > Quanto cm nós couber,
senhores, faremos a guerra ao industriaiismo Jurídico, levan
tando bem alto e aeixando tremular, ás auras do progresso, o for
moso pavilhão do idéal no direito. Sim, do idéal, a quem só não
sacrificam as almas sem envergadura moral, os scepticos, os não
crentes. houve quem affirmasse que o direito é a vida. Elle e a
vida, ^ emsua face mais interessante; a vida, em sua
estatica e em sua dynamica-social; a vida, manifestando-se no pre-
enie e apef^ciçoando-se para o futuro; o real e o idéal; a ordem

nos transmittiram os nossos maiores, e a ordem que elabora-
«nossos melhores.>

este marco do meu itinerário, senhores, vem de

olde neste momento que, pelo acto que synthetisa, ficará em
^ gggs consciências como um rasto de luz inextinguivel, agitar

a gravíssima questão, a mais grave de quantas nos possam
a nós outros, que nos entregamos ao estudo da jurispru-

-  E' o mesmo problema que, ha quatorze annos extinctos,
'^^^"'^'^golemnidade como esta, preoccupava o espirito esclarecido

gcnía^l pensadores brasileiros. Como o insigne e pron-
^ 'Enbias B^rretto, penso meus dignos collegas, que a defeza
^ienci^ resolvemos professar, vale mais, tem algo de mais

^  que o pfopi io gráo, que conferido. São desse emi-
espirito as palavras que extrahio do celebre discurso, com

fiieuldadc do Recife os bacharelados
que

'.'HSiaaftj/ac - -
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«Nos dias que atravessamos, exclamava elíe, a esta hora do
nosso desenvolvimento, quem, como vós, senhores doutores,
mesmo á custa de trabalho e sacrifício, é graduado em sciencias
juridias e sociacs, vó-se assaltado, como Dante em frente dalòba, por
uma questão sombria e importuna. E' a seguinte: existe realmente,
temos nós realmente um grupo de sciencias de tal natureza? Em
face do avanço immenso que levam todos os outros ramos de
conhecimentos humanos, não sôa como uma ironia fallar-se de uma
sciencia Jurídica, falar-se de uma sciencia social, quando nem
uma nem outra está no caso de satisfazer as exigências de um
verdadeiro systema scientifico? A questão é seria, senhores dou
tores, e tão seria que a mesma consciência, a mais lúcida con
sciência do proprío merecimento, deixa-se absorver e apagar pelo
sentimento da dubiedade do titulo que se recebe.»

Submettendo, em seguida, a uma critica percruciante a
intuição reinante no campo da jurisprudência, em seu tempo
e em seu paíz, sentenciava o sábio jurista, em sua linguagem
nimiamente eloqüente e pitoresca. « Quando o homem da sciencia
actual cessou de afagar mais de uma illusão de antigos tempos,
quando o homem da sciencia actual deixou de olhar com olhos de
poeta para muita coisa do céo, e para muita coisa da terra; quando,
elle já não se demora, nem mesmo, por exemplo, em contemp ar a
belleza da lua, deante da qual se sente tentado a dizer: deixa-te de
coquetices. eu bem te conheço, carcassa, e aos reque ros e an-
guores da estrella matutina, é bem capaz de redarguir. nem tanto
como pareces, pois que ficas preta^ pequenina, insioni cante,
passando pelo disco do sol; em uma palavra, quando o homem da
sciencia actual só piza em terreno firme, e todavia pode,viver, como
diz Tyndall no meio de idéas, em presença das quaes desapparece a
phantasia de Milton, o homem do direito^ o homem da sciencia
jurídica parece que não sabe disso. Tudo quebrou o primitivo
envolucro poético; só o direito não quersahir de sua^casca mytho-
logica. A despeito de todas aS conquistas da observação, a despeito
de todos os desmentidos que-a esperiencia tem da^(|o a velhas
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hypotheses e conjecturas phantasticas, para a sciencia do direito
é como se nada existisse.y»

Esta sentença severa, nias rigorosamente justa, em seu tempo,
relativamente áquelles que se conservavam impassíveis aos incita-
mentosdo pensar moderno, tem dado ensejo, senhores, a invectivas
truculentasá formosa sciencia que professamos, partidas de alguns
ínhabeis, que, em sua lastimável amaurose, se suppõem bem am
parados na autoridade valiosa de Tobías. Esses que em geral se
coliectam entre os representantes, menos cultos, da digna e res
peitável progenie de Esculapio, e na farandula orthodoxa Je
Gomte, negam, petulantemente, á jurisprudência os foros de uma
verdadeira sciencia. Enclaustrados na aldeia de sua especialidade,
sem mesmo sentirem o desejo de transpor-lhe os confins, em pas
seio de instrucção; não podem os primeiros dos nossos contradi-
ctores vislumbrar sequer o vasto horizonte que se dilata para além
de seu campanario e que sç azula por cima de suas cabeças. Mas
muito tnais perigosos são os farandularios da muito celebre «reli
gião da humanidade». Estes não se limitam como os primeiros, a
negará jurisprudência a sua característica scientifica: negam tam
bém a existência do proprio direito, cujo conceito reputam «revo
lucionário eanarchico» porque, no phalansterio, ideado pelo gênio
morbosamente visionário do mestre nao existem direitos só
existem dever es.

A verdade, porém, senhores, é que o direito existe, no seio
da sociedade bumana, como um phenomeno irreductivel, ou como
a força especifica, que lhe preside á organisação interna, na
opinião, já citada, do illustre Ardigo. A verdade, em tudo isso,
senhores, é que a sciencia que o escuda já quebrou também, <o pri-
mitiyo envplucrp ppetico)», «a casca mythologica» em; que se dei
xava atrpphiar, e constituiu definitivamente em sciencia posi-
tiva^ no mesmo pé, qu talye? em melhor pé que as outras sciencias
co-irmãs, que formam a va.sta esphera sociológica. Abandonando
os velhos processos condemnadps, ella deixou-se rejuVenecer ao
influxo dos modernos methodos scientificos. Deu-se com a sciencia

do direito, senhores, ò mesmo que com as demais sciencias. Eni-

, *r

I
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quanto não foi penetrada pelo esforço potente da analyse scientifica,
a natureza intima dos phenomenos que lhe constituem o objecto;
emquanto o espirito humano não appiicou ou não poude applicar ao
estudo desses phenomenos o methodo positivo; emquanto as scien-
cias outras que a precedem na elação hierarchica dos nossos
conhecimentoSj não lhe poderam proporcionar os elementos indis
pensáveis á sua constituição como sciencia autonoma,—era natural
que a jurisprudência, em sna parte theorica, fosse um tecido de
divagações abstrusas, de conceitos aprioristicos, mais ou menos
concatenados entre si pela actividade lógica dos espíritos, muito
embora sem fundamento na realidade plastica do organismo social.

Mas, não foi isso mesmo que se deu com as outras sciencias?
Que era a physica, que era a chimicvt, que era a biologia, antes
de conhecer-se a natureza e as condições dos phenomenos respe
ctivos? Que era a psychologia, emquanto se acreditou que o «espi
rito» era um sopro insuflado pelo creador no homem paradisíaco?
Que admira, pois, que o phenomeno jurídico fosse, durante muito
tempo, considerado um principio de origem sobrenatural, quando
o phenomeno biologico teve também uma phase correspectiva?
E aqui, senhores, deixai que vos pondere que a arte jurídica, con
forme a entenderam e praticaram os romanos, teve no passado
impulso mais vigoroso do que outras artes, do que a arte medica^
por exemplo. Ainda a medicina era uma arte de curandeiros e mar
nipanços, profundamente imbuída do mais grosseiro animismo, e
já a jurisprudência havia alca nçado, na cidade palatina, a vasta e
admirável floração technica, que pasma o espirito moderno pela
profundeza do saber e do bom senso dos gi gantes que a cultivavam,
A theoria geral do direito, a sciencia dos phenomenos jurídicos,
na accepção phiiosophica em que emprego este vocábulo, isto e, a
disciplina incumbida de estudar o mechanismo natural do direito,
em seu condicionalismo mesologico,—-essa é que, não poderia,
senão muito mais tarde, senão em nosso tempo, enveredar jiela
estrada luminosa da observação e da experiência.

Não é aqui, senhores, o logar apropriado para vos traçar a
resenha das grandes evoluções da sciencia do direito, que aliás,
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conheceís melhor do que eu. Em face, porém, do extraordinário
desenvolvimento que ella tomou em" nosso tempo, sinto-me auto-
risado a dizer-vos que o jurista moderno, o jurista^ digno deste
nome, e que seja de conformidade com a intuição phiiosophica
vigente, é um sábio, tão digno de respeito pela gravidade do seu
saber, como o especialista de outro qualquer departamento da
actividade mental. E na verdade, senhores um Ihering vale bem
um Virchow, um Hermann Post vale um Gegenbaur, um Sumner
Maine vale um Lartet, um Teixeira de Freitas vale um Torres
Homem.

Notae, porem, que, quando vos affirmo que a sciencia do
direito é na actualidade, um organismo scientifico rejuvenecido,
não me escapa, que muitos dos nossos doutores em jurispru
dência, que a maior porção delles, talvez, permanecem na mesma
ignorância de uns vinte annos atraz Typos de Epimenides, con
forme nol-os pintou ao vivo o gênio sarcástico de Tobias, «ador
meceram sobre o travesseiro de meia dúzia de alfarrábios, e
quando despertaram, depois de largos annos de somno, foi com
a crença inabalavel de que as coisas se achavam no mesmo pé em
que as deixaram». São esses, meus senhores os retardatarlos da
sciencia, que o sao ou por misoneismo congênito ou por imper
doável inércia mental. Se me fosse dado evocar, neste momento,
o espirito do passado numa de suas encarnações no presente, num
desses anachronismos de carne e osso e forma humana, que ahi
andam, restos erráticos de um período extincto, eu lhe diria, em
nome dessa mocidade vigorosa, bando de aguias que em breve
vae bater as azas, fortalecidas pelo estudo, em busca da claridade
e da luz:

Se a tua preoccupação, como creio,—para te fazer justiça—é
conservar á sciencia que professas, mas a que estás desservindo
o caracter superior e nobre que lhe imprimiram noutros tempos Og
vultos legendários que a trataram com renome e brilho, não mais

gfflijas improficuamente:—^arranca dos olhos essa venda que te
intercepta o phenomeno da visão e contempla o quadro que te
otferece o espirito moderno de que maldizes, porque não compre^
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hendes. Como a luz, como o calor, como a vida, como o pensa
mento como a virtude, o direito também é um phenomeno kinetico,
é uma modalidade da força cósmica, dessa força incommensuravei
e eterna, a essencia de todos os seres, e constitue o fundo intan
gível, mas permanente do Cosmos, dessa tela polymorphica, onde
o tempo, factor indefectível de tudo o que existe, vae bordando
uma variedade infinita de formas que se succedem ou se supper-
põeni, nesse estupendo evoluir das coisas cujo complexo formi
dável é o mais bello e o mais extraordinário poema anonymo,

que enthusiasma^ superexcica e não raro faz delirar aquelles que
o querem comprehendcr, em sua integralidade suprema. Xira o
direito a sua origem do mesmo manancial inexgotavel que anima
e faz palpitar tudo o que existe, desde a estrella que reluz na pro
fundeza do azul firmameniario, até a eeliula nervosa, sublime par
tícula da matéria, onde germina o pensamento, que esquadrinha
e sonda o mysterio das coisas e a sacrosanta e divina epopéa do
amor materno. Tira clle a sua origem, do mesmo manancial que
accumula as brancas geleiras na vetusta cabeça das montai» as e
que derrama á vida em ondas luminosas pelo espaço além, naque
fiat, assombro de eloqüência, que o gênio poético do povo semita
poz nos lábios do creador das espheras.

Vou concluir, senhores:
Desde os mais remotos tempos da existência humana, es e

que o espirito do homem, em face do grandioso espectacu o o
universo, que o circundava com a sua athmosphera e mysteno
temerosa esphinge que lhe encravara na alma inquieta o accu eo
dapreoccupacão investigadora—tentou decifrar o enigma o osmos
exterior e desse outro Cosmos que trazia dentro de si mesmos
desde que o espirito humano, procurando remontar dos pheno-
tnenos a suas causas eficientes e destas á origem primeira dascoisas,buscando ao mesmo tempo apprehender o segre o os nossos

destinos,—foi levado a admittir, a principio pelo terror do des
conhecido, depois por nma necessidade lógica insophismavel, a
omnipresença de nma forca incomprehensivel a qne invocava,
gennflexo,na,s occasióes solemnes de sen lidar; desde esse momento
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longínquo, senhores, que começaram a brotar em nós as vertentes
da fé, que é o perfume das almas sinceras e o reservatório inex-
gotavel dos nossos mais bellos emprehendimentos. Porque,
senhores^ a fé ou antes a faculdade de crer é a origem de todos
os actos da vida do espirito, dessa posição mais bella da existência
humana que Ernesto Renan, classificou de idéal, celeste ou divina e
que tem, como objectivo ias formas puras da verdade, da belleza,
da bondade moral», que consiste em «aspirar o infinito por todos
os poros, em realisar o hello c attingir o perfeito.»

Representantes, que o somos, do nosso tempo, nutridos nos
seios ubertosos da philosophia moderna, nem por isso, senhores,
perdemos a falcudade de crer, como por myopia insanável suppõe
e afSrma a velha psychologia caduca. Nós também somos crentes,
porque as origem da nossa fé se confundem com as raízes moraes
do nosso ser.

O que faz acreditar a esses moralistas do passado, a esses miso-
neistas do presente a não extincção de nossa faculdade de crer,é que
elles ignoram que a fé, como tudo o que existe,evolue e se transforma
com a evolução natural das coisas. Neste particular, penso como
Edmond Scherer, que o mundo da fé não se extingue, mas o objecto
da fé se transforma, «A fé, nol-o diz o sábio critico, é como a poesia,
acha sempre onde mergulhar suas raízes: renasce das próprias
cinzas e viverá emquanto a alma humana existir. Não só dia não
morreu, mas também não mudou de natureza. Hoje, como sem
pre, ella consiste em ver o que é invisivel, em esperar o que
não existe ainda. Consiste a fé em crer na verdade, a despeito do
obscurecimento da verdade, em crer na justiça, a despeito das der
rotas da justiça, em crer no futuro, a despeito das fraquezas do
presente, Ella contempla, com os olhos de propheta, o fim de
tod.is as mentiras, e espera, com firmeza, a Nemesisque persegue
todas as violências. Ella sc apoia nessa lógica das coisas, que é o
traço da razão nos destinos humanos».

«Crer verdadeiramente, é crer no futuro, mas crer no futuro
não é desesperar do presente. Confiar no progresso, é admittir
que o presente vale mais que o passado, e, que, deste presente
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A  in neaucnez c do suas macu as, so desproiid Sapezar dc sua peq^^" . / i-j ..prro<^rada nao
A  iimr K' ISSO o que a incredulidade ictr ^coisa de meluor* j-» ^ :„un bum iez,

c.k f n <;nb este envolucro prosaico, mesquinho,sabe fazer. boD ui., ver os sermens
confuso, opaco do rea. e do actual, nao sabe clK. ver
do melhor, no que é passageiro o que é permanen ,
hn ^np é divino. Náo sabe ver isso; esta razao po qhumano o que c a ^ n-icsido como um bem
sidera o presente como uma decadência, e o passado
perdido.» . , , . ^ • .,KtI.ivcís que nos

E' senhores, imbu.dos dessas convicções inabala q^^
premunem dos estragos do scept,cismo moral, como o q ^
res amparam os alicerces dos edifícios marítimos cpn ^ _
inconsciente das ondas, que vimos depor no J de
bhcana as nossas homenagens cívicas e o .^^ente,
propugnar o seu progresso e o seu futuro. Cremos
na perfectibilidade desta pátria generosa, mae fe-u q^^
acaricia, em seu perfumoso regaço e nos ha do
fortalece os que emprehendem, desassombrados, a ca p
bem. Náo nos arreceamos da acçao deleteria do, sccp ^
quaes a victoria da força e da fraude gastou a Ccu^
dos contentes da sorte, <que nada mais pedem ao
possuem tudo o que lhes parece dese|.ivel na terra-, d ^
de nova estirpe «que sob a diversidade das raças, do ^
das situações, náo sabem mais distinguir o homem li" ,
moral.. Cremos no direito e na Creui"-';
biiidade humana. Cremos na acção beneiica dasinstitui. P ̂
que nos regem. Cremos num futuro glorioso a ^ nVofissáo
remos trabalhar por eiie. E' esta, senhores, a noss.a profissão
de fc.

'  í é;;
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DIREITO CIVIL

;  SÜCCESSÃO [p Oí^flENS [|^EI,l(;iOSAS EM BENS DE SEÜS MEMBl^^OS F/1.LECID0S

Toda vez que se encontra nma opinião, competente, sobre a
interpretação de um texto constitucional e em assumpto da maior
importância, deve ser conhecida, peío que julgamos da maior con
veniência e opportunidade transcrever nestas columnas o voto
proferido pelo distíncto jurisconsulto c integro magistrado e nosso
collega o conselheiro José Macedo de Aguiar na questão da suc-
cessão da Madre Maria Joaquina de Jesus Sarmento, á qual se
arrogava com direito o Convento da Soledade, que tinha a fallecida
como religiosa professa, não obstante haver cila deixado herdeiros
legitimos.

Damos em seguida não só.o accordam proferido pelo tribunal
de appellação deste Estado, assim como o voto vencido do nosso
illustre collega, lamentando não nos vir ás mãos o voto divergente
do nosso il lustrado collega e não menos distincto jurisconsulto o
conselheiro Firmino Lopes de Castro.

Accordam em tribunal de revista, que vistos, relatados e discu
tidos estes autos, concedem a revista impetrada, por quanto os
arestos proferidos em segunda instância, reconhecendo o Convento
da Soledade por herdeiro da freira do mesrno convento, Madre
Maria Joaquina do Sacramento, baseíaram-se em disposições
legaes, que estão em completa antinomia e por isto revogadas, com
a constituição federal, que estabelecendo a separação da egréja do
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estado mandou incidir no direito commum os bens das corpora-
çõcs religiosa^:, e não reconhecendo par.i estas corporações privi
legio algum, não póJe o dito Convento da Soledade pretender a
herança ab intestato de uma de suas freiras.—Pague o recorrente
ascusta-5.—Bahia e sessão do tribunal de revista, aos 20 de julho
de iSqj.-T-Casíro Lima. V. P. P. Mariani^ vencido.

J. Aguiar^ vencido.

Votei no sentido de denegar-se a Impetrada revista, nttenia ã
irrelevancia dos fundamentos em que baseiou-se o recurso, que,
absolutamente, nao cogitou de violação do artigo 72 § 3' da con
stituição federal por parte dosarcstos recorridos quando reconhe
ceram o domínio do Convento da Soledade sobre as sete apólices
da divida publica a que se refere a partilha de fl. 35 a H. 38, como
legitimo proprietário dos ditos bens, na qualiJaJe de successor e
herdeiro da Madre Maria Juaquina de Jesus Sarmento, religiosa
professa, ursuHna, doalludido con vento, de conformidade com as
respectivas Reqras^ e com o principio geralmente admittido.—t^de
que os conventos sào legitimas proprietários dos bens adqui
ridos por seus religiosos (Teixeira de Freitas—Consolidação das
leis civis—artigo 991.)

I or occasião da discussão no tribunal foi que surgiu a questão
'''finíil a vingar, como fundamento da revista, e já acima

a u ida, de ter havido nia cspecie in raccão do precitado artigo da
Constituição Federal.

Nem mesmo debaixo desse ponto de vista me parece que possa
ter proi,edenLÍa jurídica o recurso intentado.
O preindicado dispositivo de n osso pacto político promulgado a

4  e everciro de 1892 não veio, por forma alguma, cercear os
os f. a Igreja Catholiea, que até a data do decreto n. IJ9 -^.õe

7  janeiro de 1890, emanado do gove rno provisorio, e que con-
sa^rou a plena liberdade de cultos e extinguiu o padroado, era

o.ninante no Brazii, c ainda hoje acceita pela grande maioria
de seus habitantes.
E tanto assim éque melhor do que poderiamos dizer, para pôr,

em relevo o conceito emittido, recorremos ao luminoso subsidio^

l • •
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que nos presta o Relatório do Ministério do Interior e Justiía,
relativo ao anno de 1892, no qual,depois de desenvolvidas em «seus
lineamentos geraes» os princípios, que, sobre o assumpto domina
vam no regimen anterior o predicto decreto do governo provisorio
sob o n. 119 A—assim se expressa:

«Em conseqüência desse ultimo acto a separação da Igreja do
«Estado firmou-se por varias disposições do Ministério do Interior,
«quanto ás corporações de mão morta, em geral, o princípio de
«absoluta liberdade de aggremiação, conservada, porém, a interfe-
«rencia do governo, no tocante á execução das leis de amortísa-
«ção, e, quanto ds ordens monasticas mantiveram-se os limites
Vioriundos do direito de successão sobre os seus bens garan^
ttido pela nova legislação civil^ e então pela Constituição decre-
«tada pelo governo provisorio da Republica. Mas, posteriormente
«a Constituição promulga ia pelo congresso nacional, a 24 de
«fevereiro do corrente anno, dispoz no artigo 72 § 3*—que todos
«os indivíduos e confissões religiosas podem exercer publica, e
«livremente, o seu culto, associando-se para esse fim, adquirindo
bens, observadas as disposições de direito commum».
E no § 24 do mesmo artigo:
«£" garantido o livre exercício de qualquer profissão moral,

«intellectual e industrial.»

Do confronto dessas disposições resulta que as leis de amorti-
sação foram revogadas em sua totalidade. Permittido livremente
o ingresso em profissão religiosa^ facultado ás associações, de
qualquer natureza, constituirem-se, sem dependência do poder
publico, observadas tão-somente as regras de direito civil, extincto
o direito.de padroado e seus consectarios, cessou a tutella que o
estado,exercia sobre taes pessoas juridicas.—-Nem mesmo, quanto
as ordens regulares, é cabivel a intervenção do governo, pois que
a successão. imminente que ao estado competia sobre, o patrimônio
daquellas ordens, teria ficado adiado indefinidamente pela permis
são do noviciado, garantido pelo art. 7-2 § 24^ alem de haver-lhes
ASSEGURADO A CONSTITU-IÇÃO- A PLENA LIBERDADE SOBRE SEUS BENS.

«Esta inielligencia é ainda confirmada pelo elemento historie©,
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pois que da discussão havida nó congresso nacional sc dopre-
hí»ndp nnnl n inrnirn Hn . ír»»* /i n > -I J _ .. o.

rvaJos
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hende qual o intuito do legislador, quando, consignando o í; 3*
artigo 72 do prq/ecto de Constituição as expressões—ohscrvatK^c
os limites postos pelas leis de mjo morta^ cm segunda discussão
foi approvada a emenda substitutiva, que prevaleceu—■». ■bscrvadas
as disposições do direito commum>, sendo, dest'artc, abolidas
as leis de excepção, fi cando as ditas corporações equiparadas ás
demais associações, sujeitas tão somente ás formas do direito civil
appiicaveis ás sociedades e ás pessoas jurídicas, em geral.»E bem de ver, pois, em face do que fica transcripto e clara
mente manifesta a mente do legislador, que não Se pode, a tituloe égua dade, modificar direitos, tão categoricamente reconhecidos
e se por erro^de apreciação do texto da leí, se quizer chegar a

.  - usão opposta, isto é, a ver na legislação nova uma res-
adni ' já existentes^ ou, maís propriamente a direitosadquindos, na linguagem dos civilistas, ainda assim, no caso occor-
rcnte, nao se poderia dar^a retroctividade da lei.
ve7 que não ha, na especie, direito adquirido, uma
a me<;m rege-se pela lei que vigora ao tempo em que épr^nte ° ^ ha suLessáo pro-
votos solem^^^oU • - se trata, a qual tendo feito

communidadede7uefa'^a^'rT"'^T' ^ '°°° ^adquirir. ' parte, o direito sobre os bens que viesse

pelos religiolofqueTeu'eTfar^ " successão nos bens adquiridos
por occasião da discussão ^ ""o ahás, se allegou
entre a egreja e o esr H oriundo de concordata feita
um principio de achavam unidos, mas,
tivo legal das instituicõ que fi rmado em disposi-
mantido nos estatidoT' '"'^«hemos de Portugal, tem sido
religiosas do caracter h ' ® compromissos das associações

A  • A f q^2 se trata.
Tom. I, ^ ^ Borges Carneiro, «Direito civil de Portugal»,

t- Vi
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85 n. I Os religiosos dc ambos os sexos, ainda os professos
nas ordens que podem possuir bens em commum, são excluídos
não só de serem herdeiros ub intcstato mas, das heranças legiti
mas paternas ou maternas, reputando-se os direitos de sangue
extiiictos pela profissão.

^  religioso succede o convento, como seu herdeiro, em.
todos os bens e direitos existentes por sua morte;
N. 9 Não procede a successibilidade do convento a respeito

dos bens e direitos que o religioso tinha antes da profissão, pois
nesses nada tem o convento, mas, logo pela profissão pertencem
aos seus parentes proximos ou a quem elle contemplar em suas
disposições:
N. 10 Regra geral\ os direitos de sangue ficam totalmente

extinctos pela profissão.
Os que professam são reputados como se mortos fossem para o

mundo e não podem mais apparecer nelle para inquietarem as
familias de seus paes e parentes.
Que essa doutrina foi admittida na legislação patrin, vê-se no

já citado artigo 991 da Consolidação das leis civis com fundamento
no Aviso de 5 de setembro de 1839 e na ordem de 5 de setembro
de novembro de 1840.
Ha ainda a ponderar que o caso em questão não incide, na

cxcepção contida em uma das disposições precitadas, is-^o c na que
diz respeito aos bens pertencentes ao religioso, antes da profissão
pois que as apólices em questão foram adquiridas pela Madre Maria
Joaquina de Jesus Sarmento, depois de se haver recolhido ap con
vento da Soledade, como o confessaram os recorrentes em suas

razões de fl. 63 José Macedo de Ac^niar.
Guimarães Cerue, vencido, de accordo com o voto supra do

cons. Aguiar.
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PBOFKRIDO 1'ELO UíNTK CATfiEDRATICO Dll. I-IRMINO L, Dli CASTRO, COMO PARA-

.NYM:'II0 na SOLIvMNIDADIÍ da collação do grau aos alumnos formados

EM 18 DE DEZEMRRO DE 1897

Exmas. Senhoras^
Sen] (ores,

Meus jooeas collerjas e pre-
sadisslinos amigos:

Como, outrora, os bandos de mysticos peregrinos—piedosos
filhos da lendária Judéa—em demanda de Sion—a eleita—cujos

celebrados esplendores e magnificencias deslumbrantes, preluziam-
Ihes nas mentes contemplativas e sonhadoras, fazendo-os antegosar
todo um mundo de mirificos prodigios e excelsas maravilhas—
junctos viestes, meus caros amigos, duma egualmente sancta e
devota romagem—a romagemda sciencia a cujo culto consagrastes,
de par com o vigor de vossos espíritos, os vossos estímulos e ener
gias de moços—em busca do anhelado laurel que lograstes, emfím,
ver coroar-vos as frontes—galardáo nobilitantissimo de vossos
esforços na larga trilha que tao briosamente acabaet. de percorrer.
C, acccndradas as imaginações juvenis na comtempUiçáo desse
idéal de justiça, que é o roseo sonho, absorvente, dos grandes cora
ções, e a eterna e aurea illusao das almas immaculadas, quão
ardentemente não anceiaveis o advento deste dia feliz e, já agora,
para sempre memorando em vossas existências na prelibaçao
dos júbilos, tão intensos quanto puros, pela conquista dos louros
da victoría impolluta, que, a um tempo, sagrou-vos sacerdotes e
armou-vos cavaiisiros para as pugnas sacrosantas e incruentas do
Direito !

4
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Foi longa a senda, porventura, perlu trada. Nao lhe filtaram, dc
certo as agruras, nem deixastes, por vezes, de exporímcnt ira aridez
do quasi ininterrupto jornadear. M is, bem como ao viajor hebreu,
abordoadoao rústico e nodoso baculo de romeiro, as nspcrezas do
caminho cediam-lhe aos enlevos da jornada, enaltecidos ms cân
ticos sagrados da devota caravana,cuj is notas aligcras, despertando
o ccho adormecido das quebradas d^dcm, ascendiam como aromas
cvolados de argenteas caçoilas, no Scnlior Deus dc Tsr icl,—■[ssím
de tudo triumphastes, meus jovens amigos, ao cdor e alento
desse talismã mágico e sedu.ctor que é o vosso encanto c a vossa
força, mercê desse condao bemdicto que reside em vós,perfuman "
do-vos as vidas das puras fragranciis dos lírios e do su ive olor das
assucenas, graças, em summa, a esse maravilhoso dom dos céos

chamado mocidade—que vos illumina c doira a existência—e
que e também, uma irizada e sidcrca canção, um hymno de fulgorcs
diamantinos e rubras alvoradas - feito, por egual, de candura c
desassombro, de delicadeza e energia, de mobilidade e perse
verança, de risos e coragem, de idylHos e heroísmos...

Chegados ao termino da afanosa jornada, as imaginações nat.u-
mente se vos volvem para a ampla vereda percorrida. E é, por

ventura, com uma lagrima furtiva a banhar-vos os cilios trcmentes
ntindo magoar-vos os corações o «delicioso pungir» do «acerboP  o da saudade, que rcviveis, nas phantasias, esses dias felizes,

h  '^'^^^^idados e doirados de luz purissíma e ruti-nte ias de radiantes devaneios, dc ruidosas alegrias, de poéticos
ntjnca mais vos hão de voltar—e dos quaes não vos

restando, dora avante, outra cous.i a não ser a memória
e oratissima, a inefável e doce recordação,—emquanto novos

is argos horisontes, desde agora, se vos descortinam, dei-
vos ver a vasta e difficil estrada que haveis, dentro em

pouco, de trilhar.
^  'nda '^om, em verdade, meus jovens amigos, os cchos não
M/nram e repetir os derradeiros threnosda Ivra nviviosa, a cujas

^  ias ideiaes se embalavam os vossos vinte annos em flor, e jíí,
niti os e vibrantes, resoam os estridulos clangores dos agudos

M
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clarins que vos chamam á lucta sancta,—a vós, a ultima e impávida
phalange a quem The.mjs cingiua espada flammejante do combate
e, num osculo sagrado, inflammou os ardores dos paladinos da sua
causa augusta e divinal.

Lucta ardua e gloriosa, essa meus prezados amigos; lucta, para
a qual não serão, jamais, demasiados os vossos ardentes cnthusi-
asmos de moços, nem ainda, porventura, tão precisos se fizeram,
quanto no actual momento de nossa vida collectiva, o valor e a
dedicação daquelles a quem toca a, sobre todas, sagrada missão
de propugnar, sem tréguas nem repouso, sem fraquezas nem
desalentos, a victoria do direito contra a Injustiça e a Iniqüidade
—Proteus maldictos, cujos vultos negros quanta vez heis de ver
erguerem-se ante vós, a empeccrem-vos o caminho; ora sinistra
mente torvos, como a violência; ora perfidamente insidiosos, como
o engano; ora explodindo nas protervas manifestações do arbitno e
da prepotência brutaes; ora a disfarçarem-se nas alvas, e candidas
vestiduras do Direito e da Justiça, para, mais seguro, vibrarem-lhes
os golpes desleaes e traiçoeiros !

Que importa que, para não poucos, o advento de cada nova
leva de campeões que surdem na liça, a encher os claros abertos
rias hostes dos legionarios de Po.mpovius e de Ulpianus, outra
significação não tenha que a de avultar o «já de si demasiado
numero dos manipuladores de leis e fabricantes de processos nesta
terra classica de juristas», ou antes, «neste paiz tradicional de
bachareist^ como, com rara exacçãoe propriedade de linguagem -
pallido indicio, aliás, da peregrina sapiência que lhes illumina os
cérebros inspirados—soem os prototypos da sabeboria e patrio
tismo indigenas, da elevadíssima eminência do seu fulmineo desdem
qualificar-nos particularmenteatoJosos representantes da Sciencia
juridica e profissões legaes

Esses que assim nos julgam, crêde m'o, meus jovens collegis,
se acham, elles próprios, de ha muito, soberamente julgidos.

Quem, de feito, não entrevê, na essencia dessas naturaes pre
venções, nessa como congênita animosidade contra a classe a que
pertencemos, o symptoma acaso mais profundamente cargcteristico
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duma também das mais assignaladas falhas de nossa pliysíonomia
moral como novn ? ^ «; 1

uctb mais assignaiauas lainas üe nossa pnysionomi
moral como povo Quem ahi, porventura, não lobriga o signal
seguro, certo, infallivel, da accentuada obliteracao, entre nós, do
sentimento iunHira.

^  imauivei, aa accentuaaa oüJiteraçao, entre nos, do

sentimento jurídico; sentimento que é, entretanto, a craveira por
on e, niais ao justo c precisamente, se pode afcrir o valor duma
naçao, a sua tempera, o seu caracter; na ausência do qual, não ha,

utamente, conceber o direito como força e energia—porque,
conceituoso dizer de Rudolph vox Iheri.vg, é precisamente, «no

sentimento ruip ^ r j_ j:_ _• t

— uc ixuuourM vü.N iHERixG, e precisamente,

^jitimento que repousa a força do direito, da mesma sorte qui
^ecA/5 ruht im Gejãhl^ gan^ so wie die

le e», e cujo culto ai do povo que não no mantém sempre
nso, puro e inviolado, em todas, as phascs e lances de sua

existência?..

ou coi? amigos, aquelles-sejam indivíduos
cujas almas se lhes não aninhe, vivido e

^  dom inestimável, jamais, também, possuirão a
verdadeira indole do eminente papel, e da

Qj.„ ^ influencia social dos juristas, nem só como factores e
obria d Direito, sinão e ainda mais, como combatentes
chama 'neta jurídica—na qual o pundonor e o dever os
'hes i^ndl ^ expostas fileiras, e a honra da profissão
e arns^acf'^^ posições mais perigosas, as situações mais arduas
arena por^' Senhores, o verdadeiro campo de acção, a
do h' ^^^cllencia, onde se exercita a insigne e augusta missão
cisame^^T"^ ^ rebrilha e enaltece-se, é pre-
pelo qne se fere o comb-ite intermino, incessante
porvent""^""^' combate, que é um dos aspectos—o mais grandioso,
n ir:,^ pugna universal pela vida—cujo vastíssimo sce-iicirio c vfiQ A c» I * *

'  saoeis, tanto quanto o mundo physico, o mundo

violent ^*11"®) consoante observa Ludwig Buchner, mais^ i^cnhida se peleja nesta do que naquella esphera; combate
1^*^ genial conceito do sábio professor de Gottingue,'^poesia o caracter))—porque, nelle, todo pensamento de inte-

re.se, e puro individualismo, de instinctos egoisticos—que, para
os espíritos inferiores e baixas naturezas vulgares, são o verda-

..IILju
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deiro dominio do direito—cede, por completo o logar ao sacrifício
pela santa defeza duma idéia; combate cmfím, onde o sentimento
legal se acrisola, a crença na santidade da Justiça se afervora e
apura c, muita vez, o sangue dos heroes e dos martyres, fecunda
o solo augusto, em que, ha de, um dia, erguer-se e expandir-se,
altiva, magcstosa e resplendcnte de luz, a arvore, mystica e ideial,
da verdade jurídica.

Compulsae, Senhores, essa grande Biblia, onde, como já disse
algures, a Humanidade incessantemente depõe a sua alma; pcr-
correi-a, uma por uma, as paginas desse ingente e magestoso livro^
em que, por formas e escripturas varias, «cada grande povo deixa
indelevelmente gravado seu vesiculo>—e verificareis que precisa
mente as aggremiações cujo sentimento legal se ha traduzido em
caracteres mais nítidos, assignalados e scintiliantes, mais clara e
lúcida também têm tido a noção da natureza da missão do jurista,
mais profunda hão sentido a estima á sua obra, e mais subido pro
fessado o acato, o respeito, o culto, á sua relevante personalidade.

Vêde Roma! Em nenhum outro paiz o vigor e a expansão do
sentimento legal jamais ascenderam á altura attingida naquella
nação incomparavel, cuja historia mais não é, póde-se, dizer,
que a da lucta continua, ininterrupta, de todo um povo pelo augusto
ideial da realisação do direito. E foi precisamente nessa lucta me
morável, vós o sabeis, meus caros amigos, que se formou esse
senso, essa intuição jurídica, que constitua um dos mais surpre-
hendentes factos históricos, um dos mais maravilhosos pheno-
menos sociaes, que a Humanidade ainda contemplou, e a que
devemos esse monumento granitico, giganteo, colossal, a que se
chama o corpo do direito romano—lenta e admirável estratifícaçao
filha dum trabalho jurídico multi-secular—onde, para aquelíes que
sabem lel-o e interpretar-lhe o espirito, transluz, em toda a ma-
gestade de seu esplendor, o grandioso gênio do povo rei.

Pois bem, Senhores: exactamente no seio dessa nação prodi
giosa, de cuja alma inteira o sentimento jurídico transudava,
energico, vivaz, admiravelmente exuberante de vigor e de força, a
serena e austera figura do jurisconsulto se alteava, soberba e ma-
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gestosa, acima das multidões, governando-as e impondo-se-lhes á
veneração mais pronunciada de que homens jamais foram alvos.
Na realidade, aos olhos do povo romano, a elevadíssima e im-
mensuravel grandeza do vulto moral de seus jurisconsultos, offe-
recia um quer que de sobrehumano, que, entretanto, não os dis
sociava do gênio c ideial nacionaes, antes constituía a expressão
superlativa, a personificação mais genuína e assignalada destes. Só
comparável á individualidade ingente e grandiosa do jurista, era,
em Roma, a do heroe, do triumphador, Inda assim, ao segundo
sobrelevava o primeiro, graças a cuja admirável e prodigiosa influ
encia, poude a íllustre pátria de Gaius e Modestinus «bem alto
manter a sua supremacia e o seu poder, quando jã as suas armas
aviam tombado sob a espada vencedora dos barbaros conquis
tadores».

que vos direi, senhores,, da individualidade tão relevante-
nte accent uada do jurisconsulto medieval ? Após aquelía som-

das^inMr^^^ 'gnorancia, de oppressao e de escravisaçãonte igencias -cháos immenso, onde a desordem e a anarchia

nart negrase caliginosas, a invadirem e penetrarem, de toda
mentnc"""^ como dilúvio geral de trevas, as almas e os entendimentos—surde cionol J

liberdade '• . como o renascimento do espirito de
juridicos'a sentimento do direito e dos estudos
é enrãíi'r, 'd^^nto bella, do jurisconsulto. Eíle
paladino H ̂  ^ de Enrico Cimbalt, «o cavalleiro da Lei, o
paladino bberdade~-z7 cavaliere delia Legge^ il

""" «'■""••o- p-is". ""■»e na iica forense n tempo, na cathedra professora,
com o do or^.m a confunde-se, em sua pessoa,
ouvem-lhe ' ^ P^^ctica jurídica, e «a admiração dos que
se dfl como nol-o recorda Biagio Brugi, «estende-
foro» victorias que o mestre alcança nas pugnas do
tarmnl qI u "^cnos longinquas, nos transpor-
ment \ hodiernos, em que nação o senti-ega mais vivido e accentuado se nos revela do que no
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glorioso berço de Francis Bacon, de Herjíert Spencer, de Sumner
Mainh Outros povos h.iverá, porventura, entre os quaes o
Direito, sob o aspecto abstracto, a saber, como concepção, como
sciencia, como conjuncto ou systema de princípios, se haja alado
em tão ou, se assim o entenderem, mais amplo e alteroso surto.

Nenhum, porém, seguramente, onde, como alli, tão alto se
eleve, como sentimento, como idéia de força; nenhum, em que,
por servir-me da expressiva e brilhante imagem do auctor de Der
Kampf uin's Recht^ mais perfeito se nos mostre o equilíbrio entre
a energia desenvolvida pela Justiça em empunhar o gladio, e a

habilidade por ella empregada em menear a balança.
Quanta vez ouvimos denominar a Inglaterra, não sem certos

laivos de derisão e sarcasmo, «uma nação de iQgistas^)'? Será, sim,
se o quízerem, uma nação de legistas, a terra excelsa da Magna
charta, a patria grandiosa do haheas^corpus e do self-govcrnmcnt;
da mesma sorte que paiz de artistas se poderia dizer que o fora
o poeta e risonho berço de PniotAS, «o creador de deuses», Poly-
CLETRs, <0 fazedor de homens», e dessa immortal trindade que nos
deu o sublime grupo de Laocoonte.

EíFectivamente, Senhores, bem como na diuturna contemplação
do ceo, perenncmenteazul e radiante, da doce e scductora Hellade,
formou-se esse del cado e ardente sentido beilo, que, inteiro, pal
pitava n'alma grega, e reflectia-se na compleição artística de cada
filho da região ridente e adorável que fôra, na origem, a feliz es
tância da inculta raça dos rudes pelasgos—assim, na aspcra e dura
escola da lucta constante pelo Direito, desenvolveram-se e radi
caram-se essas preciosas e inestimáveis qualidades que fazem da
velha Albion uma nação de inJoIe, de sentimentos c de.costumes
essencialmente jurídicos,—qualidades que se compendiam na per
sonalidade, tão profundamente característica, de cada um de seus
enérgicos e altivos filhos.

Si, com cffeito, alli, no seio daqueiia nação livre e varonil, o
direito possue. como, aliás, em toda parte, scus orgams technicos,
prepostos á especial tarefa da elaboração jurídica, debaixo de seus
múltiplos e variados aspectos,^é, todavia particularmente com res-
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peito á ccmraünháo brit fnnica, que se pôde dizer que cada indi
víduo concorre, na medida de suas forças, ao grande trabalho da
realisação dd Direito—defendendo este inteiro, na inquebrantavel
tenacidade como pleteia a própria causa, no esforço perseverante,
intransigente, com que propug la a própria justiça ante os orgams
officiaes competentes. Sim, meus caros amigos: jamais, em parte
alguma, foi tão perfeitamente comprehendido e tão rigorosamente
executado, como na grande patria de Joh.v Bright e de.WiLLiA.M
Gi adstoxe, aquelle canon de dcontologia social a que se refere o
preclaro auctor de Der Geist des romischen RechteSy quando tão
superiormente adverte que «não basta, para que o Direito e a jus
tiça floresçam numa nação, que o juiz esteja sempre presto a subir
a cadeira, ea policia disposta a expedir, pressurosa, seus agentes;
luas faz-se mister, além disso, que cada qual contribua de sua parte
ingente obra da defeza juridica, porque a todo homem toca a
ncumbencia e corre o dever de esmagar, onde quer que ella se
ce, a cabeça da hydra do arbítrio e da desordem legal: der

^ ^ und der Geset^Iosigkeit».
jurid'^^^^ ̂ -^traordinaria e estupenda manifestação do sentimento
obse inglez, não divisarão os espíritos vulgares, os
in si^perficiaes, outra cousa a não ser, talvez, uma como
demandi"t^ '"'^'gcna; porventura um caso generalisado de vesania
que nell^^^^' ^ incocrcivel desejo de litigar. Possível é, até ■
lisni P^'^tendam ver uma especie atavica de amor de rabu-
da hoje, aos activos e emprehendedores filhos
san 'ini cujas veias estuante corre o vigoroso
' herm^ ^ *ii"dida c guerreira das dcnodadas hostes de Gui- .
sobe^b^' ̂  ^Conquistador. Os que, porém, possuem, a par da
Rudoi ̂  a potente acuidade dos olhos d'aguia dos-PHs voM Iheringj esses, pjnctrando, de golpe, no amago do

_  nelle para logo enchergam nada menos que uma

tirT^d^ A percebendo que é na extraordinária vibra-
da d^ ^ ^ ̂'^ntimento do direito de todo inglez, na vehemenciaor moral que a injustiça lhe produz, que rezide a verdadeira
causa que o propelle ás luctas judiciacs, vem, claro, nessa especial
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tendência pleiteante, «toda a historia secular do desenvolvimento
e da vida social da Grã-Bretanha»; dalguma sorte, o segredo da
sua grandeza moral e da sua força material; a chave do soberbo
espectacuio, que nos ella offerece, da mais perfeita realisação, no
interior, da liberdade alliada áordem, e do máximo desdobramento,
no exterior, de força expansiva e reproductora.

Mas, si assim tão extraordinariamente vivaz e profundo se
revela no povo inglez o sentimento do direito, é certo. Senhores,
por outro lado, que não ha, também, sobrepujar a estima e a
veneração rendidas á classe dos juristas na mascula nação—-para a
qual, a mais perfeita e nitida representação do jurisconsulto, é o
juiz, o orgam preposto ao alto e ríobilissimo ministério de julgar.
Que paiz, realmente, mais que a Inglaterra, honra e reverencia á
sua magistratura judicante, na qual cada subdito britannico eífe-
ctivamente vê o supremo oráculo do Direito ? Onde o predomínio
e a influencia social sobreexcedem aos do poder judiciário da
Grã-Bretanha—na realidade, a consubstanclação mais elevada que
se possa conceber do augusto principio da Lei, a expressão mais
pura e fiel da sancta religião da Justiça, a qual, no esplendido dizer
de Hyppoutte Tatne, si, acaso, dotada fosse de voz, falaria preci
samente como o juiz inglez—«/íz Justice, elle mênie.^ si elle avait
ttnevoix., parlerait ainsi* ?...
E tanto vai, Senhores, referir-me á Inglaterra, sob o aspecto

particular debaixo do qual estou a consideral-a, que alludir á grande
Republica norte-americana—bello e viridentissimo ramo daquellc
tão robusto quão glorioso tronco, c «a constellação mais fulgente da
intelligcncia e da liberdade, que rutila neste hemisphcrio». De
feito, aqui, como alli, a mesma intensidade e expansão do senti
mento do direito, a mesma vocação jurídica, a mesma educação
legalista. Ainda aqui, como alli, a mesma ascendência exercida
pela classe dos jurisconsultos, a mesma estima e veneração aos
orgams da lei, compendiados na magistratura judicial da qual na
nobre patria de George Washington e de John Marshall,^vós o
sabeis, é representação culminante essa admirável instituição que
se denomina Tke supreme Couft oj the United Staks—-ir\X.c cu)a
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excepcional magcstadc, espirito qual o da alta c perfulgente marca
auctor de La democratie en VAmcviquc^ confessava-se como

de estranho deslumbramento,—e a intuição da preservação
grandeza moral, como elemento da felicidade e esplendor da

vedora^ parece, até, traduzir-se nessa associação, tão commo-
coll ' (io extraordinário paiz aos do seu summo

1^'^'ciario—-envolta na sacramentai invocação que remata
^ for \' • • liU odCL cl lli C U Ca 1 iilVUCUCciv^ iUliii^''^dicional com que o pregoeiro ofíicial—o crio
tleus ^ ̂  ̂t)ertura da excelsa e luminar corporação; «Guarde
United ^^^"^^^s-Unidos e esta honrada Corte !—God sare the

honourable courtíf
f^cant H '^^auurauie c(jitrt-:n

Senh ^ tão decisivos e frisantes quanto estes, para
pondencia^'"^^-' outros, afim de evidenciar a corres-
sentimento a parte, entre o vigor e a energia do
social do ■ lado, e a nitidez da percepção da funcçao
obra e de e o conseqüente apreço e estima de sua
largos e ra M doutro lado? Os que abi deixo, a
relevo particuT bastam seguramente, a pôr em
mesmo passo consonância, aliás' manifcstissima, e, ao
qoasí absolut' plenissimamente, pelo atrophiamento,
de que é alvo^' ^ ̂^^^timento juridico entre nós, os preconceitos
vindes definW^ Sloriosa milicia em que, meus jovens collegas,

alistar-vos.

dioso sentimento aquelles que, carecentes desse gran-
psycholoaico ' ̂ comprehendendo o Direito como facto
como f forca ^ percebem como phenomeno socioIogico,
eximio escripto^r*-'^^^'^^ organismo social», no adequado dizer de
producto excius' ^'á^elles para quem o Direito não passa d'um
cuiocerebrodwTj^'^^"^^ mente do Legislador, de
que, qual jorro oe^' Caííkllj, crém, piamente
jurídica; que aquen"''^' ^ transbordante, a torrente
fôrmas, e não divi.!^ instituições sociaes só veem as
tiitrnPQ Aflci • substancia—^acreditando que as constituições, e as lets em o/> i -

.  - oerai, suo orgams ou aoparelhos de mera orna
mentação ou UpparatA mm U Ou • • il- "que brilham nos repositórios ou collecçoes
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simplesmente para serem admirados sob o aspecto ou feição
esthetica, pela feitura e lavor artistico, pelo caprichoso rendilhado
da contextura, e longe estão de destinarem-se, como destinam-se,
á funcção incomparavelmente mais sobrelevada que essa,—de
serem, como são, conjunctos systematicos de normas, onde se
traduzem as relações jurídicas e concretizam as necessidades, os
sentimentos, as aspirações^ as tendências do espirito d'um povo,
num dado momento de sua existência; que aquelle que, fetichis-
tos e idolatras do Poder publico, acreditam que este é a fonte única
e infallivel de toda a sabedoria e verdade, a origem de todo o bem
e de todo o mal, e orgam especialmente preposto á providencial
funcção de pensar e agir pela-collectividade; que em fim, aquelles
que se sentiriam tomados de estupefacçao e de pasmo, si lhes
repetissem que o «Direito é o labor, sem repouso, de toda uma
nação, e não somente da Autoridade publica», c que a funcção do
jurista é tanto mais preciosa, a sua acção tanto mais imprescin
dível, a sua influencia tanto mais extraordinária, quanto é elle
quem, precisamente, dirige essa tão ingente quão ardua tarefa,
systematizando-a e imprimÍndo-Ihe a ordem, a regularidade e a
disciplina, e quem, por isso mesmo, vem a ser o maior quinhoeiro
das fadigas, das asperezas e das responsabilidades que a caracteri
zam; querer-se-ia que os que assim sentem e assim pensam, nos
julgassem e conceituassem por maneira diversa da por que real
mente nos julgam e conceituam?... Acreditar que o pudessem fazer;
seria, Senhores, desconhecer, de todo em todo, as leis a que obe
decem os phenomenos psychicos, e ingenuamente crer a possibili
dade de sua inversão...

De nossa parte, meus caros amigos, si não ha por que nos sur-
prehendermos, não temos, também, que nos magoar proíunda-
mente com a escassa benevolência com que nos distinguem aquelles
a quem me estou a referir. E, sem nos envaidecermos, nem presu
mirmos demasiado de nós mesmos, mas com a Justa consciência do
que somos e do que valemos como classe, mui ao envez de nos
melindrarmos com o não termos conseguido despertar a esses
taes o enthusiasmo-^que, aliás, tão facilmente suscitavel lhes é,—
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devemos no intimo render graças fervorosas aos deuses immortaes,
por não Ih^o havermos merecido.
Em realidade, meus jovens amigos, neste paiz, em que, ao que

parece, a mediocridade nunca teve guarida—e a trivialídade não
possue nem devotos nem cultores; neste paiz, onde tudo é porten
toso—o talento e a sabedoria, o siso e a rectidão de juizo, o
patriotismo e a benemerencia, surdem de toda parte, e pullulam,
como os productos de nosso solo feracissimo,—rebentam e vicejam
como os fructos de nossu flora opulenta e luxuriante; neste paiz,
que dir-se-ia vasto e enorme templo, em cujas naves sagradas
incessantemente reboamos psalmos e cânticos do louvor—-e a nuvem
do incenso da iísonja é tão espessa, e os vapores que dos thuribulos
se evolam, por tal maneira intensos e penetrantes, que fazem
vacillar os cerebros, de inebriados e entontecidos; neste paiz
dos panegyricos, dos hymnos e das ap<jtheoscs, já é preciosa for
tuna, meus caros amigos, fugir um individuo, e muito mais uma
classe, a essa onda de glorificação, que sobe e alastra, ameaçando
assoberbar a tudo ea todos; já é, em verdade, singular consolo o
poder-se, convicto, reproduzir aquellas memorandas palavras attri-
buidas a Catao, o Censor, e que ter-lhe-iam escapado, ao nota
rem-lhe que, ao passo que estatuas e arcos triumphaes sobreen-
chiam as praças de Roma, haviam-n'o, emtanto, de todo em todo
esquecido, a elle: «Maior credito me advirá de inquirirem os por-
vindouros porque me não elevaram estatuas do que perguntarem
porque m'as ergueram».

Sim, meus jovens collegas: aquelles que, como os que professa
ram na augusta religião do Direito, têm, com uma missão elevada
e sancta a cumprir, um ideial nobre e grandioso a nortear-lhes o
caminho^, encontrarão nas mirificas refulgencias deste, e nas puras
inspirações e sagrados dictames das próprias consciências, a luz
alentadora que os guiará, atravez de todos os obstáculos e de todos

os estorvos, no itinerário eleito—sem que hajam mister do baixo
incentivo dos chilros encomios, e grosseiros e fallazes applausos—
pedestal somente digno da gloria dos espíritos frivolos e naturezas
inferiores, a quem fascinam os ephemeros e fatuos lumes das exte-
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rioridades inanes, e embriagam os falsos licores da lisonjeria inte-
resseira e banal.

O cumprimento do dever pelo dever, tal o lemma mais bello do
nosso escudo, a inscripção mais digna de nossa bandeira. Cumpre
que para bem longe de nossos ânimos alonguemos quaesquer preoc-
cupações de vangloria e de amor proprio, tanto quanto todo pensa
mento de interesse, toda idéia de vantagem pessoal—das fórmaS
do egoismo a mais destoante da pureza e da elevação da missão
do jurista—este sacerdote da generosidade e levita da abnegação.

Não sei, com eíFeito^ Senhores, de qualidades outras que, mais
do que estas, possam enaltecer a classe de que fazemos parte^ e
sublimar-Ihe a missão augusta e nobilissima. Não sei de nada
equiparavel, em grandeza moral, ao orgam da Lei e da Justiça,
que, confundindo numa religião única o sentimento do Direito e
o culto do Altruismo, eleva-lhes n'alma um altar, no qual sacrifi
ca-lhes todo o seu ser, a sua existência inteira.
O incomparavel auctor de Die Jurispruden^ des taglicheu

Lebens, exalça, com as scintillaçoes de seu phrasear bellissimo, no
livro admirável que é o mais grandioso hymno que ainda se entoou
ao combate pelo Direito, o maravilhoso espectaculo do que^ ludi
briado em sua justiça e vendo profundamente ferida, com o seu
sentimento jurídico, a sua personalidade—lucta, esforçado e valo^
roso, até ao ultimo arranco, como aquelle personagem do romance
de Henrich voN Kleíst, em defeza do proprio direito, ao qual
immola tudo—«a felicidade dos seus, a honra do seu nome, o seu
patrimônio, o seu sangue e a sua vida».

Sem duvida, nobre e elevado espectaculo, tanto quanto edifi-
cantissimo exemplo, é esse, Senhores. Mais alevantado e grandioso
mais extraordinário e soberbo, porém, é, ao meu juizo, o espe
ctaculo, o exemplo, do homem da Lei—qualquer que seja o posto
onde a sua vocação ou o seu destino o tenha collocado—ou ainda
o do estranho á sagrada milicia legal, mas representação, num
dado momento, do principio do Direito—que sabe, em nobres
impulsos de desapego e desprendimento de si mesmo, sacrificar-se
pela victoria duma idéia augusta^ affirmando, imperterríto, os
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sacros principies do credo jurídico; é o espectaculo, o exemplo, do
que, sem cogitar dos perigos a que o expõe seu procedimento, nao
yacilla, um instante, em arriscar o futuro ea vida ás iras do Poder,
ás paixões dos partidos, ás violências das multidões ignaras, por
amor do direito alheio, da causa sancta e universal da Justiça,—
que é a causa dos fracos, dos desprotegidos, dos q ue soffrem,—
quer ella se personifique num indivíduo, quer se encarne num
povo, quer se consubstancie numa raça.

Bella e admirável é, seguramente, Senhores, a originalíssima
figura de Michael Kolaas, quando, ante a dor inenarrável que
lhe causa o ver que todos os caminhos legaes se fecham á redinte-
gração do seu direito, explue naquelle grito lancinante e pungen-
lissimo—«prefiro ser cão a ser homem e ver-me calcar aos pés!—
Lieber cin Hund sein^ menn ich von Fussen getveten wcrdcn
soll^ ais ein Menschly^ç.'^ arrancando á justiça venal que o vili
pendia, a espada polluida que ella empunha, brande-a por tal arte,
que o medo e o pavor apoderam-se de todo o paiz, fazendo vacil-
lar, em seus fundamentos, esse estado apodrecido, e obrigando o
proprio soberano a tremer no thronoi). Mais bello e admirável,
porém, do que este phantasioso lance da imaginação do novellista,
é a esplendida realidade daquelle sublime passo de Papinianus,
remessando as faces do déspota insano e audaz^ que fora pedir-lhe,
aos thesouros da sublimada sciencia, a. apologia de nefando atten-
tado, a phrase inolvidavel que lhe custou a vida preciosa, e a
Historia nos transmittiu, em toda a pureza de sua heróica simplir
cidade, como o mais brilhante exemplo da incorruptibilidade duma
consciência rectilinea e luminosa, e da mais sancta homenagem
rendida á religião do Direito por um dos seus mais puros e
excelsos pontífices: «Mais facil é perpetar o parricidio que justifi-
cal-o!— tam jacüe parriciãium excusari quam posse Jieril»

Esplendido e grandioso é, por fim, meus prezados amigos, o
soberbo vulto do heroe do romancista tudesco, quando, alentado
no «pensamento de não ter luctado baldadaniente, de haver hon
rado o Direito e mantido a sua, dignidade de homem, eleva o cora
ção acima dos horrores da morte e, reconciliado comsigo mesmo,
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com o mundo c com Deus, entrega-se resolutamente e de bom grado

ao algoz». Mais esplendido ainda e mais grandioso, comtudo, do
que esse commoventissimo desenlace duma vida em que a viva
chamma do sentimento jurídico luziu, sempre, de brilhos fulgu
rantes, é o fecho da mais que gloriosa existência de Abraham Lin-
colin; é a effusáo do sangue nobilissimo do txAtnhdiáoT yankee,
do antig.) legista do lilinois, exhalando o ultimo alento ao golpe
homicida do fanatismo escravista, em expiação de sua profunda
paixão do direito, revelada tão insignemente na grandiosidade,
como soube, da culminância da magistratura executiva do seu paiz,
servir á propulsão e triumpho do sublime movimento que subtra-
hiu quatro milhões de nossos semelhantes, de irmãos nossos, a
oppressão que osaviltava, ao mesmo passo que libertou uma nação
inteira ao negro opprobrio que a envilecia.

Urge concluir. Senhores. Assás já fatigou-vos as attençÕes a
minha phrase desprimorosa, sem brilhos nem colorido.

Ao endereçar-vos as palavras derradeiras, ellas seriam de ani
mação, e incitamento—a vós para quem as portas do futuro ora
se vos abrem, de par em par—si eu não soubesse que a fibra moral
da mociJade tem a rijeza adamantina das cousas puras e radiantes
e não ha senhorear-lhe a alma o desanimo, o desalento cobarde.

A coragem na lucta não vos fallecerá, por certo, nem a fé se
vos entibiará, jamais, nos recontros e embates da carreira. Vós sois
meus jovens collegas, a phalange do Bem, que ides caminho do
combate contra o Mal—que é a injustiça, que é a illegalidade, que
é o arbítrio, que é a violência—e haveis, seguramente, de vencer.
Porque, Senhores, como o espirito das trevas no poema miltuneano,
o Mal é a fraqueza.

«. . .ivicked, andthcnçe weaht^

e a força só reside no que , é puro e immaculado e luminoso e
grande.

De vossas energias, e só dellas, dependerá a victoria nesse
pelejar glorioso. Tanto mais intensas aquellas forem, quanto mais
brilhante, eíiicaz c duradoura essa será. Não vos fallcça a perseve-
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rança no trabalho! Seja o moto de vossa divisa aquella palavra
sublime de Severo, ao expirar: Laboremns\ E, de mim, vos affir"
mo, com toda a effusão duma alma que sympatbisa com as vossasi
e que ás vossas se acha ligida pelo affecto formado na mais doce
e amoravel convivência, na cultura commum da Sciencia—de mim
vos aflSrmo, meus prezados amigos, que, no retiro modestíssimo
onde se acolhe e abriga a minha amada obscuridade—e da qual a
vossa aprimorada e fidalga gentileza elevou-me á altura do encargo
de que me venho de desempenhar—não me faltarão, jámaís, enthu-
siasmos para applaudir-vos os triumphos, nem alentos para
bater-vos palmas aos «viris atrevimentos» e galhardias de comba
tentes impávidos.
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pronunciado PKLO DR. JOSÉ RODRIGUES DA COSTA DORIA NA. SESSÃO DA
CAMARA FEDERAL EM 7 DE AGOSTO DE 1897 POR OCCASUO DA TERCEIRA
DISCUSSÃO DO PROJECTO REFORMANDO O CODIGO PENAL.

O Sr. Rodrigues DoRiA:-Sr. Presidente, é com o mamr
embaraço que uso da palavra para tomar parte no debate sobre
assumpto de tanta relevância, interesse e importanca para o pa.z,
no seio.de uma Gamara constituída, na sua maior parte, de profis-
sionaes e mestres na sciencia do direito, e auenta a grande
competência e idoneidade da Commissao de revisão do projecto do
Godieo Penal. . , • j

Em uma das sessões anteriores, manifestei o dcse)0 de apre
sentar algumas emendas ao projecto ora em discussão, e apraz-me
declarar novamente que a sua leitura deixou em meu
melhor impressão, sentindo apenas que a inopia os ,
c  -' itos náo p ;nÍí:'A q ' ~ ^ \ ~ _
p iv exaltara digna Commissau, á quc._ não reg
pelo seu conscíencioso e bem ela borado trabalho. Nao
e a Commissao o declara no começo de sua exposição e nossacom louvável modéstia, não terá elle escapado á lei ^
contingência, e não será impossível descobrir-lhe -
faltas quas aut incúria fudit, aut humana parmn cant naÍM a,
como diz Horacio.

Assim, pois, e antes de externar as considerações com que
pretendo, ou melhor, com que penso poder justiDcar as minhas
emendas, e antes que a Gamara dirija á minha temeridade a censura
de Dante—.Aía tu chi sei che vuoi sedere a scrannai devo
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declarar á Gamara que o humilde orador, que agora lhe dirige a
palavra, estranho por completo ás doutrinas e theorias de direito,
espera merecer de seus collegas a maior indulgência, para os erros
nesse terreno commettidos, visto como, na phrase de Sprengel,
simpJiciter et ingênua inquirit ín e a quoa scientia sua expoiiere
potest,

Sou medico e como medico fallo.
O Sr. Adalberto Guimarães—E' medico, mas é professor muito

distincto de uma Faculdade de Direito. [Apoiados).
O Sr. Rodrigues Doria—E' bondade de V. Ex.
peste modo, resumirei as minhas observações áquella parte do

projecto em que assciencias médicas prestam a contribuição de suas
observações e experiências á confecção e interpretação da lei penal.
O Sr. Paranhos Montenegro—V Ex. é professor de medicina

legal tem toda competência.
O Sr. Rodrigues Doria—Espero, portanto, que me será dispen

sada toda acomplascencia por parte da Gamara. E si não conside
rasse um dever concorrer embora com uma pequena pedra, para
ajzonstrucção de edifício tão grandioso, eu não estaria nesta posi
ção, muito honrosa é verdade, mas também por demais afflictiva
para os obscuros e os fracos.
O Sr. Milton—A Gommissão tem solicitado o concurso de

todas as pessoas competentes para que o Codigo possa sahir desta
casa escoimado de defeitos; e a Gommissão honra-se muito com
o concurso de V. Ex.

O Sr. Rodrigues Doria—■Farei as minhas observações na ordem
em que ellas se forem apresentando no correr do trabalho, e
entrando na apreciação dos artigos que merecem da minha parte
alguns reparos começo pelo titulo 3.", que trata das diversas causas
que excluem ou attenuam a responsabilidade.

No primeiro artigo desse titulo, e que é o Art. 24 do projecto,
procurou a illustrada Gommissão estabelecer uma formula geral
que, em sua extensão, abrangesse todos os casos de estado mental,
anormal ou pathologico^ annullatorio da responsabilidade, e neste
ponto melhorou consideravelmente a expressão, scientiíicamente

t
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restricta, de loucos, de todo o gênero do Codigo de i83o ^
muito mais ainda a disposição do Codigo de 1890 que, no S 4- ,
Art. 27, não exprime sináo uma confusão verdadeiramente
sentido e sem intelligencia. ^ , , rovpmo
o Sr. Erico Coelho-V. Ex. tem razao. Essa obra do Govern

Provisorio não é codigo, não é nada; é um amontoado de dispa-

o'Sr. Rodrigues Doria-Entretanto, Sr. Presidente, nessa for
mula do Art. 24 a Commissão, querendo talvez evitar a
censura que fez a Faculdade de Direito de S. , Paulo ao arti„
correspondente do projecto primitivo, não redigiu propnam
artigo de lei, fez antes anatomia pathologica ou mórbida.
O artigo diz: ,
«Não são responsáveis criminalmcnte os que por defeito con^^ -

nito, ou adquirido, do cerebro, ou perturbação funccional respe
ctiva, não tiverem a livre determinação de seus actos.» _ ^

Na primeira parte deste artigo, Sr. Presidente, a
apenas procurou indagar si o individuo tem simplesmente
congênito ou adquirido, no cerebro. ^

Ora, os defeitos do cerebro não implicam, necessariamente,
estado mental capaz de annullar a responsabilidade, ou ni
diminuir os elementos que se fazem precisos para reg^ular a impu
tabilidade, a saber: a consciência e a livre determinação
e em confirmação disso ha na sciencia um exemplo, por
frizante, a que deu ensejo de observar a autópsia de Bichat. e e
tinha um defeito no cerebro, e que não era novo, abrangendo uma
metade do cerebro, e, entretanto, tinha um desenvolvimento e
faculdades tal que invadiu o território do gênio.
O Sr. Erico Coelho—Mas nós não havemos de esperar que um

individuo morra para então abrir o craneo e ver o que elle tem no
cerebro.

O Sr. Rodrigues Doria—De accordo. . . ̂
Nem nós podemos, nos exames medico-legaes, determinar si

individuo tem ou não defeito no cerebro. _
Gomprehendo bem, Sr, Presidente, o intuito da illustra a om-
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missão. Ella quiz nesta primeira parte do Art. 24 comprehender os
indivíduos que, por um embaraço ou retardação no desenvolvi
mento do cerebro, não teem igualmente o desenvolvimento das
faculdades respectivas, e por isso não são capazes, não teem res
ponsabilidade de seus actos, como succede aos idiotas, aos imbeceis
e aos cretinos.

A Commissão quiz também comprehender nesta parte aquelle
i. ^ ■ .uc , O .onsecu.jva

uma vesanía, ou que pôde ser primitivo, isto é, a demencia, que
constitue um defeito adquirido. Mas a redacção é que não está
precisa, de modo a exprimir tudo aquilio e só aquillo que a Com-
missão teve em vista.

portanto, não se deve aqui tra tar de defeitos do cerebro, con
gênitos ou adquiridos, mas examinar si o estado mental^ que pode
resultar desses deleites, conserva ou não as condições exigidas,
afim de estabelecer as relações do indivíduo com as leis penaes.
O Sr. Erico Coelho—Mas ha uin outro artigo do codigo em

que a Commissão define a irresponsabilidade que deve ser enten
dida de accordo com este.
O Sr. Ferreira Pires—E o reparo de V-; Ex. me parece ser

tanto mais justificável quanto a Commissão deixou de parte os
resultados da anthropologia criminal.
O Sr. Rodrigues Doría—Por conseguinte, acho que a redacção

deste artigo não tem a precisão e o rigor necessários para com
prehender os casos de defeitos mentaes^ congênitos ou adquiridos,
que podem annullar ou diminuir a responsabilidade criminal.

A commissão se inclinou talvez, para a designação que vários
psichiatristas dão a esses estados, resultantes de perturbação no
desenvolvimento do cerebro, denominando-os—dejeitos mentaes.

j^j^lguns médicos italianos, em suas classificações de moléstias,
^entaes, assim os appellidam, e Kraíft-Ebing estuda-os sob os
jjtulos de embaraço do desenvolvimento psychico e de fraqueza

se referindo aos de feitos do cerebro, que

não essencia.
Assini> pois, o que nós queremos saber e determinar é o estado
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mental; o que a lei deve exprimir é o estado das
indivíduo e nao o do cerebro; não devemos fazer anatomia pa
lógica, mas artigo de lei.

Uma outra consideração, que me occorre a respeito deste o ̂
e que a Faculdadé de S. Paulo ja notou, é a de não se
hender nelle a questão do momento, do tempo em qt^^ ° j gm
duo or-v" -iu o rrimn. Fst^ qa'^'~t:ão encontramos especifica a
outros codigos, como por exemplo, o italiano e o allemao.

Segundo o codigo italiano, não é responsável o indívidiio q^^
está em estado de enfermidade mental, capaz de annullar a
sciencia e a determinação livre dos actos, no momento em^
praticou o crime. Esta condição também é exigida pelo co ig
allemão, e me parece não dever ser desprezada neste projecto, po'^
ella se applica com justeza, sinão ás doenças mentaes própria
mente ditas, mas a casos de moléstias ou estados outros, como ̂
epilepsia, a hystería, o somnambulismo, etc.

O epiléptico não poderá ter a irresponsabilidade dos seus actos
sinão em determinados momentos; o epiléptico é um indivíduo
imputavel. Epilépticos foram: Gezar, Mahomet, Napoleão, Mo iere
e outros.

Aos especialistas em doenças nervosas e mentaes não passa des
percebido o effeito desastroso dos accessos epilépticos sobre o
çstado mental do individuo: entretanto, nao se pôde considerar
abolida a responsabilidade do epiléptico, sinão quando o acto
delictuoso é praticado durante o delicio, que muitas vezes antece e
ou segue os accessos convulsivos, ou durante os accessos larvados.

Deste modo, entendo que a condição do momento nao deveria
ser desprezada pela commissão, e, neste sentido, apresento uma
emenda, sob uma forma que julgo mais ampla, e quecomprehen e
todos os casos em que a responsabilidade pode ser abolida.

Esta emenda se assemelha ao artigo correspondente do codigo
italiano, com a díÊferença de que não se limita somente aos estados
de enfermidade mental:

«Art. 24—Não são responsáveis criminalmente os que, por qual-
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quer causa, não tiverem a consciência c a livre determinação de
seus actos, ao tempo em que delinquirem.»

parece-me, Sr. presidente, que esta disposição é sufficlente-
mente ampla e ao mesmo tempo precisa.
O Sr. Erico Coelho—dá um aparte.
O Sr. Rodrigues Doria—O epiléptico, que não commette um

crime nas proximidades do accesso, pôde ser perfeitamente respon-
savel; entretanto, se elle commette o crime pouco antes ou logo
depois do ataque é irresponsável.
O Sr. Erico Coelho.—Mas, pergunto a V. Ex.: como é que as

testemunhas, as pessoas que assistiram ao delícto, ou que viram

o criminoso antes do delicio, podem saber se elle era, ou não, presa
do accesso.

O Sr. Rodrigues Doria—Quem diz são os peritos, os médicos.
O Sr. Erico Coelho—Mas como, se os médicos, ou os peritos

não estavam presentes ?
O Sr. Rodrigues Doria—Pelo exame da historia anterior ou

progresso pela herança, pelo critério da degenerescencia, pelo acto
em si, pela ausência de motivo, pela impulsão^ pela forma do
ataque, emíim, por muitas outras circumstancias.
O Sr. Erico Coelho—dá um aparte,
O Sr. Rodrigues Doria—-O que quero dizer é que o indivíduo

pôde, em um momento, ser responsável e, em um outro momento
não ser, e a lei deve attender a essa circumstancia, que foi con
siderada pelo codigo allemão e também pelo italiano.
O Sr. Erico Coelho—-dá um aparte.
O Sr. Rodrigues Doria—O codigo italiano estabelece só o'

caso de enfermidade mental, ea minha emenda refere-se a qual-
qucr causa.
O Sr. Affonso Costa—dá um aparte.
O Sr. Rodrigues Doria {para o Sr. Affonso Costa)—X con

sciência e a liberdade, sim, e V, Ex. quiz negar a ultima com um
exemplo^"®

Reporto-me á critica que V. Ex. {dirigindo-se ao Sr. A;ffonso

Costff) discurso, em uma das sessões passadas.
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A consciência "e a livre determinação dos actos nao sao a
mesma cousa, se bem que a livre determinação dos actos dependa
da consciência. Esta é perfeitamente distincta, e posso apresentar
diversos factos, fornecidos pela pathologia mental, em que a con
sciência se destaca nitidamente da livre determinação dos actos
ou da vontade.

Conhecem-se muitos casos em que o individuo tem impulsos
homicidas, mas tem a consciência do acto máo que é impeílido a
praticar; resiste a esse impulso com todo o esforço e por algum
tempo, e não raro, quando percebe imminente o momento de sua
fatalidade, recorre ao suicidio como meio de evitar a execução de
uma acção abominável. Está ahi a consciência perfeitamente
distincta da livre determinação. Não são uma e a mesma cousa.

No Art. 25, Sr. Presidente, leio o seguinte:
«Os mencionados no artigo antecedente serão recolhidos a um

hospício penal, ou a logar separado dos hospícios communs, até
completa cura, ou tornarem-se inoffensivos.»

Esta formula precisa de correcção ou de restricção.
Não é somente a loucura ea epilepsia que podem annuliar a

responsabilidade do individuo.

O delírio febril, o somnambulismo espontâneo ou provocado,
por exemplo, podem dirimir a Imputabilidade, e não se ha de
mandar para um hospício penal um individuo, que ern um desses
estados, praticou um delicto, ou ainda um individuo embriagado.

Para obviar esse inconveniente, apresento a seguinte emenda.
tOs mencionados nesse artigo, segundo os casos, serão re^

Ihidos a um hospício penal, etc., (o mais como no projccto).* ( ̂
um aparte).

Isto, porque parece pelo Art. 25 que todos os indivíduos que
não tiverem responsabilidade devem' ser enviados para o hospício
penal.

E é este o tratamento que merece a pessoa que em delírio febril
praticar um crime? E' claro que não, e por isso é que faço a restri
cção.
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o Art. 24 estabelece a irresponsabilidade abso-

dev^d disposição, penso que um codigo completo não
tív^ mencionar ou contemplar a responsabilidade rela-

Sei"
tratando^^ responsabilidade relativa ou proporcional,
numeríT^d^ doenças mentaes, é combatida por um grandeo  e homens competentes, não só juristas, como também
médicos legistas.

tenho d mais refücto e observo, maior convicção,  e que a responsabilidade parcial é um facto perfeitamente
Cl o. Basta a observação dos hospícios de loucos, dos ma-

omios penaes, para ver que esses indivíduos podem até certo

cia^d^ '^minar os seus impulsos, teem em grande parte a conscien-actos máos que praticam e não se pode taxar absolutamente
e crue dade os castigos infligidos nos hospicios de loucos, casti

gos que^ na maior parte das vezes, são de effeito benefico na con-
ducta e na cura do indivíduo.

Os loucos obedecem ás ordens que lhes são dadas, e temem
os castigos e ameaças, que com freqüência mudam radicalmente o
seu procedimento,

Não me refiro, porém, tanto á loucura, como a outros estados
de moléstias nervosas, que não annullam totalmente a vontade,
mas a enfraquecem consideravelmente, diminitindo assim a respon
sabilidade penal.

E quando a responsabilidade proporcional seja combatida em
relação aos loucos, em relação a esses estados mentaes. me parece
que não se pôde com rigor admittir a irresponsabilidade completa
em todos os casos.

Nos delírios parciaes, naqulUo a que se chama monomania ou
jnonofrenia, muuas vezes a perturbação mental é tão ligeira e
restricta, que não se pôde absolutamente deixar impune o indiví
duo que, nesse estado, pratica um crime, fora da orbita do seu
delírio, c que é antes um facínora do que um alienado que age.

Este juízo depende da apreciação dos peritos, apreciação diíficil,
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é verdade; mas um codigo completo não poderia deixar e
estabelecer um artigo em que fosse contemplada essa responsabi i
dade criminal, parcial ou proporcional, com uma taxa penal também
proporcional ou atenuada, qualquer que seja a difiíiculdade de sua
avaliação.

Em relação á loucura, sei que grande numero de médicos legis-
tas e especialistas abalisados em psychiatria, e 'á frente delles
Tamassia, Maudslcy e Kraíft-Ebing, são adversários intransigentes
da responsabilidade parcial, qualquer que seja a forma da alie
nação mental.

O primeiro, porém, não deixa de reconhecer que entre esses
estados psychicos, nosquaesnão se pode fallar em responsabilidade,
nãocomprehende certas condicçoes que rniútasvei^es acompannam
algumas formas de loucura, e que dependem do abandono volun
tário de todo sentimento moral, ou de bizarrías, ou de especial
excentricidade do espirito.

O Sr. Erico Coelho—Um exemplo.

O Sr. Rodrigues Doria—O degenerado^ o epiléptico. Nas mono -
manias, o indivíduo é um louco eííectivãmente, mas não é louco
completo. E V. Ex, impara o Sr. Erico Goclho) sabe que, entre
o estado mental perfeito c o estado de irresponsabilidade absoluta,
ha milhares de gráos, dependentes da índole, da determinação e
da pessoa de que se trata, e que, como diz Mayr, ora se approxi-
mam da falta de liberdade, ora da liberdade absoluta, que eni
rigor não existe.

O Sr. Erico Coelho—A's gradaçoes não se pôde observar o
limite. Ora, si não se conhecem, por isso e que ha a responsabili
dade mitigada, por que não ha uma fronteira.

O Sr. Rodrigues Doria—E'para esses que habitam asfronteiras
da loucura, segundo a phrase de i3all, que teem um pé, dc um
lado, no território da responsabilidade mental e outro no território
da loucura; para os indivíduo? degenerados é que essa responsabi
lidade mitigada é conveniente e se faz necessária, satisfazendo
muito mais a consciência do perito ca consciência publica.

7
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Não ha muito tempo deu-se nesta cidade um facto que ficou,
sem uma decisão rasoavel.

Um indivíduo praticou um assassinato, o jury, decIarou-o louco,
o dlrec.tor do hospício disse que elle não era louco, e afinal o refe
rido indivíduo anda nas ruas, livre inteiramente de penalidade.
Parece-me que era o caso de uma responsabilidade mif gada.
O Sr. Erico Coelho—V. Ex. não argumente com o Jur}' do

Rio de Janeiro, que é uma corporação desmoralisada.
O Sr. Rodrigues Doria—Eu apenas aponto o facto: E' um

indivíduo que o hospício não quiz, porque o director o não julgou
louco, e que o jury considerou um doente.
O Sr. Erico Coelho—Não foi o hospício que não o quiz lá;

foram collegas nossos, da maior competência na matéria.
O Sr. Rodrigues Doria—Mas, si houvesse uma responsabili

dade proporcional, tendo o indivíduo de cumpril-a no asylo, não se
daria essa afFronta á consciência publica, esse perigo á sociedade,
de ver um facínora livre e desempedido.

Considero, pois, que não se pode dispensar um artigo que
trate da responsabilidade parcial e, .conseguintemente, da taxa
penal respectiva proporcional.
N este sentido, apresento aindíi uma emenda semelhante a uma

disposição que se encontra no codigo italiano:
• Art, 25, Os que, ao tempo em que çommetterem o crime,

nao tiverem abolidas, mas notavelmente diminuídas, a consciência
e a livre determinação de seus actos, são responsáveis, sendo-lhes
applicada a pena reduzida de um ou de dous terços.»

íiA pena nes^e caso poderá ser cumprida em um hospício penal,
ou em pasa de prisão».

Parece que esta disposição tem bastante logar, e encontra o
apoio de grande numero de médicos legistas, como Legrand du
Sauie, Lazaretti, Motet, Roncati, Tardieu e outros, e também de
penalistas hodiernos, como Carrara^ Pessina, Mancini, que apoiam
a responsabilidade parcial, até mesmo para os loucos, no caso de
delírio parcial, de monomania.
O Sr* Eriçp Coelho—dá um aparte.

■'A
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o Sr. Rodrigues Doria—E o reconhéciménto dessa responsa
bilidade mitigada para os menores deve forçar igual reconheci
mento para Os casos de moléstia ou pathólogicos.

Entre Casper, que quer a responsabilidadé em todos os casos
de monomania, e Maüdsley, que quer a irresponsabilidade com
pleta, eu me inclino mais para o ultimo.
O Sr. Erico Coelho—A tendenciá do direito penal moderno

é para mitigar toda a penalidade.
O Sr. Rodrigues Doria—Conforme a escola,
Na escola positiva, naó é a mitigação, é até a destruição. I)é

accordo com esta escola, para que viver um homem incorrigivel, e
que, repetidas as mesmas circumstahcias, praticará, seguramente,
crime idêntico ? . ; _ .

Sr. Presidente, ainda não pude convencer-me da infalibilidade
dã escola de Lombroso, que encontra em particularidades e modi
ficações externas da organisaçao a chave das disposições mentaes,
o que muitas vezes nao corresponde absolutamente á verdade.

Trago, para exemplo, Sócrates que, pela physionomia, segundb
descreveram seus comtempóraneos, devia ser um facínora, um
homem libidinoso, inclinado á embriaguez; no entretanto, sabe
mos que elle era um homem cheio de grandes virtudes, (fía
diversos apartes),

V. Ex. sabe {para o Sr. Afonso Costa) que na idade media
havia uma lei que determinava que qiiando dois indivíduos eram_
indigitadbs como auctores de um crime, e não
mais feio era quem soffria as penas; entretanto
perfeitameiite horiestos.

Nesta questão de respdrtsabilidade, sinto que o
commissão esquecesse aqüelles que' praticam crimes
embriaguez. . , , i,
o proiecto primitivo da commissão presidida pelo nobre

deputado por Pernambuco. O Sr, Dr. João Vieira attendeu a esta
circumstancia, reproduzindo a disposição do cò igò e i o, e
támbem dode 1890. .

Não posso, qualqiler que seià a escola qüe se adopté, equipa-

havia certeza, o

ha muitos feiò^

projectb da"
no estado dV

B'-.'
hA
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rar o crime praticado . pelo ébrio, que procura a embriaguez,
como meio de encorajar-se para perpetrar o acto, com o crime
praticado por quem accidentalmente embrlagou-se, multas vezes
transformando momentos de alegria, em scenas de sangue e de dor.

Acho que estas tres figuras são differentes e não podem ser
parificadas.
O Sr. Alfredo Pinto—-V. Ex, admittc a círcumstancia atte-

nuante ?

O Sr. Rodrigues Doria—No caso do indivíduo que se embriaga
constantemente, e nesse estado costuma commettcr crimes, e
daquelle que procura a embriaguez para perpetrar o delícto, nestes
casos, qualquer que seja a escola, não satisfazem a minha con
sciência a irresponsabilidade, ou a attenuação da pena.

Sei que, para certas escolas, desde que a consciência esteja
abolida, o individuo não tem crime; mas, no caso vertente, entendo
que o individuo deve ser responsável, semelhante o crime ao
daquelle que.não tendo animo de pratical-o, incumbe disso ter
ceira pessoa. E' um mandante
O Sr. Erico Coelho~dá um aparte,
O Sr. Rodrigues Doria—E' um caso de psychiatria; desde

que o indivi uo soffre uma perturbação mental, por causa, do
abuso do álcool, o legar delle é o asylo de loucos.

No caso e intoxicação aguda, nós temos diversos estados: desde
aque aanimaçao^ igeira, aquella excitação, em que o individuo
tem a imaj^maçao mais aguda, o pensamento mais prompto, a
palavra mais acU, em que o álcool animam ciim corpore calefacit^
como atao, até a embriaguez completa em que o individuo
não po e praticar acto algum, passando pela phase de delírio, as
vezes furioso, que é quandn ̂  u • ^ .

^  4"anao o ebrio se torna perigoso.
Nao veio rasao nara
„  j. . « / que a commissao tenha se esquecidodaque a ispo.içao os codigos de i83o e de 1890, que julgo muito

salutar e com a qual estou perfeitamente de accordo.
Eis porque apresento a j
.  emenda:«Art. posiçoes dos arts. 246 25 não comprehenderão os

que commetterem crimes em estado de embriaguez procurada
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para animal-os a sua perpetração, ou forem acostumados a com-
,< metterem crimes nesse estado.»

«No caso do art. 25, a pena da tentativa applicar-se-ha aos
ebrios habituaes ou voluntários, e a da cumplicidade aos acciden-
taes.»

«As penas impostas aos ébrios serão cumpridas em casas de
prisão.»
Em seguida Sr. Presidente, no art. 26, diz-o projecto docodigo

penal: «Também não são responsáveis criminalmente os menores
de 9 annos, contra os quaes não se poderá proceder.»

A illustrada commíssão, da qual é digno presidente meu dis-
tincto amigo deputado pela Bahia, o Sr. Milton, na sua exposi
ção de motivos, disse que reduziu de 10 annos, como era no pro
jecto primitivo para 9 annos, a idade da responsabilidade dos
menores, quando no entretanto havia mitigado sempre as penas do
citado projecto.

A commissão estabeleceu essa taxa para a penalidade dos
menores, segundo diz, em virtud do augmento crescente que se
observa nos crimes por elles commettidos.

Sr. presidente, do estado de embrutecimento que se observa nas
criancas, no momento do nascimento, manifestando instinctos
apenas esboçados á idade do desenvolvimento completo do espirito
na maioridade, ha uma escala, ha um verdadeiro^ p ano inc inado
na progressão desse desenvolvimento, e diz Rossi que entre a^ pri
meira idade e os 16 annos ha um ponto em que a^presumpção da
innocencia desapparece, e enfao começam as relações os menores
para com o direito penal. ^

Qual deve ser essa idade? O codigo teve razao e esta e ecer
nove annos para terminar a idade da irresponsa i i a e .

Já tive, Sr. presidente occasião de manifestar-me a respeito em
artigo que publiquei na 'Jievista da Faculdade de Direito da Bahia,
declarando que essa idade é baixa para nella terminar a irresport-
sabilidade do menor.

Para Rossi, em cada caso especial, deve-se estabelecer utn
exame para determinar st a criança tinha o discernimento preciso;
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quasi todos os codigos, porém, fixam essa idade, e segundo o
penalista mencionado, levar^ uma criança de 9 annos de idade, ao
tamborete dos réos é um escândalo, um actb afíiictivo, que não
terá jamais assentimento da consciência publica.

Muitas vezes condemna-se, não pela intenção, mas pelo odlo
que o acto em si produz. Haja vista o caso, citado por Blackstone,
de terern dois meninos, um de 9 annos, outro de 10 praticado um
homicídio, sendo condemnado o ultimo á morte. Pareceu aos
juizes que as crianças tinham obrado com discernimento, porque,
em vez de se esconderem, esconderam o cadaver.

A proposito desta circumstancia, diz Rossi: «Quanto esta
inducção é incerta e perigosa ? Quem poderá aífirmar, com
perfeita convicção da culpabilidade do accusado, que as crianças
tivessem previamente a intenção de esconder o cadaver ?

«E preciso não confundir o horror e o medo que a acção
criminosa inspira a um menor, depois de commettel-o, quando
vê diante de seus olhos o resultado dessa acção, com o conheci
mento prévio e distincto da natureza e conseqüência do acto que
vae commetter. E' educação e não penas que se deve dar a esses
pequenos seres.»

A minha observação não me leva a acreditar que uma criança
que tenha apenas completado 9 annos possua, em regra, o discer
nimento, que lhe dê a responsabilidade na pratica do crime.
O Sr. Milton—Essa responsabilidade perfeita é que não

existe.

O Sr. Rodrigues Doria—O desenvolvirnerito da intelligeneia-
flas crianças depende de muitas circumstancias, depende dá-raça,
do clima, da educação, civílisacão, meio, religião, etc.
O Sr. Erico Coelho—Não apoiado: a religião não influci
O Sr. Rodrigues Doria—Si para V. Ex. a religião impede o

progresso, a civilisação, porque não-poderá influir nò- desenvolvi-'
mento da intelligencia da criança ?

Qnando se tratou de confeccionar o codigò italiano, a idade de
9 annos completos-foi aedadeestabelecida, e era essa a idade fixada



V  *{ ' ' .-'í *■

|- Sè

no nosso codigo de iS3o para a .terminação da irrespo,nsabÍIÍda4e,
e o é no vigente.

Por occasião de ser esta questão discutida na Italia, alguns
médicos e juristas achavam essa idade um pouco elevada para as
meninas do sul, mas muito baixa para oq menores do norte.

Si na Italia, que é um paiz muito pequeno em relação ao nosso,
porém mais civilisado, a idade de 9 annos fo:i considerada baixa
para as regiões do norte, que diremos nós em relação a este vasto
paiz, que vae do Prata ao Amazonas, no qual a oivilisacão tem-se
limitado a uma certa faixa ao longe do mar, quando a benevolên
cia manda fixar a idade mais elevada ?

Cumpre, portanto, attender-se que o codigo tem de vigorar
cm todo o Brazil, ondeja civilisaçao é incipiente, e onde raças
atrasadas se tem misturado aos melhores elementos da naciona
lidade, ou as raças que nos vieram da Europa.

Acho, pois, que a taxa estabelecida não é a mais razoavel. Si
quizermos um exemplo de idades mais elevadas para termo da
irresponsabilidade dos menores, poderemos encontral-o no codigo
allemão, que estabelece a taxa de 12 annos feitos para começar a
imputabilidade dos menores, dependendo ainda essa imputabili
dade dos 12 aos 18 annos, da verificação de ter o menor conheci
mento de sua criminalidade.

O Sr. Milton—Isso é na Allemanha
O Sr. Rodrigues Doria—Estamos mais atrazados do que na

Allemanha, e temos de legislar para Matto Grosso, para o Rio de
Janeiro e para o Amazonas.

O illustre deputado Sr. João Vieira havia estabelecido no
projecto primitivo a idade de 10 annos completos como termo de
irresponsabilidade dos menores, e não sei porque, no seu substi
tutivo, adoptou a disposição do projecto em discussão.

O Sr. Milton—Porque convenceu-se com as razoes que lhe
apresentamos.

O Sr. Rodrigues Doria—Além dos motivos de ordem physio-
logica puramente, ha os motivos de ordem criminal.
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Ha poucos dias li a apreciação que o Instituto dos Advogados
do Rio de Janeiro fez sobre esta questão.

No seu parecer, o instituto diz que a conamlssao procurando
ser a mais benevoUi possível, mitigou todas as penas do codigo,
entretanto não mitigou as penas em relação ás crianças.
O Sr. Milton—A rasão csrá dada na exposição de motivos. A

lei é feita para certos e determinados paizes e em certas épocas.
O Sr. Rodrigues Doria—O parecer diz que em França a cri

minalidade entre as crianças é grande; sel-o-ha também no Brazil?
A estatística no Brazil mostra que as crianças teem manifesta

tendência para o mal ou para o crime ?

O Sr. João Vieira—Nós não temos estatística.
O Sr. Rodrigues Doria—Podemos então nos soccorrer das de

outros paizes.

Em relação a esta questão, Sr. Presidente, pode-se examinar
as estatísticas da Inglaterra, 'onde a criminalidade das crianças
no primeiro quarto deste século, levou o desespero ao espirito dos
estadistas daquella nação; mas esses crimes, se tem observado, são
em geral muito poucos nas crianças de menos de 12 annos.
Assim, nas prisões da Inglaterra vc se, segando Morrison, que

os menores abaixo de 12 annos, em relação á totalidade dos crimi- {
nosos, figuram na rasão de um p.ira 1000; os de 12 a 13 annos, de
38 para 1000; os de 16 até 21 annos, de 161 para 1000; de 21 a 3i
annos, de 3o2 para 1000.

Portanto, até 12 annos a criminalidade é muita baixa.
Examinando-se a natureza dos crimes commettidos por esses

menores, nota-se que são em geral muito leves, como vagabun
dagem, etc., e que são antes contravenções. E' nessa occasiao que
o Estado, em vez de levar estas cr ianças ao tamborete dos réos,
deve estabelecer medidas preventivas contra a criminalidade.

A criança tem tendências para o vicio, ceretis in vitium flecti^
como dizia Horacio; é neste período também que ella, como a cera,
se amolda aos exemplos e aos dictames da educação, da instru-

ccão e do exemplo. {Apartes).
E' verdade que a Commissão diz que a escola não tem dimi-
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nuido os crimes; mas não é só de instrucçao, é também de edu
cação que a creança precisa.

Na Inglaterra, onde como disse, a criminalidade nas crianças
aterrorisava.os estadistas no principio deste século, com a creação
de estabelecimentos chamados Reformatorios e das escolas indus-
triaes—Indiislrial and Trnants Schools—a criminalidade dos
menores tem decrescido notavelmente, e os médicos e os juristas
observam e confirmam este facto; nota-se ainda que alli, é princi
palmente entre os menores de districtos industriaes. cujas mães,
occupadas nas fabricas, deixam-nos privados dos cuidados maternos
moralisadores, que o crime mais se desenvolve.

O Sr. Milton—V. Ex. está confirmando o que eu disse: a
questão é de educação. {Ha outros apartes).

O Sr. Rodrigues Doria—Mas o que se observa é que é nestes
districtos industriaes, em que não se dá á creança a educação da
familia, sendo os menores muitas vezes deixados entregues a si,
vagando pelas ruas e mais tarde pelas tabernas e bordeis, antes de
chegarem á prisão, vivendo em commum com malfeitores e incor-
rigiveis que lhes vão transmittindo o germen do crime, é ahi
que a criminalidade é maior.

Peço licença para ler, a proposito, o fi nal de um discurso muito
importante que fez ha alguns annos o Sr. Júlio Simon na confe
rencia internacional de Berlim, apresentando o remedio para a pre
sente condição de cousas. Diz elle:

«Peço perdão para concluir minhas observações com uma nota
pessoal, que é talvez autorizada por um passado inteiramente con
sagrado á defeza da causa que nos traz aqui. O objecto das nossas
aspirações tanto é material quanto moral. Não é somente no
i nteresse physico da raça humana que procuramos livrar as crian
ças, os moços e as mulheres do trabalho excessivo; procuramos
lambem restituir a mulher ao lar, o menino á sua mãe, pois é
delia somente que são aprendidas aquellas licçÕes de affectos e
respeito que fazem os bons cidadãos. Desejamos fazer alto no
passo de desmoralisação para o qual o afrouxamento do lãço de
familia conduz o espirito humano.»
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Pois bem, na ausência da família deve o Estado empregar os
fneios necessários afim de prevenir a tendência ao crime que se
observa entre as crianças. {Apartes).

Por isso^ acho que a idade de nove annos é baixa.
O menino, como diz Hufeland, não é um estado normal, é uma

serie de esforços para chegar a tal.
O Sr. Milton—A malícia suppre a idade. \
O Sr. Rodrigues Doria—Isto no direito canonico.
O Sr. Erico Coelho—Si a criança for educada cm algum semi

nário, pôde, por antecipação ser criminoso.(//í7 diversos apartes).
O Sr. Rodrigues Doria Pelos motivos expostos, inclino-me a

augmentar um pouco mais a taxa da responsabilidade, e não
apresento uma emenda elevando-a a 12 annos^ porque percebo no
espirito da Gamara repugnância para esta elevação.

Limito-me a apresentar emenda no sentido de restabelecer a
disposição do projecto primitivo da Gommissão presidida pelo
Sr. Dr. João Vieira, elevando a 10 annos completos a idade em
que deve terminar a irresponsabilidade do menor.

Notei ainda, Sr. Presidente, que o projecto do codigo descui-
dou-sc de uma classe de indivíduos que vivem no seio da socie
dade, mas delia segregados até certo ponto: refiro-me aos surdos-
mudos. Essas creaturas, ácerca das quaes não se pode dizer que são
privados de intelligencia, porque muitas vezes são como a pedra
preciosa, occulta no seio da mina á espera do mineiro que a vá
descobrir e lapidar, não estão em todo o caso nas condicçÔes das
pessoas normaes ou communs.

Elias podem ter intelligencia em estado de gerincn, ,ou poten
cial, bastante vigorosa; são susceptíveis de uma educação mais ou
menos completa; entretanto, a falta de um dos sentidos mais inte
ressantes e delicados pela sua estructura e funcção, qual é o sen
tido da audição, considerado a porta ]>rincipal da intelligencia, o
sentido por excellencia, e pelo qual o indivíduo multiplica
poderosamente o patrimônio de suas idéas, os colloca em situação
bem diferente e desigual, relativamente aos outros indivíduos.

privados ainda, por isso mesmo, da linguagem fallada, predR

.'II
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cado valiosissimo, que distingue o homem do resto dos animaes,
náo se pódc dizer que tenham a mesma responsabilidade, c que
esta comece ao mesmo tempo cm que,começa no commum dos
homens.

Estranhei, portanto, Sr. Presidente, que a Gommissao não se
tivesse lembrado dessas creaturas, que merecem um tratamento á
parte em direito penal.

Não se pó le affirmar que ellas adquiram o discernimento na
mesma idade em que se observa nas crianças perfeitas.
O Sr. Malaquias Gonçalves dá um aparte.
O Sr. Rodrigues Doria—Elle é muitas vezes um indivíduo

incompleto.
Um Sr. Deputado—Mas está previsto na lei.
O Sr. Rodrigues Doria—Não está, porque elle não é sempre

um irresponsável; pôde aprender, pode ter intelligenda desenvol
vida; mas, apezar da instrucção, o surdo-mudo nao pode ser igua
lado ao indivíduo perfeito.
O Sr. Erico Coelho—Antes de qualquer instrucção, consi-

dero-o irresponsável.
O Sr. Rodrigues Doria—Isto tarnbem nao,
O Sr. Erico Coelho—Eu considero...
O Sr. Rodrigues Doria—O surdo-mudo não especialmente

instruído pôde ter, pelo meio em que vive, um estado de intelli-
gencia bastante clara. Mas, desde que o surdo-mudo approxima-se
do idiota ou do imbecil, incide no caso do Art. 24, e em outras
circumstancias poderá entrar no do Art. 25 da emenda. Apresento
por conseqüência, emendas elevando a idade em que o sur o
mudo tem começo a responsabilidade.

Assim digo:
«Art. Não são imputaveis.
1.° Os surdos-mudos até a idade de i5 annos.
2." Os surdos-mudos maiores de i5 annos e menores de 18, si

obrarem sem discernimento.

Em ambos os casos, os surdos-mudos serão recolhidos a casas
especiaes de educação até a idade de 21 annos.
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Aos surdos-mudos delinqüentes, menores de ar annos, appji-
car-se-ha a pena de cumplicidade.»

E' portanto a applicação de uma pena mais leve a esses indivi^
duos que não podem ser equiparados ás demais pessoas, tanto que
em alguns codigos elles já teem uma cathegoria á parte.

Vi aqui, com satisfação, no projecto, entre as circumstancias
attenuanfés, a idade avançada, ou a idade maior de 70 annos.

Já tive occasião de manifestar-me também sobre esta questão
dizendo que desejaria ver no codigo brazlleiro a velhice adiantada
maior de .70 annos, como uma attenuante da responsabilidade.
Em artigo publicado na Revista da Faculdade Livre de Direito

da Bahia, escrevi, entre outras cousas, o seguinte:
«A velhice não deve constituir uma escusa da criminalidade,

mesmo em gráo avançado, quando funccionam as faculdades
equilibradamente; no entretanto, não se pôde igualar o vigor
mental, a energia, o poder da vontade de um homem de mais de
70 annos a essas faculdades no adulto de 3o a 60 annos, mormente
no nosso clima enervante e debilitador.

«O que quero, o que desejo, é uma attenuação de penas nos
crimes commettidos por maiores de 70 annos.

"Si se attenuam as penas dos menores de 21 annos, por não
terem attingido o desenvolvimento completo, é equitativo aite-
nuar-se também as penas daquelles que entram no período da
decadência organica.»
A commissão, pois, reconheceu o que já, ha muitos annos, havia

dito Lucrecio: sentimos que a alma nasce com o corpo, com elle
cresce e envelhece.

O Sr. Milton—Diga em latim.
O Sr. Rodrigues Doria—Posso dizer:
^Praeterea.gigni ctcm corpore, et tina
üCresoere scntimus^ parít erqtie senescer ementem.y>
Gomo, disse, Sr, Presidente,, fiquei satisfeito em ver estabele

cida essa attenuante no projecto; mas por outro lado senti que a



Gommissão nao considerasse outra condicção como attenuante da
criminalidade, condicção que aliás não passou despercebida á
mesma Gommissão, que diz na sua exposição de motivos...
O Sr. Milton—Fomos prodígos até nas attenuantes.
O Sr. Rodrigues Doria—«Por ahi muito fácil c de prever que,

em relação ao direito penal, a Gommissão não collocou-se no ponto
de vista daquelles, que consideram a mulher um ser inferior.
A Gommissão entende com Alfredo Fouillè que os dons sexos

em sua diversidade 7iecessaria^ são dependentes um do outro^ e
se valem um ao outro.

Seria collocar mal a questão, pol-a sobre o terreno da incapa
cidade ou inferioridade das mulheres.

Neste caso, para resolver o problema, seria preciso refazer toda
historia natural da creação, e comprehende-se que quanto foi
decidido entre os proto^oarLos prenistoricos não pôde ser annti'
lado por um acto do parlamento.
Em primeiro logar protesto contra a supposta inferioridade

da mulher.

O Sr. Erico Goelho dá uma parte. {Risos).
O Sr. Rodrigues Doria-E' contra isto que protesto. V. Ex. as

colloca no ponto de vista de Proudhom, que respondia^ a
senhora que o queria convencer da igualdade dos sexos, izen
—'«a prova da inferioridade da mulher é a posição da esposa no
acto do matrimônio.» Esta posição de interioridade está o"ge ^ e
realisar-se entre os povos civilisados, e do outro modo a in eno
ridade da mulher desapparecia entre os selvagens da ova a e
donia, que procream more canino.

Entre os dous sexos não ha superioridadé, nem in erion a e,
mas também não ha igualdade.

Elies teem funcçoes differentes e se completam na natureza.^
Si os protozoarios prehistoricos não resolveram a questão,

resolveram-na os metazoarios que depois delles vieram. ̂
meiros, seres de grande simplicidade, formados de uma so celluia»
teem como característica não se reproduzirem sexualmente, e se
multiplicam pela divisão total em duas cellulas filhas^ deonde a
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propriedade da immortalidade de que são os únicos a gozarem na
natureza.

E' nos metazoarios que se observa a geração pela união dos
elementos differentes, destacados^ ou do mesmo organismo (her-
maphrodismo), ou de organismo diversos, estabelecendo-se assim a
differenciação e a separação dos sexos.
O Sr. Erico Coelho—Acho bom dizer em latim daqui por diante.
O Sr. Rodrigues Doria—Na escola zoologica, salvo casos raros,

osexo masculino é muito dístincto do sexo feminino chegando a
differença a tal ponto que animaes da mesma especie parecem de
especie differente, e alguns assim foram por muito tempo consi
derados.

Desde que os sexos se separaram, os organismo começaram a se
differenciar physicamente.

Isto é o que nos ensina a sciencia natural.

No genero humano observa-se o seguinte*, antes da pubcrdade
os indivíduos se parecem tanto, que, a não serem os caracteres
sexuaes primários, não se distingue o menino da menina, si se
apresentarem igualmente vestidos.

Quando a puberdadese approxima, a differença começaa mani
festar-se, e depois que esta phase da vida é attingida, estabelece-se
a distincção perfeita entre o homem e a mulher.

A mulher conserva em grande parte o temperamento e as
formas da creança, a pelle fina e macia, pouco provida de pellos, a
timidez e a ternura.

O Sr. Erico Coelho dá um aparte.
O Sr, Rodrigues Dorla—Não é inferior, mas também não é

egual. O que se observa é o que acabo de expor; de maneira que
a mulher e a creança constituem a magestade da belleza e da graça,
no dizer de Michelet.

Estudando-se physicamente a mulher, a differença entre ella e
o homem é extraordinária. Póde-se dizer, como Mantegazza, que
se observa em cada osso, ern cada rugosidade, em cada depressão,
a distincção entre o homem e a mulher.

i'
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O Sr. Erico Coelho—^Mormente quando já tem adquirido
aquelle systema orographico dos 40 annos.

O Sr. Rodrigues Doria—Essa. differenca também se observa
perfeitamente em relaçáo ás faculdades, mentaes. Na mulher, a
imaginação é mais exaltada, os sentimentos são muito mais vivazes,
as impressões são mais rapidas e fortes, juizo é mais instinctivo
do que reflectido.

E' este um caracter que todos reconhecem na mulher. Daniel
Stern (cuja opinião tem grande valor, pois é uma mulher de
talento, a condessa d'Aoust) af&rma a maior força intel ectua o
homem, e diz elle que, nas suas mais brilhantes manifestações, o
gênio feminino não attingiu os altos cumes do pensamento, e que
a humanidade não deve á mulher nenhuma descoberta ass.gnalada
ou invenção util, desviada sempre pelo espirito de c imera em
tudo, em religião, em amor, em política.

.A mulher, como diz mad.me Necker de Saussure, ou chega
de pleno .«alto ou não chega; admiráveis pela paciência quando

1  11- • 1 i-infrpm sa) nullas no terrenotratam de aUiviar os males de outrem,
intellectual.»

Comtudo, é tão nobre produzir uma obra que respire o gemo
quanto possuir um ventre iecundo que gerou esse gemo.

As funcções .sáo perfeitamente equivalentes. O homem tem a
cabeca, a mulher tem o ventre.

o Sr. Ferreira Pires-A mulher só vive para a espece e
,-s.in a vida individual; e a unicao homem para a especie e para

inferioridade. , ta • ^ c
_  ̂ • A .-ntilher diz ainda Uaniel Stern.O Sr. Rodrigues Dona—A muiner, ui.  .J, , • ritnm-se diversas mulheres que nachega á idéa pela paixao. üitam

,  - r ncoorim de rcvolucionari.is a aristocráticasrevolução franceza passaram uc
„  nue apa:xonou-se por um presopela paixao, como Rose Lacombc, q F 1 ,

.  ̂ ,^^jdpnte do club das revolucionárias, mudouaristocrata, e, sendo presidente uu
inteiramente de idéas.

O Sr. Milton—E vice-vers.'^.
o Sr Frico Coelho-A mulher sempre governou o homem

,  * ^ K.jvpmos de estar com supenondades.em toda a parte: para que havcm
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O Sr. Rodrigues Doria—Não ha igualdade; o que se observa
na vida da mulher é que ella entra na puberdade atravez de
tormentos do corpo e do espirito (estou fallando diante de um
parteiro distinctiss-mo). Phenomenos especiaes se repetem ,i3
vezes no anno, collocando a mulher em um estado anormal, que
na linguagem popular é designado pela expressão—incommodo.
Elias mesmas consideram os catamenios uma doença, ou pelo
menos uma indisposição. V. Ex. sabe perfeitamente disso {diri'
gxndo-se ao Sr. Erico Coelho')., e conhece também as desordens
que esse estado pode causar ao systema nervoso da mulher,
considerada já por Hipocrates um fóco de enfermidades e de dores.

A mulher, depois de casada, apenas antevê a doce esperança da
maternidade, é perturbada nesse prazer pelos incommodos da
gravidez, e depois pelas dores do parto e pelas fadigas do
aleitamento.

E quando perde a fecundidade, V, Ex. sabe os tormentos e
inquietações que esperam ainda a mulher nessa necessidade.
O Sr. Erico Coelho—-Mas ha homens que quando as mulheres

engravidam teem dor de dentes; não é só a mulher que soífre.
O Sr. Rodrigues Doria—Portanto, não se pôde absolutamente

egualar a mulher ao homem. Em confirmação desta proposição, eu
poderia citar diversas opiniões; entre outras, peço licença para
citar a de Spencer, que diz;
"O homem e a mulher teem, como o corpo, o espírito dífferente.

Entre elles existem differenças physicas correspondentes á parte
que tem respectivamente na conservação das raças, e differenças
psychicas correspondentes ás partes que tomam na educação e na
protecção dos filhos. Suppor que as diíTerenças existentes entre
suas actividades não sejam acompanhadas de analògas differenças
nas faculdades mentaes é suppor que não haja adaptação especial
a faculdades especiaes, o que seria um facto único e novo em toda
a natureza.»

V. Ex. sabe que na funcção da procreação, em que os deus
sexos collaboram, a parte reservada ao homem é de muito curta
duração, c a da mulher sç estende por dilatados me^es, desde a

\ UÁM
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gravidez até o aleitamento. As funcçoes sexuaes dominam todo o
organismo e a vida da mulher, e outro tanto não se pôde dizer do
homem. Segundo Daniel Stern, «é preciso acreditar que a
differença dos sexos não seja puramente do domínio da phj^siologia;
a intelligencia e o coração teem também um sexo». Para escriptor
tão competente no assumpto, «as mulheres não meditam bastante;
pensar, para ellas, e um accidente feliz e não um facto permanente.
Elias se contentam de entrever suas idéas sob a forma a mais

fluctuante e indecisa. Nada se accusa, nada se fixa, na bruma
doirada de sua fantasia.»

Não se pôde, pois, egualar de modo algum o homem á mulher;
não é superior um ao outro, não são eguaes, teem destinos
differentes, que se completam na natureza.

Por outro lado, a mulher é muitas vezes mais moral do que o
homem, e esse facto pôde-se explicar perfeitamente pelas condições
da maternidade.

Durante innumeros séculos, a condição da mulher tem sido
criar c educar a prole, e isso tem despertado nella grande numero
de sentimentos e instlnctos desinteressados, que vão se transmii-
tindo por herança; e po3SuÍndo-os em mais larga extensão do que
o homem, são por Isso multo menos dispostas ou inclinadas á
pratica do crime do que seu companhei ro na peregrinação terrestre.
Segundo Spcncer, as mulheres teem maior respeito para com o
poder, maior sympathia para os agentes repressivos e um
sentimento menos forte da liberdade.

A edade em que entram na carreira do crime é mais elevada do
que no homem, e mais cedo decrescem nellas as tendências
criminosas.

O Sr. Ferreira Pires—Provocam muitas vezes o aborto.
O Sr. Erico Coelho-São a causa de todos os crimes que o

homem pratica.

O Sr. Rodrigues Doria—Os crimes mais freqüentemente'pra
ticados por mulheres são o de aborto e o de infanticido; mas nesses
crimes o homem é, muitas vezes, tão responsável quanto a mul^aer.

Ella énerse^uila, seduzida, illudida, com promessas constan-
t  a * ' q
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tes; em um momento de fraqueza, ella succumbe deante da persis
tência, da habilidade, da reparação promettida; faz uma anteci
pação sobre o casamento, e, uma vez a gravidez declarada, cila vê
renegada a palavra e desapparecer quem tudo prometteu; tem
deante de si o abandono, a vergonha perante as companheiras, o
espectro esquálido da miséria; recorre ao aborto, pratica o infan-
ticidio. Ora, o homem não deixa de ser responsável também nesse
crime.

O Sr. Erico Coelho—E qual o remédio ?
O Sr. Rodrigues Doria—Não sei
O Sr. Erico Coelho—V. Ex. sabe; é a pesquiza da paternidade.
O Sr. Rodrigues Doria—Será a pesquiza da paternidade.
Os crimes praticados mais freqüentemente pela mulher, disse

eu são: o infanticidio, o aborto, c também o furto; raramente os
de violência.

estatística da criminalidade c muito mais favorável á mulher
do que ao homem.

«Segundo Block, na França, sobre i.ooo accus.idos haviam 170
mulheres, de 1826 a i85o; 180, de i85i a 1860; tõS, de [861 a i8õ5;
160, de 1S66 a 1S90..)

«Na Inglaterra a proporção de mulheres criminosas é maior:
253 par"^ homens. A Prússia dá um contingente muito
menor: i5o para i.ooo.«

«Na Italia, em 1870, para 28.8i3 homens condemnados,
existiam nas casas de pri^-ão com trabalho t.019 mulheres.

gegundo o professor Ziino, nesse anno a proporção de mulheres
detidas era de' 4 o/" para o numero de homens, e nos cárceres
-udiciarios de 7 o/", sendo a cúbica, a conservação da honra própria
ou de outrem, o amor illicito os principaes motores da criminali
dade feminina.).

^ proporção na criminalidade das mulheres ainda desceria
nais" nm pouco, si se tomasse em conta os crimes em que otem alguma parte na responsabilidade. {Ha um aparte,)

Q 5r. Rodrigues Doria—Hei de tratar do infanticidio; trag°
U1T13 procurarei justificar na occasião opportuna.
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A' vista de tudo isso, vê-se que a moralidade da mulher é
muito maior do que a do homem.
'  Sei que se considera a prostituição como o equivalente do
crime, na mulher; mas ha alguns annos, quando teve lugar um
inquérito parlamentar cm França, para estudar as causas da prosti
tuição...

O Sr. Erico Coelho—A prostituição não é propriamente um
crime.

O Sr. Rodrigues Doria—... a commissão de inquérito, de que
foi presidente Theophilo Roussel, da maior autoridade, e que lhe
deu o nome, assim resume os resultados:

«Uma grande parte na producção da prostituição deve-se attn-
buir ao amor do prazer e do luio, ao desgosto pelo trabalho e aos
instinctos desclassificados; a causa que, de accordo com os factos
citados, parece a mais poderosa e a mais geral, é a falta de um lar,
a falta de cuidados maternos.»

«Em Bordeaux, de 600 inscriptas, 98 eram menores, 44 pare
cem ter succumbido á sua própria falta, 54 cresceram sob condi
ções domesticas anormaes, 14 eram orphãs de pae e mãe, sete de
um só dos paes, 32 abandonavlas ou pervertidas por seus paes.»

Também o homem é cm parte responsável pela prostituição.
Sr. Presidente, os antigos, que não tinham tanto saber e

illustração como os actuaes, mas que possuíam um espirito de
observação muito mais agudo e penetrante, já consideravam o sexo
como condição attenuante dos crimes, e os illustres juristas que
me ouvem sabem que na lei romana o sexo era considerado como
causa de mitigação da responsabilidade.

A lei Julia estabelecia que: Mitior ením circa eas debet esse
sententia^ quas pvo injcvmitate sexiis minas ausuras esse censi-
•oimus^ e Farinacio, que V. Ex. conhece, {pa7-a o Sr. Milton),
também considerava esta condição como-attenuante: Decituci causa
miniiendi poenam erit ea qiiac sexus fragilitatem respicit.

Um penalista moderno, Carmignani, diz:
«E' certo, segundo as observações dos physiologístas, que os

orgãos da geração teem muita influencia sobre o intellecto. Na
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mulher a medula espinhal-(Ziíno corrige: o syslcmcL nervoso ence-
phalo-rachidiano) é mais débil, mais delicado do que no homem,
por isso ellas teem mais debeis as forças do espirito e mais tenros'
os meios naturaes" dè adquirir as idéas.

Isto posto, também o sexo feminino é uma justa caus.i para que
o delicto seja menos imputado ao agente.»
O Sr. Erico Coelho—A razão não é esta.

O Sr. Rodrigues Dona—Esta especie de attenuação da pena já
se observa praticamente na Inglaterra, onde a mulher não soffre
as mesmas penas de modo tão rigoroso quanto o homem.

Eis o que diz Morrison:
«Os sentenciados a penas de cinco annos ou m.iis solfrem -o que

se chama penal servitude. A sentença é dividida em tres periodos.
O primeiro, que é de nove mezes, é de prisão cellular {solitary
confinement). No segundo estádio, permitte-sc trabalhar em asso
ciação com os outros presos. No terceiro período, o sentenciado é
condicionalmente solto. Si se conduz bem, mostra-se trabalhador
i^industrious) terá a liberdade no fim de tres quartas partes da
sentença.

Em relação á mulher, essas disposições são modificadas e miti
gadas. O isolamento não é com tanto rigor applicado. Esta pôde
obter a liberdade np fim de dous terços de sua sentença. Ha ainda
para ellas uma classe de refugio {re/uge class).

As bem comportadas, no fim do primeiro período de prisão
{^penal servitude)^ são collocadas nessa classe, e nove niezes antes
da data em que expiram os dous terços da sentença, são tiradas da
prisão e postas em alguma casa para mwVa^VQS (Home for females)^
onde o Estado paga lo sh. por cada. inquilina a ella confiada (ha
duas dessas casas: the Elisabeth Fry Reftige c ihe London Pre~
^entioe ond Reformatory IristitiUion.)
O tempo passado ahi serve de preparo para a reentrada dessas

infelizes, na vida ordinária, e não são depois de prolongado período
(ja prisão, atiradas de súbito ao mundo, onde assim entram por
pequenos e imperceptíveis degráos, habilitando-as a começar vida
jiova sob condições esperançosas e salutares.»

•• 'í
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De modo que a muilier, antes de terminar o cumprimento da
pena, vac fazer esta cspecic de habito, para poder entrar na
sociedade, não tendo sabido directamente da prisão.
A mulher cumpre apenas dous terços c o homem tres quartos,

das penas, ha pois uma mitigação de pena, a que não será estranho
o reconhecimento da differença mental.
O Sr. Milton—A massa cinzenta.

O Sr. Rodrigues Doria—Sim; já não me quero referir ao menor
peso do cerebro da mulher, porém a massa cinzenta é de peso
especifico menor na mulher do que no homem. Em artigo que
publiquei na Revista da Faculdade de Direito da Bahia^ tive
occasião de referir-me ao estudo importante e novo de James
Chrichtoii Browne sobre o peso especifico de massa cinzenta cere
bral, em que este notável medico verificou que o da mulher era
menor do que o do homem, em todos os pontos e em todas as
circumvoluções do cerebro.

Medindo ainda o diâmetro das artérias carótidas internas e
vertebraes conjunctamente, chegou á conclusão, que no homem a
região anterior do cerebro, preposta á vontade, aos processos idéo-
motores, é mais irrigada; na mulher, é mais vascular a região
posterior ligada ás funcções sensoriaes.
A mulher, diz Ziino, ama e sente mais do que pensa.
Conseguintemente á vista das razoes expostas, é notável a

differença entre o homem c a mulher, e é por isso que se lhes deve
reconhecer responsabilidades desiguaes.

Assim, apresento uma emenda consignando este facto {lê)\
An. 34. § Pertencer o delinqüente ao sexo feminino.
Sr. Presidente, em relação ao crime contra os bons costumes

e á ordem na família o projecto diminue bastante as idades, com
parado ao codigo vigente.

Parece-me que não collocou a mulher debaixo da protecçao da
lei, tanto quanto devia fazebo.

Entendo que devemos elevar essas idades.
O Sr, Milton—-As mulheres de hoje não são as de i83o,
O Sr. Rodrigues Doria—As mulheres de hoje são, com pouca
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differença, as mulheres daquelie tempo; o coração pulsa impellido
pelos mesmos sentimentos. F'or isso, considero justo elevarmos a
idade para o crime de defloramento, de i8 para 21, que é a do
estado civil, que é a da maioridade. E'uma protecçáo necessária,

que devemos á fragilidade da mulher contra os aífagos e as blan-
dicias da seducção. Isto é apenas um acto de moralidade.

O Sr. Erico Coelho—Política. {Riso).
0 Sr. Rodrigues Doria—Desta sorte, as minhas emendas con

sistem, neste ponto, na elevação das idades, passando a de 12 para

i5, a de i5 para 18 e a de 18 para 21.
No capitulo—Homicídio—leio o seguinte:
«Art. 293. Matar alguém:
Pena—prisão com trabalho por seis a dezoito annos.
§ r. A pena será de oito a vinte e quatro annos de prisão com

trabalho no homicídio:

1 por meio de substancia venenosa ou qualquer outra, des-
truidora do organismo.»

Mais adeante, no § 2°:
«5 2." A pena será de dez a trinta annos de prisão com trabalho

no homicídio commettido:
I somente pelo impulso de perversidade brutal, ou com actos

de barbaridade ou sev'cias;
II por incêndio, inundação ou qualquer outro dos meios pre

vistos no titulo V deste livro;
in com abuso de confiança, emboscada, fraude, surpresa,

traição, paga ou esperança de recompensa.»
Não sei porque a Commissão destacou o crime de envenena

mento dos crimes por incêndio e inundação, como era no codigo
anterior e é no vigente, e collocou-o no § i.% em que as penas são
menores, aggravando aliás a pena para os crimes em que ha abuso
de confiança, fraude, etc.

Não conheço crime de maior fraude que o crime de envenena
mento. E' o crime que se pratica nas sombras, como diz Carmenin,
rastejando no lar doméstico, amedrontando a sociedade e inti
mando a consciência dos jurados pela duvida.

:  i\



•ri

1^. Muitas vezes attingc em seus preparativos a maior numero de
pessoas do que as víctimas escolhidas, revelando em seu autor
maior perversidade.

Por estas razões, quasi todas as legislações teem estabelecido
penalidade maior para o crime de envenenamento.

Não vejo motivo, pois, para se dimi mira pena neste crime, e
augmentar-se naquelles que envolvem fraude e abuso de confiança,
quando o crime de envenenamento está nestas condições.
O Sr. Milton—V. Ex. interpreta mal.
O Sr. Rodrigues Doria—Eu derivo a minha interpretação do

que vejo aqui escripto.
Penso que este crime devia estar collocado, como nos codigos

de i83o e de 1890, ao lado dos crimes praticados por incêndio e
inundação.

Mas outra observação me vem ao espirito, em relação á redac-
ção do paragrapho que diz:

«Por meio de substancia venenosa ou outra destruidora do
organismo.»

Sr. Presidente, o veneno não destróe o organismo. Eu não
sei qual é a substancia destruidora do organismo comparável ao
veneno. Qando um veneno corrosivo chegar a destruir o corpo,
será preciso o emprego de quantidades collossaes.
O que quer dizer—destruir?
O Sr. Irineu Machado—Privar de vida.
O Sr. Rodrigues Doria—Privar de vida não é destruir. O orga

nismo não fica por isso destruído. Me parece que a Commissão
quer referir-se neste caso a substancias, que, não sendo conside
radas como venenos, o devem ser, debaixo do ponto de vista medico-
legal.

Debaixo do ponto de vista puramente medico, o veneno pre
cisa ser uma substancia solúvel, ou que assim se torne, e seja
absorvida; mas. sob o ponto de vista medico legal, devemos
admittir como veneno substancias que, não sendo absorviveis,
pódern mecanicamente produzir a morte, como, por exemplo o
vidro moido. De maneira que, pelo meu modo de encarar- a
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questão, ou deve ser tirada do projecto a expressão—«substancias
destruidoras do organismo», dizendo-se simplesmente—«substan
cias venenosas», e deixando-se ao perito a latitude precisa para
collocar as substancias como o vidro moido na classe dos venenos
mecânicos, como denomina o Dr. Souza Lima, ou então, redigir
o paragrapho, como o faço ni emenda que apresento:

Art. 293:
Supprima-se o n. i do§ i.®
No n. 11 do § 2.® diga-se: por incêndio, inundação, substancia

venenosa, ou outra qualquer de emprego semelhante, ou pelos
meios previstos no titulo V deste livro.
O Sr. Irineu Machado—dá um aparte.
O Sr. Rodrigues Doria—Isto é, que seja propinado como é o

veneno, de mistura com os alimentos, com as bebidas, etc.
O Sr. Irineu Machado—Não satisfaz a expressão.
O Sr. Rodrigues Doria—V. Ex. terá então a bondade de

corrigir.
Não sei o motivo porque a illustrada commissão, presidida pelo

distinctodeputado Sr. Dr. Milton, supprimiu do projecto, o crime
de infanticidio.

No projecto primitivo, o illustrado deputado por Pernambuco,
Sr. João Vieira, estabeleceu no capitulo sobre homicídio a atte-
nuaçãü da pena para o crime praticado nos recem-nascidos,
quando esse crime era determinado causa honorls.

E' certamente uma das razões para que o infanticidio figure
como crime especial.
O crime de infanticidio é distincto do crime de homicídio,

por diversas razoes, não só de ordem jurídica, como de ordem
uiedico-legal. Sabe V. Ex. que no crime de infanticidio é uma
questão de grande interesse a determinação do tempo que a
creiinça tem de nascida; e questão capital determinar si a criança
respirou ou si nasceu viva, eqüivalendo em medicina legal uma
cousa a outra, pois é das modificações que deixa a respiração no
organismo do recem-nascido que se derivam todos os processos

Jocimasia ou de prova de vida. Este crime, portanto, tem
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pesquízas esscncíacs, determina indagações particulares, como
por exemplo o genero da morte. No caso de infantícido, são em
geral especiaes os generos de morte.

Este crime, causa honoris^ é um de attenuaçao perfeitamente
Justificada. Quem estudar a irritabiiidade, o estado mental da
mulher graviJa, quem tem o habito de assistir ás mulheres, por
occasião do parto, mesmo em convüçÕes normaes, vê não raro a
excitação nervosa que este phenomeno produz, chegando muitas
vezes a um verdadeiro delirio.

Supponhamos agora o caso do parto de mulher que tem a
infelicidade de se tornar gravida, fóra do casamento; que durante
muito tempo poude dissimular o seu estado, com cuidados con
stantes, para não incorrer na maldição dos paes, no desprezo das
amigas; que por esse facto vê deante de si o abandono, a condem-
nação, a miséria e a fome; dominando as dores do trabalho come
çado para não trahir sua falta e infelicidade.

Depois do primeiro vagido do recemnascido, que ella procura
abafar, a mente se desvaira, e n.t situação desesperada em que se
encontra a mãe se transforma em uma criminosa.

Não vejo, pois, razão para se supprimir do codigo esta atte-
nuação de penas, no caso de infanticidio, quando a autora do
crime é a mulher para occultar a dcshonra própria.
O Sr. Erico Coelho—Não apoiado.

O Sr. Rodrigues Doria—Eu direi com Thulié;
«Oh! mulheres que vostornaes mães no meio dos vossos, cercada

dos cuidados e do amor de todos, não procureis saber o vagido que
vos dá uma alegria tão profunda, quanto pavor e desvario pôde
causar á infeliz abandonada. E' para ella a maldição, a miséria
implacável! E' preciso não ouvir esse vagido^ ella appiica suas
mãos sobre a bocca da criança, cujos gritos redobram; é preciso
que se cale; e então a razãos e transformai».
E em muitos casos esta é a triste historia.

O questionário, ou os quesitos, que se formulam a respeito do
infanticidio, são de ordem especi.ib merecendo esse crime uma
figura especial no codigo.

10
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Neste pensamento redigi uma emenda reproduzindo o que se
acha no codigo vigente, com uma pequena modificação.

Esta emenda se acha concebida nos seguintes termos, e é
analoga a disposição n'ella contida á que se vê no codigo aus-

'D

triaco:

CAPITULO II

INFANTICIDIO

Art. Matar recemnascido, istc é, menino que não recebeu os
primeiros cuidados necesF.arios a sua existência.

Pena: prisão com trabalho de 6 a 18 annos.
Art. Si o crime for praticado pela mãe para occultar a des-

honra própria.
Pena; prisão com trabalho por 4 a 12 annos.»
De facto, a mulher que mata a criança, depois que amainen-

tou-a, não é mais a mulher desvairada pelo phenomeno do parto,
pela impressão da desgraça; esta Já é uma mulher perversa, salvo
uma perturbação mental que pôde trazer-lhe ate mesmo á com
pleta irresponsabilidade.

Apresentarei também, Sr. Presidente, uma emenda em relação
ao homicídio resultante de um ferimento ou offensa corporal, c
que se verificou pelo abandono dos cuidados médicos apropriados
ao caso.

Ou para aggravar a situação do réo deixando-se o ferimento
sem tratamento, ou porque mais vale o curandeiro insinuante e
ousado do que o medico, é muita vez uma lesão corporal, que
curaria facilmente sob os cuidados da antisepsia e de pessoa com
petente, a causa daanorte.

Ora, este caso não pôde passar desapercebido:
«No paragrapho único do art. 204 diga-se:
Si, porém, a morte for resultado de uma causa que já existia

no momento da lesão, e não foi por esta aggravada; ou si o olTcndido

'*•>1
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despresou os meios apropriados e conducentes â cura, impor se-ha
a pena da tentativa de homicídio.»»

Ainda, Sr. Presidente, sobre o capitulo das lesões pessoaes,
apresentarei uma emenda, em que modifico esta expressão, mu-
dando-a para ofjensas pessoaes^ e aoart. i.® supprimindo a expres
são—lesões da morte.

Pu sei que a expressão «offensas pessoaes,»» bastante geral,
poderá conter o crime de injuria e calumnia, que outra cousa não
são. Esses crimes, porém, se acham especificados, e como o termo
lesão quer dizer ferimento^ oijensa physica^ e neste capitulo,
além destas figuras, quero representar as alterações da saúde,
mais ou menos profundas, causadas pela oífensa moral, psychica,
como o medo, o terror, o constrangimento, julgo comprehender
melhor todos os casos com a denominação indicada.
O art. 1." deste capitulo do projecto diz: «lesões no corpo, na

saúde ou na mente.»

Quem tem uma lesão na mente, tem a saúde perturbada; desde
que a funcção do cerebro não é normal, o indivíduo está doente.
Portanto, parece-me que essa parte -lesões da mente—pôde ser
supprimida com vantagem pura a precisão da formula.

Modifiquei as disposições dos §§ 2." e 3." do are. 299, fazendo
desapparecer a especialísação adoptada, mas que não dispensa a
apreciação de cada caso por parte do perito, conservando, no
emtanto, os fundamentos ou a base da classificação estabelecida
pela illustrada Commissão.
Em uma classificação de em qualquer outra,

as linhas divisórias são artificialmente traçadas; na natureza não
ha saltos ou hiatos; os factos e os phenomenos se unem insensi-
velmente.

Uma especificação completa seria fastidiosa e embaraçadora;
determinando os traços geraes^demos ao critério do perito a facul
dade da apreciação e a avaliação do caso em si. Considero melhor
esta generalisação.

Do modo por que redigi esses paragraphos, corrige-se a collo-
cação imprópria no de figuras que encontram seu logar
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justificado no segundo, como sejam as lesões penetrantes da caixa
craneana c das cavidades thoraxica e abdominal.

São assim concebidas as minhas emendas:

:í

CAPITULO II

Em vez de lesões pessoaes^ diga-se: ofensas pcssoaes,
Art. 299, Causar a alguém qualquer lesão corporal ou pertur

bação na saúde.
Pena: etc.

§ 1.° Si do facto resultar alteração permanente da saúde sem
perigo de vida, enfraquecimento ou restricção da funcção de
membro ou orgao, cicatriz no rosto, ou inhabilitaçao do serviço
por mais de 3o dias.

Penas: etc.

§ 3.' Si do facto resultar alteração da saúde com perigo de vida,
alienação mental, mutilação ou destruição de membro ou orgão, ou
perda total de sua funcção, deformidade ou incapacidade perma
nente do serviço.

Penas: etc.

São estas, Sr. Presidente, as emendas que entendi apresentar
ao importante e valioso projecto de codigo penal, as quaes procurei
desalinhavadamente justificar.
O Sr. Milton—Justificou brilhantemente.

O Sr. Rodrigues Doria—Não nutro a pretenção de que sejam
ellas perfeitas, completas; e si não forem acceitas pela Gamara, me
ficará a convicção de que poderiam perturbar a contextura delicada,
o entravamento complicado, as linhas geraes da magnífica archite-
ctura, o molde, emfim, em que foi vasado o projecto de codigo
penal.

Concluo, pedindo a V. Ex. e aos meus distinctos collegas
muitas desculpas pelo facto de haver por tanto tempo abusado
das suas preciosas, complacentes e generosas attencoes. (Não
apoiados, Muito bem, muito bem, O orador é muito Jelicitado.)
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Lesões dos dentes

Se as lesr>es dos dentes produzem e

(juaiulo produzem deformidade ou

uiutilacAo.

Por honrosa indicação do Dr. i.° Promotor publico da Capital
fui nomeado pelo digno juiz substituto da Vara Criminal para
proceder a exame de sanidade no paciente Alfredo Ramos da Silva,
que faz objecto da observação que abaixo publicamos,

Nos termos da promoção, já publicada na Revista Medico
ílv Legal (i), devia eu responder aos três seguintes quesitos:

1." Se da lesão corporal referida no auto do corpo de delicto
resultou mutilação ou amputação de um orgão.

2.* Se desta mutilação ou amputação houve com eíFeito defor-
niidade.

3." Se houver privação permanente do uso de um orgão.
Tendo julgado necessário dar á resposta a estes quesitos um

certo desenvolvimento, parece-me opportuno publicar o presente
relatório como um complemento natural da promoção do digno
Dr. Promotor, que soube agitar questões medico-legaes contro
vertidas e não sei se sempre bem interpretadas entre nós pelos
"Cediços peritos.

Observação— de quatro dentes incisivos
por traumatismo cotn um bengala.

CD Anno, II n. 3 pag. 142,

\
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Gommemorativos—Alfredo Ramos da Silva diz ter soffrido no

dia 26 de Junho findo a aggressao de um indivíduo, que armado
de um chapéo de sol que empunhava pela ponta, fez-lhe com o
castâo as lesões que traz na dentadura.

Os peritos que o examinaram n'essa occasião, diz elle, encon
traram, alem das lesões dos dentes, ferimentos nas gengivas, nos
lábios e no pescoço.

Descripção—Alfredo Ramos da Silva é um moço pardo que
deve ter cerca de 16 annos como affirma, bem constituído e de
physionomia sympathica. Não apresenta lesõesacluaes, nem vesti*
gios de lesões anteriores a não ser as que se encontram na denta
dura. Os lábios acham-se intactos assim como as gengivas.
A dentadura é quasi completa faltando apenas o primeiro

pequeno molar esquerdo superior que foi extrahido ha muito
tempo. Os dentes parecem ter uma constituição de pouca resis
tência, estão cobertos de tartaro e alguns apresentam vestígios
de carie.

Os dentes lesados são em numero de quitro^ os dous incisivos
médios superiores e os dous incisivos literaes esquerdos infe
riores. Todos esses dentes estão fracturados, de fractura tran
sversal, simples ou incompleta.

Nos dous incisivos superiores, a fractura limítou-se a destacar
a borda cortante dos dentes parallelamente a borda livre em uma
extensão de alguns millimetros, de sorte que, trazendo os dentes
serrados, entre os incisivos médios superiores e os inferiores
existe uma fenda de alguns millimetros de largura.

Os dous incisivos lateraes inferiores esquerdos foram fractu
rados muito abaixo, mais proxímo do collo do que da borda livre.
Estes dentes estão portanto como se tivessem perdido a coroa.
O examinando não accusa dôr nos dentes, nem elles estão

abalados.

A sensação dolorosa de calor ou de frio que sentia logo em se
guida á lesão, quando bebia liquidos quentes ou frios, desappa-
receu actualmente.

Pronuncia bem as lettras dentaes.

L' -ii
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Discussão — A resposta aos' quesitos apresentados pelo digno
Dr. I.® Promotor exige o exame desenvolvido de questões muito
controvertidas e a respeito das quaes parece não existir ainda entre
nós uma jurisprudência medica assentada.

Para isso, importa, realmente ter uma opinião feita sobre os tres
pontos capitães seguintes: primeiro, quaes as conseqüências legaes
das lesões dos dentes; segundo, quaes d'essas conseqüências são
previstas no Godigo Penal; terceiro quaes finalmente as conse
qüências legaes possiveis das tesões encontradas no paciente.

As conseqüências legaes das lesões dos dentes são: a defor
midade, a mutilação ou amputação e a perda total ou o simples
enfraquecimento da juncção mastigatoria e da palavra.

Tem sido sempre das mais contradictorias as opiniões susten
tadas pelos autores a respeito d'estas conseqüências. Refere Weil
(2) que nas monographias especiaes de Schuhmacher e Doll em-
quanto o primeiro considera leve a fractura e até o descolocamento
de muitos dentes porque as conseqüências d^essas lesões são de
excessiva raridade; o segundo reputa grave até a perda de um só
dente porque alem de deformidade e perturbação da falia, occasiona
perturbação da saúde, oppondo embaraço á mastigação.

Teremos, portanto, de examinare criticar opiniões de auctores
dos mais respeitáveis, afim de apurar princípios capazes de habi
litar-nos a responder aos quesitos formulados. Epor este motivo
seremos obrigados a fazer transcripções mais extensas das que de
regra sé admittcm em relatórios medico-legaes.

§ i.° As lesões dos dentes produzem deformidade?
Os médicos legistas brasileiros que se têm occupado d'esta

questão respondem pela aííirmativa.
«Não poucas vezes as offensas physicas, diz o Dr. Soriano de

Souza (3), arrancam ou quebram os dentes resultando d'ahi uma
deformidade causada peba falta desses orgãos que incontestavel-
mente são um bello ornamento para o rosto do homem.»

(2) Weil- Produzione delia lesioni violente meccaniche etc, in Maschka.
(3) Soriano de Soiua. Ensaio de Medicina Legal, pag. 205.
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O professor Souza Lima (4) inclue a «avulsãodGS dentes» entre
as causas a «alteração permanente dos traços physionomicos do
indivíduo occasionada pelo traumatismo>, isto é, entre as causas
da deformidade.

Ao contrario a maioria dos médicos legistas modernos e dos
mais autorisados recusam formalmente ás lesões dos dentes a ca
pacidade de produzir deformidade.

Ziino^é categórico a respeito «Magistrati integerrimi e dotti,
diz elle (5), m hanno qualche volta richiesto per dire se Ia caduta
di uno o due denti incisivi constítuisca, oltre al debilitamento delia
funzione masticatoria, Ia deturpazione delia facia. Diró in seguito
ció che penso intorno alia debilitazione nella ipotese suesposta: di
sfregio peró non vè neanco a parbrme, potendo esistere facce
bellissime da muovere tuti, altro, che il sorriso di scherno, con Ia
contemporane a mancanza d'uno o di due denti, fossero anche gli
incisivi.»

E a opinião de Hofmann: lOn aura cependant, diz elle (6),
rarement 1 occasion, surtout pour Ia perte des dents, de déclarer
ces blessures une défiguration frappante, d'aborJ parce quMl ne
sagit qu exceptionnellement de Ia perte de plusieurs dents ou de
toute une rangée, ensuite parce que cette perte peut étre reparée
artificiellemente et parce que le manque de dents est un fait si
frequent et si souvent dú à d'autres causes, qu'il peut difficilement
etre mis sur Ia rnême ligne que les défigurations que Ia loi avait
manifestement en vue.»

Procuremos, porém, analysar o facto racionalmente.
Nos codigos penaes como o brasileiro em que a palavra defor^

midade é empregada de um modo geral para designar todos os
desvios morphologicos desde os mais ligeiros e insignificantes até
os mais accentuados e graves, evidentemente é dupla a significação
'egal do termo. Significa não só feaídade^ isto é, desvio de um

(4) Souza Lima. Traitmalologia Forense (Revista dos Cursos Práticos
e Theorfcos da Faculdade do Rio Janeiro, 1887 pag. 137).

(5) Ziino Medicina Legale, pag. 725.
(6) Hoilmaun. Nouvcaiix Elçmenls dç Mòdecine Légale, p. 315.
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typo dado de belleza, mas ainda anomalia ou ãefoi-midaãe pro
priamente dita, isto c, desvio do typo especifico do indivíduo. E
não, como tem pretendido alguns auctores. ou somente fealdaâe
(Moura Lacerda) ou somente deformidade (Soriano). E' a esta
descriminação que tem procurado attender os codigos modernos
como o italiano que contempla separadamente o sfregio perma
nente dei viso e a permanente ãetíirpa\ione dei viso.

Comprehendida por esta forma a significação do termo defor
midade., será impossível adraittir que as lesões dentárias possam
produzir uma deformidade propriamente dita, e isto pela unic^
razão, que aliás ainda não vi invocada, de que a perda dos dentes
não occasiona um desvio do typo especifico humano. Tanto no
inicio como no fi m da vida, em pleno estado hygido ou physiolo-
gico, ou ainda não existem, ou já não existem mais os dentes e
ninguém dirá que a criança a quem ainda não romperam os dentes,
ou o velho em quem já os fez cahlr a involucçao senil tenha perdido
por isso o t3'po da sua especie. E ainda mais, na transição da
para a 2' dentição, a substituição dos dentes de leite pelos dentes
definitivos, em nada faz perder á criança (tenha ella angélico sem
blante promissor da mais fascinante belleza) o tjrpo de sua especie
apezar do aspecto muito pouco gracioso que resulta da queda des-
egual de uns dentes e do lento desenvolvimento dos outros. E' pgj.
esse motivo que não procede o simíle estabelecido pelo di^no
Dr. Promotor entre os dentes e os olhos, para concluir da analogia
das funcções dos lábios c das palpcbras que se as lesões dos dentes
não constituem deformidade também não deviam constituir as dos
olhos.

Em cpoca alguma da vida a perda dos olhos é, com eífeito um
facto physiologico como a dos dentes.

Não se pode dizer o mesmo em relação a.deformidade conside
rada como synonyma òe fealdade. Neste caso, a perda dos dente
pôde evidentemente produzir uma deformidade.

A apreciação, porém, da deformidade assim comprehendida
converte-se cm uma pura questão de csthctica cm que em nada a

11
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competência do medico perito é maior do que a do pintor, do
esculptor, etc.

Contestando a opinião de Schuermayer para quem o medico
sobretudo devia ser juiz da belleza das formas masculinas, observa
judiciosamente Blumenstoch (7), « Ma io credo cbe ogni uomo
specialmente se pittore o scuitore possa dare uii giudizio sul
proposito. Nel dibattimento io mi sono sempre appellato ai senso
estetico delia corte o dei giurati, affidando loro il giudizio su t.ili
question.»

E' a opinião de Hofmann (8) : «On entend par dèfiguration un
défaut de beauté étant ia suite d'unc blessure, par conséquent une
chose purement csthetique, dont Tappréciation n'est pius exclusi-
vement médicale et peut étre remise au public et surtout au jury.»

Se porem o medico perito tem de responder a esta questão é
certo que como questão dê esthetica que c, ella se deve tornar para
elle de todo relativa.

Adoptamos aqui em tudo o modo de pensar de Weil e Blu-
menstock: «Se il medico legale fosse assolutamentc invitato di
respondere ad una tale domanda, escreve Blumenstock (9), egli
riel giudicare il deturpamerito dovrá tener conto dei sesso, deli'etá,
deli occupazione, ecc. dei rispettivo indivíduo.»
E nossa opinião, portanto, que só se póJe admictir a existência

de deformidade nas lesões dos dentes, quando concorrem as cir-
cumstancias da perda de diversos dentes incisivos, dificilmente
feparavel, em uma senhora e senhora joven. Estas restricções
carecem, porem, de justificação.
O privilegio do sexo e da idade é admittido explicitamente por

diversos auctores,
Ninguém melhor do que Hofmann o justificou. «II est évident,

escreve elle (lo), que Timportance de Ia dèfiguration, comme suite
d ̂ "e^blegure^ dèpendra surtout de Tindividu lui-même et que
(/) Blumenstoch. Oo/ZWna delle Icsioni violente etc in Maschka.

Z  loc. cil. pag. 219.(  ) loc. cit. 1- vol. p. 204.
(101 loc. cit, p. 230.

* 1.''
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des cicatrices de Ia figure, que nous hésiterons á regarder comme
une défiguration chez un homme, peuvent être considerécs comme
telle chez une jeune filie, parce que chez cellc-ci Ia défiguration
du visage par les cicatrices, non seulement se remarque plus, mais
a encore plus d^importance que chez un hominc. Le code civil
autrichien (art. i326)prendeuconsidérationcettecirconstance. Si
cette personne est du sexe fcménin et que son avenir est ainsi
compromis.»

A. qualidade de ser visivel que implicam os requisitos de serem
os dentes incisivos e a impossibilidade de se reparar a perda por
meio da arte, é mais discutida.

« E' inutile il retrovato, escreve, Ziino (ii), che negU uomini
barbuti non occorrano gli extremi dello sfregio^ se non quando le
eicatrici abbiano sedo in localitá non facilmente ricovribili di
peli; alievare o no Ia barba é nel pieno arbítrio di chi soffre Tonta
d'un marchio stampatogli sul volto da un malfattore, rua non può
11 leso essere costretto a scansare il rasoio per beneficare, cou un
nuovo sacrifizio, il proprio oííensore, > Naturalmente para o e«re
gio professor de Messina trazer ou não dentes postiços está no pfeno
arbítrio de quem teve os dentes fracturados n'uma lesão criminosa
e não se pôde exigir o sacrificio de usal-os, como um beneficio de
attenuação da responsabilidade do criminoso.

No emtanto nos parece que o direito á integridade do orsa '
mo que tem todo individuo, está sufficientemente garantido
diversos itens da gravidade que acarretam para as lesões pessoaes
as suas conseqüências legaes, e que seria excessivo rigor exiojr-
a aggravante que resultaria da deformidade ou fealdade app^p'^'^^
seja imposta, ainda quando esta fealdade possa ser reparad'^^^^^
disfarçada. ' ̂ ou

E' a doutrina seguida por Hofmann «La défiguration de
que Ia mutilation, diz elle (12), doit être frappante pour
gardée comme une circonstance aggravante, toutefois il
sible de déterminer quand une mutilation cesse ou com

(11) Zíído. Clinica Forense, pag. 323.
(12) Hofmann. loc. cit. pag. 219.
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-être frappante.-Gependant. il est rccomoiandé d'examiner Tindi-
'vidu, non pas nu, mais habillé et de dire si Ia déíiguratioa
ideterminée par Ia blessure est telle qu^elle se remirque iininédia-
tement sur Tindividu même hablllé. Les défauts qui peuvent
facilmentetre cachês ne doivent pas comprar pour une défigLirationo.

- § 2.' As lesões dos dentes constituem mutilação ou amputação?
Como bem observa o professor Souza Lima (i3), a mutilação

representa o traumatismo de que são conseqüências a deformi
dade, a amputação ou destruição ea inhabilitação fiuiccional
total ou parcial.

Considerar a mutilação, no sentido do Codigo Austríaco, como
«a perda de uma parte do corpo necessária ao complexo sem atten-
der se haverá ou não alguma conseqüência para a saúde do
respectivo indivíduo» (Blumenstoclv), é em ultima analyse con.
fundil-a com a deformidade ; tanto assim que esse codigo a limita

ao caso da mutilação apparente.

'  ' por seu turno b nosso codigo vigente parece ter impropriamente
confundido mutilação com amputação ou perda de orgão.

As duvidas e controvérsias que suscitou sempre a significação
legal dos termos mutilação^ orgão etc., tem levado os legisladores
modernos a especialisar quaes os orgãos ou membros cuja perda
importa em uma lesão pessoal grave. E posto que este proceder
simplifíqne consideravelmente a solução do problema medico-ju-
diciario, não o^quiz adoptar o Codigo Penal vigente, de sorte
que para saber se a perda dos dentes constitua e quando constitua
uma mutilação é índispansavel verificar primeiro se os dentes são
orgãos e se a sua perda constitue uma mutilação no sentido legal.

Se se ãttender a que a significação "legal-do termo orgão pôde
ser intcirainente diversa da sua significação anatômica, a tal ponto
que os codigos consideram o termo membro synonimo de orgão;
se se ãttender a "que a idéia dè orgão deve corresponder á de
"funcção distincta, segue-se que legalmente um dente não pôde ser
considerado um orgão. A funcção da mastigação não é funcção de

■  (íãTsoiõzã Lima, loc. cU. pag. 134.

■I



85

tim dente mas do systema dentário e para sua execução requer o
concurso dos dentes e das duas maxiUas. Borri (14) poude dizer
com verdade; «Per bene intendere le questioni che potrebbero
í"arsi (sobre as lesões dentárias), bisogna ricordare che il systema
dentário forma Porgano che serve alia masticazione. I denti incisivi
tagliano: 1 canini lacerano: 1 piccoli moJari o hicuspidí ed i
grandi molari o tricuspidi servono a iriturare gli alimenti.»

Não será, portanto, a perda de um dente que pcderá consti
tuir mutilação^ mas a perda da dentadura ou pelo menos de uma
das partes da dentadura prepístasaos processsos mechanicos de
que a mastigação se compõe; incisao. laceração e trituração, cor
respondentes aos systemas incisivos, caninos e molares.

A perda ou lesão de um ou dous dentes é sem duvida uma
mutilação ou amputa mas uma amputa ao ou mutila ào
medica cirúrgica e nunca, uma mutilação legal. <E inutile,
poude dizer Ziino (i5), per ció (pela enumeração que faz o Codigo
italiano dos orgãos cuja perda importa mutilação,) che i chirurghi
indichino como mutila\ione rinutilizzazione di alciine parti deli
organismo, e per storpio Í1 difetto di movimento quale che esso
siasi. L'abIazione di un tratto di pelle o de mucosa, di una falan-
getta o di un dente, sará una mutilazione chirurgica, non mal
una lesione gravíssima secondo Io spirito delle legislazione euro-
pee e Ia parola tassativa dei nostro codigo penale.»

§ 3,° As lesões ou perdas de dentes produzem inhabilitaçao func-
cional? . 1 ui- '

Os codigos brasileiros, o do império como o da republica, so
previram a hypothese da «privação permanente do uso de um
membro ou orgão», mas não cogitaram do simples enfraqueci^
mento da funcçao.

Ora desde que se considere como orgão, não cada dente tomado
isoladamente, mas o systema dentário, é evidente, que só
occorrer a privação permanente do uso, quando sobrevier queda

(U) Borri, in Fiüppi; Manuale de Medicina Légale.
(15) Ziino, loc. cit. p. 317.
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ou fractura de muitos ou de todos os dentes. Quando a queda fôr
somente de alguns dentes o que ha é o enfraquecimento da
Juncção mastigadora^ que como acabamos de dizer, o nosso
Codigo Penal vigente nãó previu como condicção de aggravaçao
das lesões pessoaes. De modo algum me parece acceitavel a opinião
do sr. dr. Souza Lima (16) que manda incluir no conceito de
dejormidade ode enfraquecimento da funcção^ porque acredito
que o critério de dejormidade é todo morphologico e não deve
ser funccional, senão em casos de todo especiaes.

Ha, parece, um ligeiro equivoco neste particular por parte do
digno Promotor publico, quando acredita que o codigo de i83o
só attendia á alteração funccional, ao passo que o de 1890 attende
tanto a alteração funccional como á morphologica. A disposição
doart. 204 do Codigo de i83o importava, de facto, a previsão da
simples alteração morphologica. E, por outro lado, ou subenten
dido como no Codigo de 1890 (17), ou expresso como no de i83o
o requisito de uma funcção particular entra na essencia mesmo
da idéia de orgão. A única differença entre os dous codigos é que o
de 1890 fundiu n'um só artigo disposições que eram previstas em
dous artigos distinctos no Codigo de i83o.

Quando se trata da perda de um ou dous dentes, a maior parte
dos auctores a consideram com razão como não perturbando a
funcção mastigatoria.
Em relação á perturbação da palavra que alguns auctores como

Doll, Borri etc., admittem no caso de perda doa incisivos, parti
lhamos a opinião de Hofmann e Casper que a contestam sob
muito bons fundamentos.

r.*,'
. .fe

(16) Loc. cit. p. 137,
(17) RComo bem diz o dr. Moura Lacerda, este quesito {se houve ou. resul

tou mutilação ou destruição de algum membro ou orgão) tem por fim habilitar
o juiz a applicar ou não ao réu as penas do art. 202 do Codigo Criminal,
mas, para que possa ser assim, cumpre que se complete a pergunta acres-
centando*}he as reslrictivas consagradas no codigo relativamente á
natureza do membro ou orgio interessado na oíTensa physica, e bem
assim «da funcção por ella exercida. Deve ser segundo a lettra da Içi no
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«Les blessures des lèvres ou Ia perte de dents, diz Hofmann,
(i8), n'entrainent pas par ellcs mêmes une perte de Ia parole et
on peut difficilement admettre, que, après ces blessures il persiste
une telle diííiculté de Ia parole qu'clle puisse être designée comme
une faiblesse durable de Ia parole dans Ic sens de Ia loi.

«Stando al coã. austríaco^ diz Casper (19), sarehbe assai difficile
scegUere Ia classe soito cui collocare Ia perdita di uno o pochi
denti, imperocché non ci si può applicare il perturbamento delia
salute^ il permanente infievolbnento delia loquela^ nkVà incu-
rabile inferrnitá c non rimane altro che dichiarare Ia lesioné
leggiera per se indicando gli eíFcti che questa Icsione se trae dietrb.»

Recapitulando este longo exame apuramos pois:
1." que a lesão ou queda dos dentes não é uma deformidade

propriamente dita:
2.° que a queda ou fractura dos dentes importa, porem, uma

deformidade—fealdade quando concorrem as três condições
seguintes:

a ) fractura ou queda dos incisivos;
b ) em mulheres moças;
^ ) com difficuldade de reparação artificial.

3." que, sendo o orgão mastigatorio o systema dentário, só a
queda ou fractura de muitos dentes poderá constituir uma
mutilação legal.

4-*' que na perda dos dentes a inhabilitação funccional deve ser
especificada nos tres casos seguintes:

a ) privação permanente do uso de um orgão quando
ha perda da dentadura ou de grande numero de dentes.

citado artigo—membro ou orgão dolado de um mooimcnio dislmcto ou de
uma fimcçào especifica que se pòic perder, sem desapparecer a vida.
Qu= ndo mesmo o quesito não seja concebido a'esles termos, cumpre ao
perito corapietai-o em :»ua mente atteudendo a estas circuinstancias que
são consubslanciaes ã legitima e correcta inle-prelação do quesito»
(Souza Lima, loc. cit. p- 132).

(18) loc. cit. p. 315. ,■ V
(19) citação de Ziino. ^
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b ) enfraquecimento funccional quando ha perda de
diversos dentes concorrentes a um dos processos mecâ
nicos da mastigação.
c ) não ha perturbação da funcção mastigatoria na perda

de um ou dous dentes apenas.

d ) na lesão dos dentes o embaraço da palavra não pôde
ser de monta a ser tomado em consideração legal.

Ora, no caso do examinando Alfredo Ramos da Silva, -•
1/ trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de profissão

mecanica, cujos dentes incisivos inferiores podem receber òu".
ser substituídos por dentes artificiaes. Por conseguinte não se pôde •
admittir que a lesão tenha produzido deformidade.

2.° Só houve perda de dous dentes incisivos laieraes esquerdos
inferiores e simples fractura da borda livre ou cortante dos inci
sivos médios superiores. Não houve, portanto, perda de uma
carreira ou fila de dentes com mutilação legal da dentura ou orgao
mastigatorio.

3." A perda da borda livre dos incisivos médios superiores
enfraqueceu a sua acção cortante mas não os inutilísou de todo'
para a mastigação, E este enfraquecimento junto á perda da acção •
dos incisivos inferiores lesados não supprime de todo o processo
cortante do acto mastigador, que ainda pôde ser executado pelos
incisivos direitos auxiliados pelos incisivos médios. Estas lesões
nao determinaram, por tanto, perda permanente do uso do systemu
dentário ou orgão mastigador, embora tivesse enfraquecido esse
uso ou funcção.

O Codigo Penal brasileiro não prevê, porém, o simples enfra.
quecimento do uso ou fu icção como causa aggravante das lesões
pessoaes.

Conclusão: Pelo que passo a responder aos quesitos pela
seguinte forma: Ao i.% não. At) 2." não. Ao 3/ não.

Nina Rodrigues.

'v' A
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Da vida sexual uiorbida perante o codigo
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.■ Não ha questão de importância mais transcendente do que essa
que diz respeito ás psycliopathias do instincto sexual perante os
codigos penaes.
- Todas as nações civilisadas estabelecem penas mais ou menos
severas pa.ra os indivíduos, que, desviados da orbita normal dos
/jons costumes, se despenham nas mil aberrações do instincto
sexual, ferindo de face a moral publica.

Tal preoccupação pela manutenção da moralidade promana
certamente do exemplo frisante do desmoronamento das grandes
civilisaçoes da antigüidade, do influxo deleterio da exuberância
mórbida ou perversa das manifestações sexuaes.

Que é feito de Ninive, Babylonia, da Grécia anthropomorpha,
da Roma dissoluta dos Gezares libertinos ?

Regista a historia em seus vastos repositórios que, em todos
os tempos, á luxuria desbragada e impudente se tem olTerecido
em holocausto o fructo de séculos e séculos de trabalhos inces
santes em prol da marcha gloriosa da civilisação.

Ha na historia da humanidade um facto singular que symbolisa
de modo cabal, pintado com as cores^vivas da realidade, o quadro
negregado do carcomer da ci^íilisaçao pelo gusano insaciável da
lubrícidade.

—E' quando, ebrio de vinho e excitado pelo desvairamento de
orgias muita vez incestuosas, o Cezar monstruoso de Roma deca
dente se extasia ante o espectaculo horrivelmente bello do incenr
dio da herdeira intellectual de Athenas.

12
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Máo grado opinioes em contrario de sábios verdadeiramente
compenetrados de sua missão sublimada, a humanidade não tem
decahido, no perpassar das eras, sob o ponto de vista da morali
dade. Os desregramentos genesicos eram por demais freqüentes
nas épocas passadas, e entre muitos povos reduzido a simples
questão de nonada o sentimento do pudor—essa cairaça, que c
ao mesmo tempo ornamento e defcza da mulher.
As religiões ergueram até á apotheose muito sentimento lubrico

e é noção corrente que, mesma na raça caucasica, sem duvida, a
mais intelligente e moralisada, reinou por muito tempo o precon
ceito informe e degradante de que era um verdadeiro roubo a
posse exclusiva de umi niulher. Assim, em diversos paizes era
do ritual sagrado a prostituição pelo menos umi vez durante a
existência. Referem escriptores antigos que as Lyiias se prosti
tuíam antes do casamento e que em Babylonia, ao menos uma vez
durante a vida, era dever sagrado da mulher se prostituir, me
diante salario, no templo de Mylitt-i, nome por que designavam
Venus.

Actualmente ha mais puiicicia, mais respeito pela moralidade
publica ; o vicio existe, é verdade, mas se confina em antros
obscuros,,conscio de sua iníerioridade e inadapticão á luz meri-
diana da isciencia.

Onde os cultos orgincos e de immoralidade requintada, que se
chamaram Phalius, Priapo, Lampsacojstiphallus etc, e essa alluvião
de adorações obscenas, eróticas e vulvares de tempos recuados ?
Hodiernamente as manifestações aberrantes do instincto sexual

se expandem profusamente, é um facto, e proliferam de preferen
cia nos grandes focos d i civilis ição ; mas o homem da sciencia, não
dominado pelo á priori c desvinculado do metapbysismo espúrio,

desvenda-lhe os arcános, disseca-as com o escapallo da psycholo-
gia e da psychiatri.i e uma vez no requinte da anilyse, recompõe
pela synthese, peça por peça, molécula a molécula, sobe a genera-
lisação e estatue definitivamente que nem tod.i manifestação
anormal ão instincto gcnesico é oriunda do vicio e da perver
sidade.

■ •íí
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As estatísticas criminaes dos últimos tempos denotam um

accrescimo progressivo dos delictos sexuaes, principalmente dos
actos de deboche praticados cm indivíduos de menos de ii anhos
(Casper, Lombroso, .Krafft-Ebbing, (Ettingener). Tardieu e
HoíTman apresentam uma nota curiosa, pela qual se evidencia
que no decurso de 24.nnnos (dè iS^i a iSyS) foram julgados em
França 22017 delictos sexuaes, dos quacs 17057 commettidos sobre
creanças. (i)

A espccialisação do maior numero de attentados sobre as
creanças não está a denotar perversão mental, antes do que
pervcrsiJadc, quando c sabido que são ordinariamente perpetra
dores de taes delictos, velhos, cujo estado de inhibiçao cerebral
não é freio bastante para o tumultuar dos últimos lampejos da vida
sexual, crepitando íntermitiente nas vascas da agonia ?

A sciencia modetna o disse e o accumular dos factos dia a dia

accentüa seu vcreâlctum. A mor parte dos crimes sexuaes

commettidos pelos contemporâneos não pertence ao âmbito dema
siado estreito dos codigos penaes; adeja, sim, em uma atmosphera
infinita, em pleno domínio psychopathologlco e, em vez da punição
severa com que os reprimiini as leis draconianas de outFora,
devem sobre clles Jorrar as fulgurações da sciencia psychiatríca.

Quererá isso dizer que a sciencia estabelece a impunidade e
favorece o crime ?

Só pode affirmar, argumentando de boa fe, o moralista emper
rado, que, circumscripto ás ide'as aprioristicas, enchcrga na pouca
severidade das penas contra os delictos sexuaes nos tempos

_  modernos—a causa eííiciente das aberrações gcnitaes. Para quem
prescrutar de animo severo e desp.evenido a obra, sobremaneira
humanitária, do icgisUídor contemporâneo resaltarà imponente,
com a magestade de um aphonsma, a connexão intima e indisso
lúvel entre esses actos reconhecidamente anormaes e a nervosidade
crescente das gerações modernas, cujo estado mental, hereditaria-
mente enfraquecido, manchado com o selio da degenernção não

jit..
K'i

(1) KraíTt-Ebbing-Psych. Sexualis, juiz

AIíu.



pôde resistir aos embates da neurasthenia e dos choques da lucta
pela vida ao lado das enfermidades e do alcoolismo (!)

Diante de taes bases como rcsponsabilisar perante a lei indi
víduos que, sob a impulsão de um defeito psychico ou de moléstia
reconhecida, sao irresistivelmente atirados ao abysmo lobrcgo do
crime ?

Não, a responsabilidade em taes condicçÕes deve ser contes-
tadada, nullilicada.

Quando peritos de habilitações reconhecidas e de probidade
acima da mais leve suspeita, não podendo categoricamente respon
der aos quesitos do magistrado, afíirmam que, no momento do
acto delictuoso, o accusado se achava sob o influxo irresistível de
uma impulsão, ainda nesta hypothese a responsabilidade pôde ser
contestada, e no caso de ser reconhecida pelo tribunal, certamente
será attenuada.

Fallece, pois, razão áquelles que, refractarios ás luzes da
verdade, se obstinam em ver na irresponsabilidade lançada pela
sciencia nada menos do que o annullação da pena.

Ao em vez d^isso, sua acção preventiva, prophylatica, se
dispersa muito além da orbita a que se além o codigo penal.
Acareados os papeis de uma e de outro vejamos a quem deve caber
a estemma da victoria.

Aqui—é o codigo penal que estabelece uma pena para tal acto
criminoso e recolhe a prisões inlectas indivíduos, que restitue
mais tarde ao grêmio social mais pervertidos e embotados (agora
que estão expungidos de toda culpa) do que no momento mesmo
da condemnação.

Lá—no telonio da sciencia pouco nos preoccupa o facto
delictuoso propriamente dito; o que fixa a accenção do perito e
do juiz illustrado é o estudo anthropologico—jurídico do accusado,
a analyse detida de seu caracter, o conhecimento minuciosa dos
dados anamnesticos—de sua historia actual e progresso, dos
antecedentes pessoaes e hereditários.

Reconhecida uma falha mental bem accentuada que nullifique
siâi a responsabilidade, o infeliz, lórrge dè ser pünidò', é retirado

u.' «<
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do seio da sociedade, cuja ordem conturba e recolhido a um
asylo, a um hospital, onde lhe são ministrados os recursos
inexhauriveis da sciencia (a hydrotherapia. a eíectro-therapia).
Quando é que r.e faz mais certa a defeza social?

E' quando o criminoso, alienado ou não, .volta para a socie
dade em phase mais adiantada do morbo encephalico ou inspirado
única e exclusivamente na sêde da vingança, ou quando a thera-
peutica, scicntificamente instituída, lhe restabelece o equilíbrio
mental entibiado, restituindo á patria um filho pujante e vigoroso
em vez de uma alma gangrenada?
São de preciosidade inestimável os seguintes conceitos saltitantes

de verdade, do Dr. Krafft-Ebbing, o notável psychiatra da
Universidade de Gratz:

«Uma justiça-que se limita a apreciar o acto criminoso sem
ligar importância ao auctor do crime, está sempre cm risco de
lesar os interesses importantes da sociedade (moralidade e segu
rança publicas) e os do indivíduo (a honra etc).
"A forma do delicto não pôde por si só esclarecer a questão de

estatuir si se tracta de um acto psychopathico ou de um crime
commetido na esphera moral da vida psychica.
"Nunca se manifestou tão frisante a- necessidade de que os

estudos do magistrado se completem pehís do medico legista».
De facto, sem que as duas sciencias se congracem, dando-se

as mãos, será constantemente compromettida a causa da Justiça
publica, porque então deixam de ser os mesmos os pesos da
balança de Themis. Para estatuir a irresponsabilidade é dever
do perito se apoiar em bases sólidas, que daguerreotypem, por
assim dizer, a individualidade psychopathologica do indivíduo
(fraqueza mental, congênita ou adquirida, degeneração, moléstias
psychicas, hysteria, epilepsia), Não encontrando bases firmes sobre
que possa edifícar com segurança qualquer conclusão, é dever do
perito salvar as respostas com restricçôes, muito embora esse pro
ceder correctissimo ínflamme de ordinário as furías do magistrado,
disposto sempre a exigir respostas cabaes e decisivas.

Essa exigência já ôhegou, entre nós, ao cumulo de um juiz
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ínutilisar uníi auto de corpo de delicto, em que o perito respondera
—siniy salvo circiimstancias supervenientes^ ao que assevera o
dr. Soriano, em seu Ensaio de Medicina Legal.

«Que a justiça publica peça á sciencia respostas aflirmativas ou
negativas comprehende-se, diz Orfila, e seria para desejar que
sempre fosse possivel dal-as; mas que as autoridades tenham a
pretenção de poder exigil-as em todos os casos é o que se não

pôde admittir, como facilmente comprehendem os que possuem
os primeiros elementos da medicina-legnl.» (2).

Demais, o papel da justiça não é conJemnar e sempre con-
demnar; incumbe-lhe estudar minuciosamente scie itificamente,
todos os individuos sob sua alçada, afim dc poder com equidade
punir o criminoso, absolver o innocente e internar o alienado.

A nobre missão da justiça publica deve ser, na expressão syn-
thetica do dr. Viveiros de Castro (Attentados ao pudor—Rio—
1895) investigar do modo o mais rigoroso e completo o estado
mental do accusado para que não se confundam o vicio e a perver
são^ o criminoso e o degenerado.»

Entre os delíctos sexuaes mais commumente collocados sob

a vigilância da lei, pertencem na maioria dos casos ao domínio

psychopaihologico—-os ultrajes públicos ao pudor, a necrophilia, a
bestialidade, a satyriasis, a nymphomania, o sadismo, o maso-
chismo, o amor homo-sexual ou inversão sexual e suas variedades
—a pederastia, o tríbadismo, saphismo ou amor. lesbio e o ura-
nismo.

Não decorre d'ahi a irresponsabilidade para todo o individuo
que commetter taes actos, porque nos debochados todas as aber
rações podem surgir, substituindo os gosos physiologicos.
Estudemos succintamente as mais importantes destas aberrações

sob o ponto de vista de nosso codigo criminal.
O exhibicionismo foi magistralmente estudado por Lasègue,

que concluiupela completa irresponsabilidade desses velhos liber
tinos, saturado dos prazeres mundanos, em quem o automatismo
de um cerebro desequilibrado impelle ás maiores abjecções.

(5í) Op. cll. do^iySÕfmno.
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São de ordinário impulsionados pela idiotia moral, a incon-
sciencia mórbida, a demencia senil, a epilepsia e ainda por um
estado ps3'chopathico curioso, muito semelhante á dypsomania
periódica de Magnan, denominado psycliopathía scxualis perió
dica pelo dr. Kráfft-Ebbing.

Dentre os exhibicionistas cumpre s.itientar os onanístas irre
sistíveis, os violadores de estatuas—muito bem estudados por
Moreau--e os míxoscopistos de Moll ou indivíduos cjmicamente
pervertidos, que se deleitam e experimentam a serie voluptuosa
das sensações que acompanham o acto sexual, ante o espectaculo
pouco edificante de homens e mulheres entregues aos paroxysmos
do acto genital.
O codigo criminal brasileiro no art. 2S2 se refere ao ultraje

publico ao pudor, comminando a pena de um a seis mezes de pri
são cellular.

Foi certamente i^or attender ás razões dictadas pelo, estudo
antropologico desses infelizes que a lei brasileira reduziu a pena a
6 mezes no máximo de prisão cellular; mas é necessário convir
que ainda assim, provada a enfermidade mental, o accusado não
pode Ser sujeito á lei penal e sina deve ser hospitalisado.

Assim discorre o art. 2(V.) de nosso codigo: Attentar contra o
pudor de pessoa de um ou de outro sexo, por melo de violências
ou ameaças, com o fí'"" saciar paixões lascivas ou por depra-
vação moral Pena de prisão cellular por um a 6 annos.

Faragrapho único. Na mesma pena incorrerá a-iuelle que cor
romper pessoa de menor idade, praticando com ella actos de
libidinagem.

Os violadores são em geral, segundo Lombroso, verdadeiros
degenerados, que, sob a impulsão de um estado de sup.-rexcitação
mental mórbida, realisam actos án mais requintada brutalidade,
maltratam, mordem, feremo objecto de suas inclinaçÕesfxaífvsmo)
chegando não raro ao assassinato da victima, antes ou mais com-
mummente depois do acto sexual.

Os violadores de cadavcres (uecrophilos) são typos verdadei
ramente morbidos, sem o que torna-se de difficil.-comprehcnsão

o..»;q
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fórtna lao insólita, ultra-bestial e infamante da satisfação do
instincto genital.

O masochismo perante o direito criminal moderno não deve
ficar impune, bem que em tal hypothese seja attenuada a respon^
sabilidade.

Actualmente não domina mais o principio áo volenti non fit
injuria e o codígo penal da Áustria, actualmente em vigor, estatue
claramente que também ha crime quando o oífendido se reconhece
responsável pejo delicto (Krafft-Ebbing, op. cit. pgs. 538 e SSq).

O nosso codigo nada estatue sobre este ponto e é ao magistrado
que incumbe decidir em tal hypothese.

A bestialidade {concubitus cuin bestia) e uma das mais
degradantes aberrações sexuaes e denuncia quasi sempre debili
dade mental, senão alienação manifesta. Ha uma observação
curiosa de Krafft-Ebbing, em que foi admittida a responsabilidade ;
o  indivíduo procurou desculpar-se com a exiguidade de seu
apparelho genesico, que não lhe permittia o coito normal.
A satyriasis e a nymphomania chamam por vezes sobre suas

victimas a acção da lei, e é sempre de rigor o exame mental,
porque são ordinariamente de caracter morbido esses desgraçados.

De todos os delictos genitaes são indubitavelmente de maior
importância, as variedades da inversão sexual ou amor homo sexual.

Entre os actos immoracs commettidos contra indivíduos do
mesmo sexo salienta-se a pederastia em suas duas manifestações
{immíssiopenis in porque é a ella que se referem especial
mente os codigos dos paizes mais adiantados. O codigo brasileiro
segue de perto a legislação Ltaliana, restringindo a acçao do artigo
260, appiicavel somente nos casos em que acompanham violências
ou ameaças, ou quando o individu-i violentado é de menor idade.

Na Allemanha, onde o sentimento da moralidade publica tem
attingido a um gráo extraordinário, o legislador estabelece penas
majs ou menos severas, mesmo quando não tiver havido senão
actos'SÍn^ilar-es do ■coito. ■ • ,

' Apteáentado um pederasta perante os tribunaes, dizenr
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Magitot ( 3) e Moli, deve o magistrado empregar os meios
aconselhados pela sciencia para chegar ao conhecimento exacto de
sua personalidade psychíca, afim de punil-o severamente si for
um debochado ou isental-o de toda responsabilidade, caso seja
um iiranista^ isto é um invertido sexual congênito, um

herniaphrodita moral^ um monstro^ de pleno dominio tera-
tologico (4).
O primeiro quesito a formular devera ser o seguinte, ensina

Krafft-Ebbing:
«A tendência sexual para o proprio sexo é congênita ou

adquirida»?
«Na ultima hj^pothese é uma perversão mórbida ou aberração

moral»?

Quando o amor homo-sexual é congênito, o accusado é um
psychopatha sem imputabilidade; nos casos de perturbação mental
accentuada não é um criminoso, sim um alienado completamente
irresponsável.

Krafft-Ebbing se detém largamente no exame das condições
de vida do uranista, torna salientes as falhas mórbidas de seu
caracter, lamenta-o longe de villipendial-o e termina, incitando
o legislador futuro na Allemanha a riscar do codigo as perse
guições judiciarias contra o amor entre os homens, porque esse
artigo do codigo allemao poe em acção a mais abominável dg
todas as infamias—a chantage. ̂

A' objecção de que ̂  ° chantage responde
o illustrado professor que—em primeiro logar serão muito raras
e diíEceis as denuncias; depois, quando encarcerados, os explora
dores infames das fraquezas alheias {tnaUres chameuis.) se finarão
nas prisões, agonisando o resto de um.i existência miserável, em
quanto as victimas, arruinadas na fortuna e na honra se aniquilam
não raro no suicídio.

Por occasião do 3." congresso de anthropologia criminal,
realisado em Bruxellas no anno de 1S82 travou-se cerrada

"(sTí^ngresso de Aniliropologia criminal 1892.
.. 454.(4) Magitot. üp. cit. PS'

13
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discussão sobre as relações entre a inversão sexual e a legislação,

em que tomaram parte o Dr. Leon de Rode, auctor da memória
apresentada e os Drs. Hubert, Lefebvre, Magitot, Houzé e
Ploix.

Ploix combate a opinião do Dr. Leon Rode, mais ou menos
açcorde com a de Krafít-Ebbing. ha pouco exposta, e baseando-se
em exemplos históricos (Sócrates, Epaminondas) opina que
grande numero de invertidos nada tem que ver com as nevropsy-
chopathias, acreditando antes na acção etiologica da «crise
intellectual que atravessam actualmente as sociedades modernas».

Eugênio Hubert, professor da Universidade de Louvain >
combate egualmente a tendência hodierna em conceder caracter
pathologico ao invertido sexual e declara que o verdadeiro papel
do homem de sciencia deve ser especificar p não generalisar^
porque está convencido de que nessa questão de degradados

sexuaes é tarefa mais consentaneá com a idéia de justiça
que irresponsahilisar.

Conclue firmando a necessidade imprescindível do exame
anthropologico do accusado. e pede toda a severidade da lei para
o debochado e a hospitalisação para o invertido^ que deshonra a
especic e corrompe a sociedade.

Razão parece ter Hubert em internar o tiranista^ em vez de
não agir sobre elle como préga Krafft-Ebbing, porque é sabido
por quem conhece ainda de leve taes assumplos que, sendo

ludibriado em seu sentimento anormal mas pxcessivamente impe
tuoso, elle é capaz de todos os crimes e abominaçoes, não recuando
deante do homicídio.

O exame de sanidade é, com effeíto, um dos meios rnais
nobres da defeza social.

Os codigos em geral só punem a peJerastia praticada entre
indivíduos do mesmo sexo.

A legislação austríaca vae alèm e colloca sob a espada da lei
o mesmo delicto praticado entre pessoas de sexo dilíerente—a
pcedicatio mulieriim et uxortim^ as fraudes matrimoniaes,
etc., etc.
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Q nosso codigOj ainda neste particular, segue o exemplo
da lei austríaca, acceitando a restricçao adoptada pelo legislador
italiano, no tocante ás violências e á menoridade da victima.

Inspiraeo andou o legislador pátrio, aeccitando tal restricçao,
porqoe e extremamente difficii, dadas certas circumstancias,
affirnaar categoricamente o acto delictuoso.E ta a latitude do art. 266 de nosso codigo que abrange ainda
as mani estações saphicas do instincto sexual; mas egualmente só
haverá punição quando houver violências e a pessoa corrompida
ior de menoridade.

X maior serenidade de animo e uma investigação prudente se
impõe ao magistrado consciencioso, que é forçado a trilhar por
entre as urzes de semelhantes carreiros.

O ^^conhecimento e rej^ressão desse cancro da civillsação—^
chanioge -deve preoccupar a attençao e incitar a solicitude do
magistrado, que se inspira na acção moral da lei, servindo á causa
da justiça. E a nobreza desse apostolado se impõe tanto mais
quanto é do domínio publico que a infancia é a victima immolada,
dia por dia, nesse trafico infame, que, por si só, caracterisa a
degradação de um povo.

Ha mães tão desnaturadas que educam as fi lhas de caso pen
sado para a satisfação dos debochados e outras que, dominadas
por uma lubricidade criminosa ou por verdadeiro estado nytnpho'
mano^ não recuam diante do adultério com seus próprios fi lhos
(Casper, Magnan, Legrand, Schiuermeyer).

Antes de concluir é bom fi rmar que se torna imprescindível o
exame mental sempre que pairar a mais ligeira nuvem sobre o
grão de responsabilidade do accusado.

A investigação das causas de tão abomináveis perversões deve
ser a preoccupação constante dos agentes da justiça publica—em
bem da honra da família, do respeito ao proximo e da defeza e
segurança sociaes.

Esse dever se impõe hoje como nunca, porque o augmento
progressivo do consumo do álcool ao lado da miséria physiologica,
mantida pela hereditariedade e accentuada pela degenerescencia e

V
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pelo nervosismo crescente—são causas que reforçam os factores
já no século passado apontados por Diderot, cujas palavras, aqui
transcriptas, darão o pouco mérito que, por acaso, possam ter
estas linhas:

«Por toda parte uma pobreza de organisação nos moços,
corrupção da cabeça nos velhos, attractivo da bclleza em Aihenas,
falta de mulheres em Roma, receio da syphilis em Paris».

1 vS

Dr. João Fróes.
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Responsabilidade attenyada dos alienados
criminosos

1.

PELO im. FRANCO h\ ROCHA, DIRECTOR DO HOSPÍCIO DOS ALIENADOS

DF, S. PAül.O

Cumprindo a promessa do artigo anterior (n..3, anno II da
Revista Medico Leqal) vamos estudar hoje as conseqüências ine
vitáveis da responsabilidade attenuada dos alienados criminosos,
como ella tem sido expressa por alguns alienistas.

Nada de mais desastroso podia surgir na psychiatria forense do
que a tal responsabilidade attenuada, a que alguns alienistas fran-
cezes tem tido a infeliz idéia de dar curso.

Temos deante dos olhos as observações de Ch. Vallon, no
Congresso dos alienistas franceses (Bordeaux—iSqõ).

Eis, dentre esses pareccres, um em que foi perito o Dr. Vallon.
^.Tentativa de assassinato—Responsabilidade—Circumstancia

attenuante tirada da epilepsia—Tres mezes de prisãos).
Basta o cabeçalho da observação para mostrar o contrasenso.
«CONCLUSÕES DO parecer: I.® B . . . è epiléptico, mas não foi

sob o dominio da impulsão mórbida que elle commetteu a tentativa
de morte de que é inculpado; deve, pois, dar contas á justiça».

2,' Todavia a moléstia do que soffre B ... e que provocou por
duas vezes sua reclusão num Asylo de alienados, é de natureza
a lhe conceder em larga escala a indulgência da justiça».

Qual foi a conseqüência deste parecer? E' que o homem foi
condemnado só a 3 mezes de prisão, e, no fim desse curto espaço
de tempo, foi posto de novo no seio da sociedade, onde natural-

i  mente repetirá a tentativa de assassinato. Ficou, assim, a sociedade
exposta a um perigo imminente, sem ter para onde appellar.

■1;.
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Mas isto é desconhecer inteiramente as noçoes elementares de'
direito penal scientifico e criterioso!

A eschola positiva do direito penal, a única de base scicntidca,
baniu a responsabilidade individual para só attender á responsabi
lidade social; aqui a sociedade é protegida com I")om senso, porque

o guia do magistrado, para a conservação social, deve ser a temíbi-
lidade do delinqüente, não a quantidade dosada, ou pesada, ou
medÍda.(não sabemos porque processo...) de força de vontade que
porventura existia no criminoso durante o acto.

Estes principios, pelos quaes se bate a escól dos criminalistas
modernos, e que parecem já tão banaes aos que delles se conven
ceram, são todos os dias violados, mesmo pelos homens que
deviam conhecel-os melhor; isso explica a nossa insistência em
repetibos. Elles deviam ser melhor defendidos e propagados pelos
médicos, porquanto a estes cabe uma parte muito activa na iucta
pela nòva eschola penal.

>lãò entendeu isso o Dr. Vallon, alienista francez, nó parecer
acima citado, bem como em outros.

Também o Dr. Motet, medico legísta^ tem cahido na mesma

falta. Aqui entre' nós, o illustraclo medico da cadeia, de cujo
parecer medico legal nos occupamos no artigo anterior, deixou-se
arrastar pela opinião vacillante sem base daquelles médicos.

Nem tudo que nos vem da Europa devemos acceitar; é preciso
separar o joio do trigo.

Arialysando o assumpto um pouco mais profundamente,
vejamos em que se baseiam essas conclusões que admittem a
yQ^ponsahiliàade attenuada nos criminosos epilépticos.
por acaso pôde um medico, pelo exame do acto criminoso, julgar

do impulsividade irresistível que dominava , o delín-
quente?

Não, respondemos nós.
E' impossível; não podeinos medit* a porção de forca que um
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epiléptico pódc ter sobre si mesmo durante a pratica de um acto
delictuoso.

O Dr. Ch. Vallon diz que é o acto criminoso que denuncia o
epiléptico. Tem razão; o acto, por si, é de summa importância, e
denuncia o epiléptico; mas o crime de um epiléptico, de uni dege-
generado, que já tem estado duns v.-zjs num hospício (c o caso
acima referido) não pôde trazer em si traços que indiquem que
foi praticado fóra da influencia da moléstia. A prova disso é que o
proprio perito reclama, em attenção á moléstia, a benevolência da
justiça.

A vida mental do degenerado epiléptico não é uma só? No
intervallo das crises deixa elle porventura de ser epiléptico?

Qualquer que seja a forma da epilepsia, é ella sempre uma
lesão material, que não deixa de existir nos íntervallos dos ataques
(i). Um indivíduo que tem ataques epilépticos em virtude de um
tumor osseo nc craneo, deixa deter o tumor nos intervallos intcr-
paroxisticos ? Não. O caso é o mesmo com outras fôrmas, com a
epilepsia chamada essencial, que nem por isso, deixa de ser uma
lesão.

Como querem, pois, separar esse indivíduo em deus: um res
ponsável e outro irresponsavel;sendo elle sempre o mesmo doente?
Sejam então coherentes e não peçam benevolência da justiça para
o responsável; que soífra essa individualidade a punição legal.

A conclusão a tirar do procedimento desses médicos, e que
elles admittem graus diversos de livre arbítrio: 1/2 de livre arbi
trio, por exemplo. O que não sabemos é qual o critério de tal
graduação...
O lado mais serio da questão não c encarado devidamente

nesses pareceres.

Attendendo-se a que a epilepsia (refecimo-nos á fôrma chamada

(t) Nã-> imporia ao dso a tbeoria paihn«enica que se queira adoptar:
lanlo faz admitlir as dcscarrjas de eneríjia neruo^a por inslabilidaie mole
cular, como acceitar a Collaternl Thconj de Langdon {in lhe Joiirnal of
NeruousandMenlal Deseuse-New York -Setembro 1896) apoiada na moderna
cpncepção do iieurone, nada disso impede as nossas conclnsões.
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essencial) é uma moléstia incurável, e que os actos de violência
dos epilépticos tendem a repetir-se, com os mesmos característicos,
no mesmo indivíduo, segundo a experiencía tem ensinado, é bem
de ver que o epiléptico criminoso é um perigo, uma ameaça, para'
a sociedade, que contra clle, e a todo o transe, deve procurar
proteger-se.

Só ha um meio razoavel de evitar o mal: a reclusão c um

tratamento humano. Será crueldade esse modo de proceder ? Não
pensamos assim. Que importa que elle tenha nascido doente, que
não tenha culpa do crime ? A sociedade nada lucra com essas
indagações; só terá prejuízo, porque em vez de se remover o perigo'
ahi ficará elle immlnente. Essas averiguações, em relação ao direito
penal, só devem ter valor para modificar-se o modo de garantir a
sociedade, nunca para deixal-a mais exposta.

A falta de comprehensão exacta nessas questões, auxiliada pela
deficiência da lei, tem dado logar ao despropósito de se por em
liberdade o criminoso que tem como escusa a insanidade mental.
E' por isso que a sociedade, vendo-se exposta a grandes perigos
pelos precedentes terríveis que se tem aberto, oppõe-se tenazmente
á eschola positiva, recebendo-a mesmo com chalaças. «Pela eschola
moderna, dentro de pouco tempo não haverá mais criminosos,
mas sómente loucos, e com essa capa os advogados conseguirão a
liberdade de todos os assassinos; deste modo estaríamos perdidos!»)
Eis ahi uma phrase que se ouve como constante objecçao ás
modernas doutrinas; e tem razão, porque o defeito da lei coadju"
vado pela má comprehensão dos médicos, dá mesmo em resultado
um desastre.

Nesta questão os inglezes tem uma lei em que sc patenteia
perfeitamente o senso pratico dos seus legisladores.
Por essa lei {Act to Amend the Lmv respecting the Trial and

Custoãy of Insane Persons charged with offences—25 the of
August i883) o jury tem de responder:—1.° si o accusado é crimi
noso; 2." 81, quando commetteu o crime, estava em estado de
insanidade mental, de modo a não ser responsável pelo acto prati
cado, Reconhecido o crime e a irresponsabilidade por insanidade

■ê.
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mental^ o Tribunal ordenará que o accusadoseja posto em segurança
num Asylo de criminosos loucos «till Hev Majestys plcasure
shall bc knowiin. Sua Magestade entra aqui como Pilatos no credo.
O facto é que nem Her Magesty SíiherÁ que existe tal sujeito, c
que este ficará em segurança no Asylo emquanto a sua liberdade
for incompatível com a tranquillidade social, ficando a averiguação,
deste facto a cargo do Secretario de Estado.

Si por acaso o criminoso for posto em liberdade sob certas
condições, ainda assim ficará sujeito a voltar de novo á prisão, desde
que as condições não tenham sido satisfeitas. Isto, porem, e' raris-
simo; a phrase utill Her Majesty's pleasurc^a ja é conhecida como

condemnação perpetua. O jury, neste caso, não serve para isentar
um criminoso e deixal-o de novo no seio da sociedade, como um
perigo; pronuncia o seu veredictum— but iiisane>-> e o Juiz,
sabe o que deve fazer.

*

-  =*

Outra questão, sobre a qual passou de leve o Dr. Evaristo da
Veiga, no parecer a que me tenho referido, é a dos Asylos de
Criminosos, que nós não temos. Confirmamos agora a necessi
dade dessa creação; deve existir, ainda que em repartição ou depen
dência de uma casa de correcção.

Não seguimos a opinião do professor Magnan, que acha que
essas repartições não tem as vantagens de um hospício^ e têm as
desvantagens de uma casa de criminosos.

Mostremos porque não acceitamos essa opinião de homem
tão auctorisado.

—A tendência moderna, em todos os j^aizes, é construir hospí
cios, dando-lhes aspecto e caracter de habitações communs, com
a miior liberdade possível. Preparam-se também secções fortes, é
verdade, mas em pequeno numero, para os doentes agitados que
sempre apparecem nos asylos.

Ora, os alienados criminosos, em grande numero, são em geral
J4
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calmos e não devem occupar a secçao dc que precisamos para os
outros. Pol-os entre os tranquillos é facilitar a fuga de homens
perigosos, que devem estar sob segura vigilância. Ainda mais :
—esses homens adquirem, na má companhia da cadeia, os artifí
cios necessários para a fuga; disto temos visto exemplos aqui no
hospício, e a experiência de outros diz a mesma cous.i: é o que diz
também o Dr. Otto Snell, numa obrinha publicada este anno—
Grund^ii^e der Irrenpjlege^ Berlin 1897 (2).

Não é tão difficil e vexatória esta questão dos alienados crimi
nosos, como fazem crer o professor Snell (op. cit.) e o sr. Henry
Burdet no seu, aliás explendido trabalho, Asyliims of tire World
—2 ° vol.

Basta que os governos se disponham a tratar seriamente desse
assumpto.

A falta de um asylo especial de criminosos força a reclusão, nos
hospícios de tratamento, de uma chusma de degenerados, que
conservam a apparencia e a form 1 normal do raciocínio, tendentes
ao crime e á maldade, á fuga, cheios de vícios, habitualmente
incuráveis, porque é um vicio congênito do cerebro, e que, entre
tanto, perturbam completamente a disciplina e a calma necessárias
num asylo, que pode ser de grande recurso para os doentes apro
veitáveis (3). O numero desses alienados criminosos é sufficiente
já para exigir a fundação de um estabelecimento especial.

Bem sabemos que isto não será feito tão cedo; entretanto,
temos o dever de mostrara falta que faz essa instituição.
E este o ponto em que chegamos, de bom grado, a um accordo

com o Dr. Evaristo da Veiga, que também pugna pela creação a
que acabamos de fazer referencias.

(2) Tratando dos alienad -s criminosos que perturbam o adiantamenio
regular de ura hospicic coramum, diz elle: «Es handelt sich hier in den
nieisten Fallen um sclche, welche lahre lang in Slrafunstallen gelebt
haben und dort von ihren Ditgefangenen in die Kunsl des Einbrechens und
des Ausbrechens eingeweiht \Yorden sínd.»

(3) Ainda podíamos referir, en're os inconvenientes da mistura dos
doentes, a repugnância natural das familias cm deixar r.s seus parentes no
meio de criminosos. E um preconceito, dizem raiíilos. Ora... nos vivemos
tao cheios de outros preconceitos, que este lambera é perdoavel..,.

%
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No dia i3 de Novembro do corrente anno inaugurou-se a
modesta bibliotheca da nossa Faculdade, commettimenlo esse
devido ao nosso illustre Director auxiliado eíficazmcntc pelo
secretario da Faculdade, que foi nomeado bibliothecario.

A uma hora da tarde d\aquelle dia presentes a congregação
da Faculdade e grande numero de alumnos das_.diversas series o
Sr. ConseHieiro Director depois de proferir algumas palavras
referentes ao assumpto nas quaes fez sobresahir a importância
daquella inauguração e o auxilio generoso, que havia obtido,
declarou installada a bibliotheca da Faculdade Livre de Direito
da Bahia.

Em seguida o lente da Faculdade, Dr. Thomaz Guerreiro de
Castro^ em nome da congregação de que se desvanecia de fazer
parte, congratulou-se com o corpo docente e discente da mesma
Faculdade pela realisaçao de tão util idéia, cujas vantagens não
precisava de encarecer e que d\illi mestres c discípulos receberiam
fecundas irradiações e tirariam um rico manancial para alimentar
essa força imperecivel, o—saber.

Fallou em nome dos seus collegas o acadêmico Abilio de
Carvalho e por ultimo o lente Dr. Campos França, os quaes
proferiram eloqüentes discursos, que abaixo estampamos.

A bibliotheca se acha modestamente organisada e com livros
em sua totalidade oíferccidos por lentes e acadêmicos, e possuc
catalogados loaõ volumes, nutrindo a mais fundada esperança
de que em breve será provida de muitos outros exemplares e
de revistas, procedentes da mesma origem e adquiridas com
recursos proprios da Faculdade.
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EIS O DISCURSO DO DR. CAMPOS FRANÇA

Meus senhores:

Náo poderia ser-me indiíferentea inauguração desta bibliotheca.
Filho da escola, hoje, embora muito obscuro, um dos que
trabalham, sob o seu tectò, por incutir no animo da mocidade o
conhecimento e o amor desta sciencia que fez a gloria dos
Ulpianos e dos Teixeira de Freitas, eu me rejubilo diante de mais
este progresso do instituto a cuja sombra, mestres e discipulos,
vivemos, doutrinando e aprendendo os sãos principios garan-
tidores da vida, liberdade, honra e propriedade dos cidadãos.

Julgo-me dispensado de encarecer o merecimento e os
utilissimos fins das bibliothecas. O que ellas são, o que têm sido,
os serviços que^háo prestado da antigüidade em que floresceram
Memphis e Alexandria aos tempos que decorrem, estão na
consciência de todos. Escrinios de preciosíssimas jóias, ellas
encerram thesouros inestimáveis; nellas encontram os povos
desejosos do seu desenvolvimento e civilisação ou da estabilidade
das suas conquistas a maior riqueza de que se opulentar—a riqueza
que engrandece o espirito, elevando a intelligencia, formando o
coração e dirigindo a actividade pelo estudo e pela meditação do
quanto de verdadeiro e nobre se contêm nesses repositórios que
são os livros quando inspirados no bem e escriptos com
sabedoria.

Julgo-me dispensado, como disse, de encarecer o merecimento
e os utilissimos fins das bibliothecas, porque todos os conhecem,
e, pois que assim acontece, não me proponho a demonstrar o
alcance e prestimo da que hoje inaugura esta Faculdade, tão
contrastada pela inveja quanto segura dos seus destinos, sobran-
ceira, altiva, impavida no seu caminhar de hontem começado,
mas assignalado, de marco em marco, de dia em dia, por
incontestáveis triumphos.

A minha palavra neste momento é simples congratulação. Dou
parabéns sinceros e enthusiasticos aos professores e alumnos da
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t  1 • f i- e em boa hora realisado melho-escola pelo felizmente projectado e em j-o,;r.«MÍr
. . . ,1 nermittido salientar e disjinguirramento que se inicia, e se c penm

individualidades dentre as que eficazmente coUaboraram rta obra
que festejamos com as nossas presenças e os nossos ®PP_ '
tomo a liberdade de apresentar ao reconhecimento e grat.dao de

,  ' I «rtccn venerando e sempre estimadotodos nos a pessoa do nosso veucta . , i- ,i
j  • ..«iiírTPnte e oDcroso secretario da racui-director, a pessoa do intelligente c p

dade, aosquaes principalmente se deve esta bibliotheca, test -
munho da sua dedicação, attesiado dos seus es orços.

Parabéns.

Quando a crise econômica, moral e politica nos assoberba e
afflige; quando a alma da patria, desolada e mesta, commove-se
ante os acontecimentos que a enlatam, e chora, na perda de utn seu
filho amado, heroe e martyr, que o punhal do sicario immolou a
sanha das ambições, e na tentativa contra a vida do chefe da naçao,
o perigo imm'inente das instituições, o attentado maud.to e
medonho aos mais puros e humanitários sentimentos, que se abri
gam na vastidão do seu seio; quando a família brasileira sente-se
abalada e estremece ao sòpro e ás trevas de uma fatalidade que
tudo agita e ennegrece os horisontes do nosso futuro, parecendo
annunciar tempestades difficeis de conjurar, esta festa, singela,
mas profundamente significativa, é um ponto claro do nosso firma
mento, revigora-nos e alenta; prenuncio de melhores dias que nos
promettem a abnegação, civismo e solidariedade humana illumi-
nados pela sciencia, de que esta casa é um templo e somos todos
fervorosos crentds.

Parabéns, muitos parabéns !
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• y.' DISCURSO DO ACADÊMICO ABÍLIO DE CARVALHO

Exm. Sr. Directori

Srs. lentes'.
Collegas:

O acontecimento que hoje se realísa, nesta faculdade, com
a modéstia das alegrias sãs, tem um grande valor moral, porque
é mais uma conquista do ensino livre, cuja adaptação teve de luctar
com a má vontade de uns e com a desconfiança de quasi todos.

Entretanto, o pensamento democrático que presidiu a decre
tação da liberdade de ensino no Brasil, não surgiu de chofre,
inesperadamente, no seio de nossa nacionalidade.

A democratisação do ensino era desde muito, sob o império,
advogada com ardor, mas só á revolução, que destruiu o velho
edifício político, estava fadada a missão de eleval-a á altura de uma
instituição nacional.

A liberdade é uma necessidade irresistível do nosso espirito,
que só pôde desenvolver-se sob a sua aza protectora, e desde que
o homem descançou da primeira lucta, á sombra amiga da cabana
tosca, todos os seus esforços, atravez de tantos séculos tem sido
para dilatar suas fronteiras, alargando o campo de acção de sua
actividade creadora.

O ensino não podia,pois, fugir a essa influencia benefica para
a qual tendem todos os povos.

A Faculdade de Direito da Bahia foi o primeiro instituto desse
genero, creado fóra das peias officiães.

Da phalange illustre dos seus professores, bellas cabeças que
promettiam longa vida já foram ceifadas pela morte, rnas os claros
têin sido bem preenchidos.

Frova-o as ultimas nomeações das quaes destacam-se nomes
esmaltados pelo saber e pela virtude.

A sua existência modesta, porem gloriosa, promette um longo
futuro, fértil de benefícios á Patria; e V. Ex., Sr. Conselheiro,
cuja vida tem sido votada á justiça, poderá prestar a esta facul-
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dadc o maior de todos os serviços-fechar-lhe as portas aos incom_-
petentes-porque o valor dos institutos de ensino mede-se pelo/
valor dos seus professores. • •

Agora éa vós, illustres lentes, quecu me dirijo,
Transformae a vossa cathedra em tribuna de ensinamento

civico. contra os males que nos opprimem, fructos da escola da
captiveiro.

Ensinae J^vossos discípulos a desprezir a lisonja, a amir a
justiça, a estigmatisar o crime e a abominar o fetichismo poÜtico,

Dizei-lhes que a liberdade é o apanágio das nações fortes,
mas que ella deve existir nos corações de todos antes de existir
nas leis, e que os nnssos irmãos da norte são felizes e grandes
porque antes de terem constituições republicanas, já elles inscre
viam no esquife de seus mortos a palavra—Liberdade—! Fazei
isto e tereis bem merecido da Patria, a terra onde alvoreceu o
nosso primeiro risa, onde fez-se a noite da nossa primeira dor e
cahiu o orvalho da nossa primeira lagrima !

No anno findo tomaram gráo na Faculdade44acadêmicos senio
16, do rcgimen antigo, em sciencias jurídicas e sociaes, 18 em
sciencias jurídicas, somente, e 10 em sciencias sociaes.

Em cumprimento do art. 35i dos estatutos da Faculdade foi
conferida gratuitamente a carta ao bacharel VirgiUo de Lemos,
como homenagem ás approvações distinctas obtidas pelo referido
bacharel em todos os exames das diversas series.

Segundo o orçamento organisado para o anno financeiro cor
rente a receita da Faculdade foi orçada em ioo:i88^i32 e a despeza
fixada em G2:86o$ooq,
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O nosso patrimônio se acha elevado a 94:488^090 coiisistentç
no edifício em que funccionaa Faculdade, moveis, bibliothecas e
titulos a juro.

DR. FLAYIO DE ARAÚJO

K

Encerramos esta sessão noticiosa pranteando a morte premam
tura do nosso illustre coilega, o Dr. Flavio Guedes de Araújo.

Muito moçoe quando a Faculdade Livre de Direito, a Família
Estado e a Patria muito esperavam de seu talento e sua illus- .

tracao succumbiu o Dr. Flavio de Araújo quasi repentinamente
3'de abril do corrente anno deixando um vasio nesta faculdade,
uc se honrava de tel-o comounideseus professores mais distinctos.

^ O Dr. Flavio Guedes de Araújo nasceu a i de Maio de i863
no engenho Sururü, Freguezia de Sant'Anna do Rio da Dona, então
municipio de Maragogipe, comarca de Cachoeira e hoje município
da Conceição do Almeida e comarca de S. Felix, sendo seus paes
Dr Ildefonso José de Araújo e D. Emüia Guedes de Araújo

havendo se casado com D. Elvira Gonsalves da Silva, dilecta
filha do Dr. José Gonsalves da Silva, consorcio que se realisou

em 27 de de 1896.
Estudou preparatórios no CoIIegio Sete de Setembro^ n^esta

capit^li onde sempre se distinguiu pela sua applicação e intelli-
cia tendo merecido ao concluir o curso a medalha de ouro,
.,/^nplla casa de educação conferia aos alumnos, que obtinhamque aqu<-i'" ^ ^pprovaçoes plenas e aistincçoes em todos os exames de huma

nidades.
Matricuiando-se na Academia de Direito de S. Paulo, distin-
*ndo-se pela sua capacidade intellectual, mereceu algumas dis-

x-d e obteve o titulo de bacharel em sciencias jurídicas e

■'es e depois de sustentar these recebeu em 1884 o gráo de
doutor em direito.

Forniado foÍ indigitado, estando no governo o partido liberal,
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par.i presidente da província do Piauhy, sendo eleito deputado
provincial, pelo antigo 5." districto da Bahia, para as legislaturas
de 1886 u 1887 e 1888 a 1S89 c fez parte da Constituinte d'este
Estado em 1891.

OrgiiVísindo-se em 1891 a Faculdade Livre n'este Estado foi
convidado para regera cadeira de Direito Internacional, Publico e
Diplomacia, que exerceu até o dia em que íindou-se a sua exis-
te'ncia.

Procedendo-se a eleição federal para o triennio de i8.)4 a 1896
foi eleito deputado pelo 5." districto d'este Estado.
O Dr. Flavio de Araújo exerceu também o cargo de Juiz de

paz na Freguezia da Penha, onde residia e falleceu.

O funeral do illustre morto foi .muito concorrido, recebendo
elle ainda depois de sua morte provas as mais significativas da
estima e consideração da congregação da Faculdade, dos alumnos
e dos amigos, que todos os apreciavam e reverenciavam as suas
nobres e distinctas qualidades. ■ '.r
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