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Os Conoressos Estaduáes não podem legislar sobre a; <
propriedade das minas.

Concedida esta faculdade no exercicio d'el]a devem os-
Estados ater-se aos preceitos da Constituição Federal.

Podendo o Estado da Bahia estabelecer restricções na
concessão de terras devolutas não podia fazer o mesmo na
legitimação de posses.

«O Congresso Nacional não pode fazer-
«leis senão sobre certos objectos especiti.-
«cados pela Constituição e fazendo essas
'•leis não pode transgredir o que está dis-
«posto na Constituição. O rio não remonta
«suas aguas acima da fonte de onde nasce.»-

James Brice.

«Se, em verdade, ao Congresso Federal
■'não cabe outra competência senão a' de-
«legislar somente sobre as minas de propri-
«edade da União (rarissimas aliás) que lei-
«fixará as normas de direito substantivo^
«quanto ás minas de propriedade dos Es
tados ou dos particulares?
«Attribuir aos E.stados semelhante facul

dade é infringir o disposto no art. 84- n. 23-
«da CDiistituição Federal, que dá ao Con-
«gresso Nacional a competência privativa
«para legislar sobre direito civil, commer-
"cial e criminai da Republica.'

Estevão Lobo, pag. 199, Àrchivo ãe-
Jurisprudência de Maio e Junho.

\i...
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Para desenvolver as theses excavadas no alto cPeste

trabalho dividiremos o nosso estudo em tres partes.

Na primeira demonstraremos que o Congresso do
Estado da Bahia não podia votar a lei ii. 4.:?6 de 2o de
Agosto de 1901 por ser exhorbitante de sua competência
constitucional.

Na segunda que se o Congresso Bahiano pudesse
legislar sobre o assumpto deveria ater-se aos preceitos da
Constituição Federal.

Na terceira, que admittido poder o Congresso Esta
dual da Bahia legislar sobre terras devoltitas em attençao
aos limites traçados na Constituição de 24 de Fevereiro,
não podia proceder de igual modo sobre terras a
legviimar.

PRIMEIRA PARTE

A lei do Estado da Bahia n. 436 de 23 de Agosto de
1901 no sen art. 5.° estatuiu:

iitulos de legitimação de posses, assim como
nos de venda de terras devolutas serd tncltiida sob pena
de ser considerada prescripta. ainda nos casos de omissão,
a clausula de qiie fica rese7"vado ao Rstado o direito ds
minas e qtiaesquer outras occultas no siib—
sólo, salvo a preferencia que em igualdade de condições é
garantida ao proprietário da superfície em qualcxuer con
cessão para lavra das mesmas minas ou extracção d'essas
riquezas.»

Quando desenvolvermos a terceira parte apreciaremos
esta lei por outra face, pois agora só a analysaremos pelo
prisma da inconstitucionalidade,

E' incontroverso que a citada lei estadual, separando

aV.
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o sólo do subsolo, isto é, desmembrando o domínio em
duas partes, dando a superfície do terreno a um e as pro
fundezas a outro, legislou claramente soôre direito civil,

porcjueesse ramo do direito privado é o que se occupa do
domínio em sua organisação, comprehensão e extensão.
IMas segundo o art. 34 n. 23 da Constituição de 24 de Fe
vereiro de 1891 compete privativamente ao Congresso
Nacional legislar sobre o direito civil da Republica.

Essa competência privativa da União exclue a dos
Estados, que por isso estão impedidos de legislar sobre o
mesmo assumpto-

Ouem diz privativa repelle a competência cumulativa,
que aliás em alguns outros pontos cabe á União com os
Estados. (João Barbalho, Commentarios á Constituição
Federal Brasileira, pag. 103, Dr. Aristides Milton,
Constituição do Brasil p. 118.)

Nem se diga, como lemos algures, que estatuindo o
art. 65 § 2." da Constituição de 24 de Fevereiro que é fa
cultado aos Estados em geral todo e qualquer poder ou
direito, que lhes não for negado por clausula expressa ou
implicitamente contida nas cláusulas expressas da Cons
tituição, e não havendo negativa expressa em nenhum
artigo da mesma Constituição dos Estados poderem le
gislar sobre direito civil, a conseqüência é que aos Estados
compete decretar preceitos sobre esse direito.

Terião razão os que assim pensam se a Constituição
Federal não tivesse empregado a palavra privativamente,
mas tendo usado d'esta locução não se pode admittir que
os Estados legislem sobre o que é privativo da União.

A Constituição Federal não consignou por meio de
outra disposição a prohibição expressa dos Estados não
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poderem legislar parallelamente sobre o mesmo objecto
por ser mais que bastante a expressão privatí7Ja, que
erapregou-

Qualquer lei e muito menos uma Constituição não
pode estar a repetir preceitos que ficarão expressos por
um só dispositivo, queella exarou. Não pode caber também
aos Estados uma faculdade, c\uc é firlvailva ái\ Jjwxtio.

Não é o caso da competência conjuncta ou conourrente,
que cabe em certas hypotheses á União como aos Estados:
aqui uma competência exclue a outra.

Não precisamos penetrar nas diversas thcorias sobre
a propriedade das minas, porque pela Constituição Re
publicana o subsólo pertence ao sólo, a camada subter
rânea está annexa á superficie pelo principio da accessão.

O que nos cumpre demonstrar e que a Carta de 24 de
Fevereiro de 18'^1 como a Constituição do Estado da
Bahia não suffragam a doutrina opposta.

Dizem estas Constituições*

O direito de propriedade estã jnaitiido em toda sua
plenitude e para que não se pensasse que ainda prevalecia
o regalismo do Estado sobre as minas encontradas
mesmo em terrenos particulares, preceituou a Constitui
ção Federal que as minas perte7tcem ao proprietário do
sólo, salvas as limitações, que forent estabelecidas por
lei a bem da exploração d"este ramo da tjtditstria.

Se é principio constitucional consig-nado na IMagna
Carta Republicana sob o titulo — Declaração de direitos

— (art. 72 § 17) que o direito de propriedade mantem-se
em toda a sua phnitude e que as minas periencem ao '
proprietário do sólo; se também são preceitos da mesma
Constituição que é attnbuíção privativa do Congresso- ^
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Federal (art. 34 n. 23) legislar sobre o direi Io civil, C07n~
inercial e crimmal da Republica e que os Estados-

rcger-se-ão pela Constituição e leis^ que adoptarem. res
peitados os princípios constitucwiaes da União. (art.
63), como é que se pode admittir que o Congresso do
Estado da Bahia legislasse sobre propriedade das minas,
separando o subsolo do sólo?

Conseguintemente a lei do Estado da Bahia n- 436-
de 23 de Agosto de 1901 é inconstitucional, porque es-
tatue sobre direito civil.

SEGUNDA PARTE

Admittido que os Estados tenham competência con
corrente cora a União para legislar sobre dominio ou sobre
direito civil, principalmente com relação a minas, podia a
lei n. 436 cfeste Estado preceituar que ficava reservado
ao Estado o direito ás minas e quaesqiier rjqiiesas
occultas no sólo, ficando o sólo pertencendo ao proprie
tário. isto é, aquellalei podia declarar que o proprietário
do sólo não é o mesmo do subsolo.

Por mais expansões que se queira dar aos Estados e
se pretenda consideral-os soberanias distinctas da grande
Soberania denominada União, o que é um absurdo,
aquellas entidades juridicas não têm a sua esphera de
a:ç ãotão lata que possam fazer o que entenderem.

Differentemente do que se dá em outros paizes de

idêntico regimen e por isso que a nossa transição foi de um
rcgimen unitário para o múltiplo, não se deu aos Estados
essa competência absoluta, essa esphera de acção ccnsti-
tucional sem limites.
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Estatuio o art. 63 da Constituição Federal que cada
Estado reger-se-ia pela Constituição e pelas leis que ado-
ptasse, mas respeitados os princípios con.stitt(-cionaes
da União, de modo que os Estados na sua funcção legis
lativa devem princípios constitucionaes da
União. Um desses princípios é o consagrado na alinea 2.
do § 17 do art. 72 da Constituição de 24 de Fevereiro.
Quem nol-o diz é o art. 72 sob o titulo — Declarações de
direitos—assegurando a brasileiros e estrangeiros a invio
labilidade dos direitos concernentes d propriedade nos
lermos seguintes:

«As minas pertencem ao proprietário do sólo, salvas
as limitações, que forem estabelecidas por lei a bem da
exploração deste ramo da industria,

Quem nol-o diz ainda são os illustres Constitucionn-
listas Dr- Aristides A. Milton e João Barbalho nas obras
citadas a pag- 333 e 267: «Os principios constitucionaes,
a que allude este art. 63 são os consagrados nos arts, 1,
X5 68 e 72 da mesma Constituição».

A lei estadual n. 436 dispoz que as minas e quaesquer
outras riquezas occultas no subsolo ficão reservadas pai*a
o Estado, isto é, essa lei separou o sólo do subsólo, decla
mou que as minas não pertencem aos proprietários do sólo-

O proprio Congi-esso Nacional não podia legislar por
este modo, porque elle tem de ater~se á Constituição, não
-node transgredir o que está disposto no Estatuto Funda
mental do paiz: é o que diz Brice no trecho, que serve de
^ io-raphe a este trabalho: o rio não remonta suas agtias
acima da fonte onde nasce.
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Se pois o Congresso Federal não podia afastar-se da
Constituição de 24 de Fevereiro, como podia o Congresso
Fstadual da Bahia violar aquella Constituição, estatuindo
que as minas pertencem ao Estado e o supeisolo a
ou trem?

A mesma Constituição Estadual trasladando o
o artigo citado da Constituição Federal para o seu art.136
estabeleceu o seguinte preceito: o aireíto de propriedade
mantem-se em toda sua plemhtde, salva a desapro
priação por necessidade publica mediante indemnxsação.

Como pode ser mantido o direito de propriedade em
toda sua plenitude separando-se o sólo do subsólo,
dando-se a superfície a um e as minas e as riquezas
subterrâneas a outro?

O Congresso Estadual estava prohibido de votar a
lei n. 436, não só por dispositivos da Constituição Federal
como por preceito da mesma Constituição Estadual, e uma
vez que transgredio taes preceitos, aquella lei não pode
produzir eífeitos e restringir direitos de quem quer que
seja.

Mesmo que pudesse legislar sobre terras devolutas
ou de seu domimo não podia o Estado desintegral-as,
dando a um o sólo e a outro os terrenos inferiores, porque
a isso se oppunhão os preceitos constitucionaes supra
citados.

O principio, contido no art. 378 da Nova Consoli
dação das leis civis de Carlos de Carvalho, de que podem
ser impostas restricções ao dominio nos contractos de
transferencia de propriedade, encontra a limitação exarada
por aquelle eximio jurisconsulto no precitado artigo: salvo
as leis prohibithvas.
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Tentou-se oppor, na Constituinte Republicana, res-
tricções a propriedade das minas, não prevaleceu o prin
cipio, consagrado no art. 72 $ 17 da Constituição de 24
de Fevereiro, da propriedade plena e que as minas
pertencerião ao proprietário do sólo.

O nunca esquecido jurisconsulto Dr. AmphÍlopliÍo
Botelho de Carvalho em uni parecer, que teve de lar a
uma consulta sobre a legitimação de terras n'este Estado,
disse o seguinte: «Esta disposição (a do art. 72 § 17) que é
fundamental, que é uma declaração de direitos do ins

trumento constitucional, acha-se necessária e virtualmente

subordinada á disposição do art. 64 do mesmo instrumento
na parte que attribue aos Estados Federados de par com
o dorainio das terras devolutas e das minas existentes nos
seus respectivos territórios, o que quer dií^er que aos
Estados como aos particulares, como a todos os proprie
tários de terras ficarão pertencendo, no regimen actual,
as minas encravadas no scMo da respectiva propriedade,
do mesmo modo e pela mesma razão porque á União per
tencem também (ex vi do art. 34 n. 29) as que forem
situadas no território de seu dominio privado-

«E' assim que entendo, conciliando aquellas dispo
sições da Constituição Federal, (arts. 34 n. 29, 64 e 72 §
17) convencido como me acho de haver ella adoptado corne»
principio absoluto, dominante no assumpto^ a regra de
pertencerem sempre ao senhor do sólo as minas n^elle
encravadas, resalvadas apenas como limitações d'esse
dominio as restricções exigidas pelo bem geral, attenta
a  importância do facto da exploração neste ramo da
industria.

O Constitucionalista Conselheiro João Barbalho nos
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sens Coramentarios ao art. 64 da Constituição Federal e

alludindo ao parecer da commissão sobre o citado artigo
diz:

«Quanto á parte final d'este parecer cumpre enten-
del-a sem prejuízo do áh'e.iioquep?'ivatlvame?7te pertence
á União (art. 34 n. 23) de legislar sobre o direito civil
substantivo. Os Estados ao regularem por leis suas este
assumpto, no que lhes é pertinente, estavào adstrictos a
respeitar os preceitos geraesda legislação civil federal.

Não se pode pois admittir que os Estados legislem
sobre direito civil e muito menos que o façam infringindo
preceitos constitucionaes.

Conceder-se, pois, que os Estados possam legislar sobre
minas mesmo de sua propriedade, contravindo a dispo
sitivos terrainantes da Constituição Federal, é, na phrase
incisiva do illustre deputado Estevão Lobo no seu discu' so
exhaustivo sobre minas, pronunciado nas sessões de 8 e 11
de Novembro de 1892, «attingir as raias do absurdo, não
é restringir o direito, é eliminal-o, pretende-se vei les-
tricção de propriedade onde ha a sua annullaçao completa.
Era como se o preceito constitucional fosse assim redigido»
as iiiinas pertencem ao pi'oprietario do sólo, salvo a
■mesma propriedade gue é domínio do Estado.

O eminente professor de direito, o Dr. José Hygino,
tão cedo roubado á sciencia, lá dos Estados Unidos, onde
representava com tanto brilhantismo o Brasil no Con
gresso Pan-Americano, em carta particular dissertou:

«O meu pensamento está claramente manifestado na
clausula final d'aque]la emenda^ (ao art. 72 §1/ alinea 2. )
salvo as limitações que forem estabelecidas por lei a bem
da exploração deste ramo da industria'
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«Ninguém dirá que d'essas palavras se possa inferir a
adopção por ella feita das praticas realengas. Não se des
conhece a vantagem e necessidade scientificae legal d'essas
restricções; o que é essencial é que ellas por sua natureza
nao attinjão o extremo de, perdendo o seu caracter de
restricções, eliminar radtcalme7ite o direito dc p7'0'
priedadey).

Julgando-se com jurisdicção para poder legislar sobre
minas no território do Estado, não podia o Congresso Ba-
hiano estabelecer restricções ao direito substantivo da
Propriedade das minas, mas apenas preceituar limitações
bem do exploração d'este ramo da industria.
Nem a Constituição do Estado da Bahia de 2 de

Julho de 1891 doutrina differentemente.
assim que noart. 136 diz: «O direito de propne-

<lade maittem-se em toda sua plenitude, salva a desapro-
pnação por necessidade ou utilidade publica, mediante
indemnisaçao previa.

No art. 36, regulador da capacidade legislativa da
^ssembléa gerab dispõe no § 20: «Legislar sobre terras
publicas, 77imeração e industrias extractivas.»

Oi a legislar sobre mineração não é poder legislar sobre
^j^^l^Pr^iedade das minas^ mas somente sobre a exploração
<ii«^ ' resolve na pesquisa e lavra como bem

° Oonsultor Geral da Republica no parecer pu-
Official de 29 de Janeiro de 1903.

s6 ao Estado foi vedada outra competência que
•como citada Constituição (art. 125 § 2." n. 1)
mina receita: o proJucto da exploração das^^ob uin regimen conservação e beneficiação.

uenhunid lei estadual subsequente á Constituição
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encontram outros dispositivos, conferindo ao Congresso
Bahiano a faculdade de legislar sobre propriedade das
minas.

Na lei estadual n. 198 de 21 de Agosto de 1897^ a
primeira sobre terras publicas^ a única disposição que se
encontra sobre minas é a seguinte:

«Art. 58. As possessões, qtte se lsgiiifnã7'em serão
sujeitas aos ônus seguintes: § 5.° Sujeitar as minas que
forem descobertas nas mesmas terras ás delwii-tações

forem creadas por lei a bem da exploração d'este ra^no de
industria.»

Onde a sujeição do senhor de terras perder o sub
solo?

O Regulamento n. 18 de 29 de Novembro do i*eferido
anno, expedido para execução da precitada lei n, 198, só
contém os seguintes dispositivos:

«Art. 381. A exploração minas em terras devo-
lutas será feita conforme determinarem as leis que na

occasião vigorarem.
«Art. 458. Bmquanto não houver legislação especial

sobre minas, o governo podei á livremente conceder licença
a particulares para procederem as pesquisas ein terras
devolutas.

«Ai-t. 467. Em terras de propriedade particular é
livre ao proprietário proceder aos trabalhos de pesquisas
ou de lavra de minas, emquanto não houver lei que a òei^i
da exploração d'este ramo industrial estabeleça limitações
a esse direito.»

Por todos estes dispositivos para aqui trasladados em
sua integra, a começar da Constituição Estadual até as
leis secundarias, foi respeitado o principio da plenitude do
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direito de propriedade, comprehensivo da superfície e dos
terrenos subterrâneos e de que o Estado só pode legislar
no tocante ás limitações sobre exptor-açao das minas.

E como é que o Congresso Bahiano, cont ravindo a
aquelles princípios e a tão positivos preceitos legaes^ vem
decretai que o subsolo deve ficar separado do solo?

TERCEIRA PARTE

A lei n. 436 de 23 de Agosto de 1901 é defeituosa no
seo texto e contraria a leis estadnaes anteriores.

E defeituosa, porque nao se comprehende como uma
leij que revoga duas Constituições e leis estadnaes, nao
fosse redigida de modo cathegorico e positivo.

A citada lei não estatue claramente que as minas
pertenção ao Estado e apenas diz: ̂ inos titulos de legiti
mação de posses assim como nos de venda de terras

devolutas será incluiaa, sob pena de ser considerada
escripta no caso de omissão, a clausiila de que fica reser
vado ao Estado o direito as minas e quaesqiier outras
riquezas occultas no stibsólo.»

Pelo que fica transcripto faz-se apenas uma recom-
mendação para a expedição do titulo de legitimação ou
de venda e n'essa recommendação lá vae resolvida uma
importante questão constitucional. ISÍão se revogou ex
pressamente, o direito constitucional federal e o estadual
em vigor, não se alterarão as leis estaduaes referentes ao
assumpto, mas na declaração de uma formalidade a
observar na expedição de titulos é que se procurou i*esolver
aquellas transcendentaes questões. Svsthema electinco de
legislar contrariando as normas até hoje conhecidas e
postas em pratica.

^j,.' ■ L
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Tanto mais essa disposição sorrateira da lei n. 436
não pode ser executada, quanto contraria preceitos termi-
nantes de outras leis estaduaes até hoje não revogadas.

Já mostramos e demonstramos como a Constituição
Estadual se oppõe a restricções ao direito de propriedade
a não ser a desapropriação por necessidade ou utilidade
publica. Vamos demonstrar agora que a legislação esta
dual posterior não admitte também outras restricções.

A primeira lei estadual sobre terras publicas é a
n. 198 de 21 de Agosto de'1897 e esta estabelece sobre
minas o seguinte:

Art, 58. As terras devolutas, que forem alienadas e
as possessões qtie se legitimarem ou revalidarem (são
cousas differentes terras devolutas e posses que se legiti
timarem) serão sujeitas aos ônus seguintes:

§ 5.° Sujeitar as minas, que forem descobertas nas
mesmas terras, ás deliniitaçòes que forem criadas por
lei a bem da exploração d^este ramo da industria.

O Regulamento de 21 de Agosto d aquelle anno,
expedido para a execução da supraindicada lei estabelece.

Art. 375. Os possuidores de terras ficão sujeitos ás
limitações que forem estabelecidas por lei a bem da ex
ploração das minas, existentes ou que forem descobertas
em suas terras.

Art- 381. A exploração das minas em terras devo-
lutas será, feita conforme determinarem as leis, que na
occasiâo vigorarem.

Art. 467. Em terras de propriedade particular é
livre ao proprietário proceder a trabalhos de pesquisa^
lavra deminas, emquanto não houver lei, que a bem a
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explo7'açáo d'este ramo industrial estabeleça limitações a
^sse direito. ^ ^ ^ ^

CltaíU A-. o XTmmas adro/í%;^^ ^ àa. ex#>lí>-

a CoTai«7^^^\i\ção "Feõen^ i» . ^CCCyTi?LÇi COíQ.
■çs^áo pertence ' - 'i ' ^ icí^islar cjue a mina
yiolwjn 1 ^ ^Tando diíTerença, é a((. um preceito constitucional, que consigna

^ydsítnamente a plenitude do direito dc* ]>ropi*iedacle-
Se o Congresso Bahiano so podia Icgi.sbir, na meltioi"

das h3'pothesc5j sobre o modo da exp/oj'ctçüo de minas eni
terras devolutas, como é que ultrapassa esse limite e de
creta que o aubsólo não pertence ao solo e vem derrogar a
respectiva lefíislação estadual ?

Como se pode admittir que leis especiaes sobre um
assuropto, reg"iiIadoras das relações n'este particulav,
possam ser revogadas por disposição incidente e im
pertinentemente encartada em uma lei creando uma
solemnidade puramente formalistica?

Mostremos agora que ainda mesmo que o Congresso
Estadual podesse legislar como legislou, com relação a
terras devoluias por serem estas do dominio lorivado
do Estado não podia ter a mesma competência sobre
terras tegitimaveis.

Segundo as Constituições Federal e Estadual e as leis
em vigor, pertencem ao dominio do Estado as ter-ras

esobre essas d que pode legislar, observando em todo
caso os preceitos constitucionaes, porque as terras devo-
Intas constituem o dominio privado do Estado. Porem o
mesmo direito não lhe pode caber com relação ás posses a.
legitimar, porque estas são da propriedade particular,

i
• ni,'

r*''

'i'
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sujeitas somente a certas formalidades para que o seu pro
prietário obtenha o seu titulo do Governo- O Estado
pode leg;islar e estabelecer restricçòes que entender sobre
terras devolutas, mas não pode o mesmo sobre as legi-
timandas, porque estão fora do seu patrimônio e são
propriedade do Icgitimante.

Já o di^ia a lei n- 601 de 18 de Setembro de 1850

(_luando no seu art. 8.° prescrevia: «Os possuidores, que dei
xarem de pi*oceder á medição nos prasos marcados pelo

Governo, serão reputados cabidos em commisso e perde-
7-ão por isso o direito, que tinham, a serem preenchidos
das terras concedidas por seus titulos ou por favor da

presente lei, conservando-o somente para serem mantidos
na posse do terreno, que occuparem com effectiva
cultura, ha-vencio-se por devúluto o que se achar inculto.«

A lei estadual n. 198 de 24 de Agosto de 1897 nos seus
•arts. 1.° § 34 e §§ 45, 46, 48, 58 § 5 e 64 e o Eeg. n. 18 de
29 de ÜSTovembro do mesmo anno nos arts. 2 § 70, 328 § 2.°
consideram o legitlmante proprietário da posse que
deseja legitimar, e concede-lhe certos favores e garantias,
e muito positivo é o art. 5/ do citado Reg. —quando diz:
«os requerimentos para legith^iação para que sejam to
mados em consideração devem ser selladose acompanhados
de todas as provas do jtis in re a favor do requerente».

E quem tem o jus in re é proprietário (Teixeira de
Freitas, Introducção á Consolidação das leis civis. Reg.
Federal n." 720 de 5 de Setembro de 1890 art, 53; Rodrigo
Octavio, Divisão e Demarcação das terras particulares,
nota 3.^ ao § 3-°)'. Ora o legitimante tem o jus in re^ é pro

prietário das terras, que legitima, não pode o Governo do
Estado^ concedendo-lhe o respectivo titulo, estabelecer
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restricções que venhão annullar exercício de direitos
dominicaes.

Somente segundo a lei estadual, que n^este ponto
seguio a geral de 1850, o legítimante cahe em commlsso e
está sujeito a certas penas quando não accode a legitimar
as suas terras; até ahi é proprietário, gosa de todos os
direitos e não pode ser esbulhado, não ha ainda terra
devoluta^ que só se torna tal como uma conseqüência do
commisso, Se assim é, se o legítimante preencheu todas
as condições legaes para obter os seus títulos de legiti
mação, o Governo não pode julgar-se cora autoridade
para impor-lhe restricções á propriedade, que considerou
legitimada. Tanto o legítimante é proprietário e satisfaz
apenas uma formalidade para obter um titulo escripto,
que o Governador do Estado na sentença cjue profere não
manda vender as posses ao legítimante mas tão somente
jtilga por sentença a medição e demarcação, afim de
surtir os seus legaes effeitos e ser expedido o respectivo
tittilo ao requerente.

Fica provado que o legitíraante é proprietário da,
posse, que legitima, e sendo assim não se lhe pode impor
restricção, fundado na lei n.®436 de 23 de Agosto de 1901,
porque na hypothese de conceder-se ao Estado a facul
dade de legislar sobre minas, só podia essa faculdade ser
exercida sobre terrenos devoiutos, que não são jamais
os legitimados.

Concedamos que, sendo as terras devolutas do
dominio do Estado e podendo o que transfere estabelecer
restricções ao dominio, que traspassa, o Congresso Ba-
hiano estava no seu direito de decretar que as minas desco
bertas n'essas terras devessem pertencer ao Estado e não



ao adquirente das mesmas terras, porem o mesmo não se
pode dar com terras legitimadas.

E' preciso não confundir tei'Tas devolutus com terras
a legitimar: aquellas fazem parte do patrimônio do Es
tado^ são do seu dominio privado; ãs legitimadas porém
pertencem ao seu possuidor^ que tem sobre eWasojus
í;; re e apenas se sujeita a certas formalidades para obtei
do Governo do Estado um outro titulo mais positi\o e
mais nitidodo que o anterior. O legitimante tem no sen
patrimônio territorial as terras que pretende leptimare
só ellas devolvem-se ao Estado no caso de commisso.

Procuremos ver com algum desenvolvimento o que
sejam terras devolutas e se estas se podem confundir com
as a legitimar.

São terras devolutas, segundo o art. 3." § 4.° da lei
n. 601 de 18 de Setembro de 1850, as que não se acharem
occtipadas por posses, que apezar de não se fundarem
em titulo \Qgdi forem legitimadas. Perdigão Malheiros,
Manual do Procurador dos Feitos da Fazenda, vol. 1-° §
317 n. 4. Souza Bandeira, Novo Manual dos Feitos da
Fazenda, § 512 n. 4.

Seo^undo o art. 1." da lei d'este Estado n. 198 de 21 de
to

Agosto de 1897 são consideradas terras devolutas per-
iencentes ao Estado ex vi do art- 64 da Constituição
Federal:

§ 3." aquellas, cujas posses não se fundarem em
titules capazes de legitimação e, segundo o art. 2." do
Decreto n, 18 de 29 de Novembro de 1897 expedido por
execução da citada lei, terras devolutas z.?, que não
forem posses garantidas por títulos e provas, que deem
dl7-eito d legitimação nos termos da lei n- 198 de 21 de
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Ao-osto de 1897, ou que sendo posses n'essas condições
&  ̂

'não forem legitimadas nos prazos devidos.
Pelo art. 3." do indicado Regulamento n. 18 as terras

devolutas são do patrimônio do Estado.

Já pelos dispositivos da lei, já pelos do regLilamento
supracitados chega-se ao conhecimento perfeito do que
sejam terras devolutas dífferentes das legitiniaiidas e
que aquellas pertencem ao patrimônio do Estado e estas
não.

Produzamos outros argumentos tirados da legislação
estadual Invocada para provar que a? terras a legitimar
não são jdmah devolutas e só se tornam taes e se encor-

poram ao dorninio privado do Estado por effeito do com-
missOj hto é, por deixar o seu proprietário de legitimal-as.

Lei n. 198 de 21 de Agosto de 1897, art. 33: Os
actuaes occupantes das terras que por não pode7'em ser
legitimadas ou revalidadas venham a ser consideradas
devolutas torão preferencia para comprar dentro do praso
marcado.

Art. 45. Incorrerão em commisso as posses não legi
timadas, que não forem medidas, demarcadas e legalisadas
no praso devido e pela forma determinada n^esta lei e seu
regulamento.

Art. 46. O commisso importa para os posseiros,
sismeiros ou concessionários, que tenham direitos adqui
ridos em virtude da lei n, 601 de 18 de Setembro de 1850,
na perda dos favores concedidos pela presente lei, ficando
elles garantidos somente no terreno effectivamente culti
vado, que será medido e demarcado ex~officio.

Regulamento approvado pelo Decreto n. 18 de 29 de
jSTovembro de 1897:
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Art. 57. Os reguerlmentcs para legitimação para

que sejam tomados em consideração devem ser sellados e
acompanhados de todas as provas do Jtis ifi re a favor
do requerente.

Art- 65. As posses, sesmarias ou concessões sujeitas
d legitimação ou revalidação e cujas medições e demarca
ções não forem requeridas nos prasos devidos cahirão
em commisso.

Art. 66. Tornam-se insubsistentes, illegitlmaveis e
incursas em commisso as posses sesmaiâas ou conces
sões que não forem legitimadas ou revalidadas nos prasos
marcados por culpa ou negligencia dos seus possuidores.

Art. 246. Os limites das terras do domimo parti
cular j quer sejam posses legitimadas^ sesmarias ou con
cessões revalidadas, quer propriedades outros legalmente
constituídas serão respeitados-

Art. 328. Tratando-se de posse a legitimar scão
cssenciaes os seguintes elementos'

§ 2." Petição inicial com o competente despacho e
documento, que provarem o jus in re a favor do reque
rente-

Por todos estes dispositivos da legislação estadual
sobre terras do Estado, que transcrevemos este trabalho
para serem melhor apreciados, chega-se a diversas conclu
sões, qual a mais evidente e de inteira appllcaçao á con
trovérsia: P" que terras legitimadas n^o tei-ras
devolutas\ 2." que aguellas^ò se tornão devolutas e são
devolvidas ao domínio do Estado quando os seus pos-

sttidores incorrem em commisso\ 3.° que as terras devo

lutas fazem parte do patrimônio do Estado, e não assim as
legitimadas, que são do dominio particular do possuidor.
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que tem sobre ellas ojtcs in re. Admittido como querem
alguns que as terras devolutas, sendo do dominio privado

do Estado, podem ser alienadas com as restricções que
o alienante entender, o mesmo não se pode dar com as
]egitimadas, porque estas não fazem parte d'aquelle
doniiuio, mas sim do legitimante.

Keconliecer o contrario do que sustentamos é admit-

tir q"^ ̂  Estado pode separar o subsolo do sólo de
propncdade, que não é de seu dominio particular, o que
só se pode tolerar seguindo-se o systema i-egallano ou das
Qoncessões, que não é actualmente o nosso e é repellido
^omo contrario a Constituição Republicana.

Depois de todas estas considerações, apoiadas em

dispf^^^Ç®^® expressas da Constituição de 24 de Kevereiro
g (5o Estatuto do Estado da Bahia e em preceitos de leis
^j-dinarias e outras em opiniões de eminentes constitucio-
j^alistas, íL única conclusão a tirar é que os Estados não
podei"" legislar sobre o direito de propriedade das minas e
^penas a respeito da exploração dellas para que não per-
jj^fineçam occultas com prejuiso das vantagens que podem

para a collcctividade.

para satisfazer a vaidades e realisar melhoramentos
que têm emprehendido, os Estados não têm

j-enda que chegue e para esses excessos é preciso ir até
-pvadii^ o dominio particular e não reconhecer as balisas,

devem separar o que é da competência federal e o

deve caber aos mesmos Estados.
d. Contra essas inversões devemos clamar e reagir e um

meios é discutir certos assumptos e mostrar qual
ser a esphera clara e bem delimitada dos dois

dos

aeve

P
ode

1

res-
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Pia Lim outro grande inconveniente a'e5ta separação
de dominios que vimos estigmatisando e é tornar as
nossas terras menos volorisadas e pouco atractivas para
aqucllcs que desejarem vir para o nosso paiz.

Sabem todos que o estrangeiro que procura o Brazil
c deseja ser proprietário de terras, é com a esperança de
que essas terras por clles adquiridas contenhão minérios,;
que descobertos e explorados lhes assegurem lucros mais
avultados.

Os immigrantes não inirão somente lavrar a super
fície do sólo e d^ella tirar os fructos, do que semeiarem,
veem a espectativa de que um dia poderão encontrar
alguma riqueza no sub-solo e com a exploração d'ella
venhão a auferir grandes lucros. E quem quer immigra-
ção e o povoamento do nosso território não destrue taes
esperanças.

O sul da África, a Califórnia e outros paizes não
attrahirão estrangeiros, senão porque estes seduzirão-se
pelas riquezas de seus minérios, que podião por elles ser
utilisados.

Em conclusão, gai*anta-se a propriedade era toda a
sua plenitude, extendendo-se o dominio da superfície as
camadas mais inferiores e estabeleção-se preceitos que
incitem e obriguem a exploração, a começar pelas multas
até a desapropriação, que é um recurso constitucional, e
assim respeitar-se-a o direito e serão attendidas e conside
radas todas as conveniências publicas e particulares.

Bahia, 18 de Março de 1907.

Antonio Carneiro da Rocha.

o
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Considerações sobre as concaiisas

O nosso cocligo actual nâo definiu o crime de homi
cídio; usa apenas da expressão a matar alguém », não
fazendo a exigência explicita do elemento intencional,
isto é. do dolo, do animus 7tcecandi- Seguiu neste parti
cular o codigo da monarchia.

Esse crime, porem, quaesquer que sejam as definições
que delle se queiram dar, consiste, em ultima analyse, no
facto material da morte de um homem commettida por
outro indivíduo, que agiu dolosa ou culposamente. Um
homem mata outro. Elle poderá ter sido auctor do homi
cídio voluntária ou involuntariamente, e dahi a primeira
divisão do homicídio em voluntário e involuntário,
tomando-se por base da classificação o elemento moral ou
snbjectivo do delicto.

Surge a fi ggra jurídica do homicidio voluntário
quando o facto material da morte foi presidido pela malé
fica intenção do auctor om arrancar a vida á victima do
seu furor sanguinário. Elle agiu neste caso consciente e
perversamente, (1) obrou com dolo, isto é, «pleno conhe
cimento do lual e directa intenção de o praticar.»

(1) Gonscienie e perversamente dizemos, parque não bastam a
voluntariedade e a intenção para que a morte proposital de um
homem, por outro homem, seja considerada um acto criminoso.
«Um homem dispara voluntariamente, já escrevemos algures,
uma arma de fogo, cuja bala mata outro. Não é, só por isso,
penalmente responsável pelo homicidio. E' necessário também
que tenha havido previsão das conseqüências possíveis do acto
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No homicídio involuntário o homem, auctor do
acto que produziu a morte, ag"iu sem desejo' nem intenção
de matar.

O homicidio voluntário divide-se em simples e quali
ficado ou aggravado. .

O homicidio qualificado é aquelle, cuja pratica vem
acompanhada de circumstancias aggravantes que, pela
sua natureza, revelam no criminoso uma maicr perver
sidade, um enfraquecimento máximo, sinão ausência
completa do sentimento médio de piedade. Esta circum
stancias, conforme nosso codigo, são as designadas no
§ 1° doart. 294.

Dá-se o homicidio simples quando perpetrado sem o
concurso de taes circumstancias aggravantes. Este é pas
sível de uma menor punição. «Todos os codigos modernos,
pondera Macedo Soares, adoptaram essa classificação
derivada do direito romano, obedecendo ao mesmo crité
rio na aggravação da penalidade.» (2)

O homicidio involuntário divide-se em casual, cul
poso e preter-intencional. ,(

O homicidio é casual ou accidental quando resulta
do exercício ou pratica de qualquer acto licito, feito com

yoluntai-io, isto é, que tenha havido intenção, deseio de matar.
Inda mais. Para a responsabilidade penal não ' bastam tão
somente a voluntcn-tcdndc. e a intenção: no caso de legitima
defesa, por exemplo, o aggredidó iriata o aggressor, praticando
um acto voluntário e intencional; não 6 criminoso. Palta o bdtro
elemento:--que o indivíduo haja praticado o acto, voluntário e
intencional, com um hm anti-social e anti-jurídico. A responsa
bilidade penal, pois, exige tres elementos imprescindíveis ínos
crimes ào\o&os}-—voluníarieãade do acto, intenção de otfencler o
direito alheio, fim anti social e antl-inridico. As três Escolas Pencies^}
pao. W. 1907.)
(2) Codigo Penal da Republica, 2.°" ed. pag. 440-
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a attcnção ordinária, peculiar ao commum dos indivíduos;
não existe ahi a culpa porque não ha a imprudência, a
negligencia, a impericia, ou a inobservância de alguma
disposição regulamentar, por isso que era licito o acto e
praticado sem nenhuma imprevidencia, pois que as suas
conseqüências nocivas, fortuitas e verdadeiramente acci-
dentaes, não foram, nem podiam ser previstas, ou tendo
sido previstas, eram comtudo inevitáveis.

Não é criminoso esse homicídio; a sua impunidade
está estabelecida no art. 27 § 6 do nosso codigo penal.

No homicídio culposo o indivíduo é também causa
involuntária da morte, mas houve da sua parte impru

dência, negligencia ou impericia na pratica do acto que
motivou a lesão mortal. O auctor não previu o resultado,
não podendo, portanto, desejal-o; mas sendo esse resul
tado conseqüência mais ou menos provável da sua acção
ou ommissão culposa, poderia pelo agente ser facilmente
previsto.

Da possibilidade da previsão de conseqüências não
previstas pelo agente^ se origina e se forma o conceito da
culpa. No homicídio doloso o agente prevê as conseqüên
cias nocivas do seu acto voluntário; no culposo não se dá
tal previsão, aliás fácil ou possível. Dahi definir-se: «acção
culposa é a causação ou não impedimento, por acto
voluntário, de um resultado que não foi previsto, mas
poderia sel-o.» (3)

(3) Von Liiszt, Ti'atado de Direito Penal Allemao, pag. 290
Convém notar que o crime culposo pode resultar indifferente-

mento de um acto voluntário ou involuntário. O caçador, por
exemplo, que dispara a espingarda com o fim único de matar
um passaro, suocedendo-lhe a desgraça de ir o projectil ferir um
viajante que por alli passava descuidosamente, responderá por
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A confusão, portanto, entre o dolo^ a culpa e o
caso, não é possível fazer-se em matéria criminal.

O nào ter previsto a conseqüência offensiva, diz
Garrara, é o traço distinctivo que separa o doto da

cutp(^- O poder prever essa conseqüência é o ele
mento diíferenciador entre a culpa e o caso.

E por isso mesmo que na culpa o indivíduo não prevê
resultados que poderiam ser previstos é que elle responde

por esta falta de attenção ordinária. No caso o auctor da
lesão aos direitos de outrem não tem a mínima parcella
de responsabilidade criminal, exactamente porque não lhe
era possível prever ou evitar as conseqüências nocivas do
seu acto voluntário.

Além do homicídio casual e culposo ha, dentre a

classG dos involuntários, a figura do homiciáio preter-i^'
^Qficional- Nesta especíe de homicídio não ha, por parte
do agente, o fim de matar, animus ncecandi^ mas existe
intenção de ferir, o animus scecandi. O auctor do homi-

ddio tinha somente em vista praticar uma lesão corporal,
^nas não desejava, nem mesmo previra, a morte do paci-

Tal é o caso do indivíduo que, sem querer matar,
roduz^ eom uma bengalada, a morte do seu contendor.
^  Nes^^ figura de crime existe um dolo e uma culpa:
dolo referencia á lesão corporal, pois o delinqüente
liando agiu tinha a intenção de ferir; culpa era relação á
^ ofte, ® auctor do delicto não previu, sendo-lhe

rime culposo,—voluntário na causa, involuntário no effeifco,—
provar çjue procedera com toda a attenção ordinária e sem

si imprudência. Um indivíduo, porem, limpa uma arma
carregada; ella dispara involuntariamente, indo a bala

de^^jr 0,\gvemj yictima do inesperado accidente: ha ahi um
culp^®^' lado da involuntariedade do acto —o disparar

rt,/, causa immediata e directa do resultado imprevisto.
d.a ^
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aliás pOvSsivel prever, que esse resultado letal poderia
decorrer do seu acto ofFensivo á integridade physica da
victima. «O homicidio preter-intencional, observa Macedo
Soares, pertence á familia dos dolosos, porque provém
do animo directo de lesar a pessoa, e delia separa-se
tomando a côr dos culposos, porque presuppôe que a

morte, além de não ter sido desejada, não foi também

prevista, si bem que a pudesse ter sido. «(4)

Ao estudo do homicidio preter-intencional está inti
mamente ligada a theoria das concausas, questão impor
tantíssima que se levanta no campo da sciencia medico-
legal e constitue um dos mais interessantes capítulos da
criminologia.

^Um indivíduo dràbetico, escreve Nina Rodrigues,

recebe de terceiro, que ignorava a existência da moléstia,
um ferimento ligeiro^ incapaz de produzir a morte. Mas,
por força da moléstia preexistente, o ferimento compli
ca-se, sobrevçm a gangrena diabética e o paciente morre.

«Em outro caso, o aggressor produz ainda na sua
victima uma lesão de si mesmo insignificante e não letal»
mas o ferimento complica-se da infecção tetanica e o paci
ente succumbe.

«Nestes dous exemplos clássicos e tantas vezes repe
tidos, claramente se demonstra que a lesão produzida
por ura aggressor se pode tornar occasião de uma compli
cação, desconhecida ou não prevista do agente, a qual,
se transformando n'uraa causa nova e distincta do feri

mento, vem juntar o seu effeito ao da lesão primitiva,
para determinar a morte do paciente. E a esta nova causa

W OP" cit. pag, 441.
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que addiciona os seus effeitos aos da lesão produzida pelo
aggressor é que se chama—concaiísa^K (5)

Vê-se por abi que a concausa, — essa nova cansa que
addiciona os seus effeitos aos da causa efficicnte e com

ella coopera para o evento final, — pode pre-existir ou
sobrevir á lesão pessoal. Divide- se, pois, em concausa
pre-existente e concausa superveniente.

As concausa pre-exisfe7ites se costumam subdividir
era tres grupos distinctos, consoante a classificação do
sábio professor Dazzaretti: anatômicas, physíologícas
e pathologtcas.

«Constituem as primeiras, explica Apranio Ppi-
XOTO, as anomalias de forma, situação, disposição, confor
mação anatômica do nosso organismo: uma transposição
de visceras, uma anomalia ou malformação visceral podem
ser invocadas neste sentido. Um indivíduo recebe um
pequeno traumatismo no couro cabelludo e morre em
conseqüência de uma fractura do craneo, que no logar
Q^j-espondente á lesão externa era de extrema finura,
^eio-adissimo, podendo atravez delle lêr-se do outro lado
caracteres impressos: está abi uma concausa anatômica;

fractura provavelmente se não daria se não fora esse
tado anatômico pre-existente.

«As concausas physiologicas são os estados de iioi'-
malidade funccional que podem influenciar lesões inter-
urrentes: o período menstrual, a gravidez, o puerpeno,
neriodo de aleitamento, o estado de replecção do esto-

mago da bexiga urinaria, etc., estão nestas condições.
Um indivíduo recebe uma pequena pancada sobre o êpi-

it.\ T?pvista dos cm-sos da Faculdade de Medicina da Bahia,
9 " pag. 83. 1904.antio 2. ,
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gastrio e a morte, por effeito de uma acção inhibitoria,
partindo o reflexo do ponto traumatisado, dá-se porque
o estomago está cheio de alimentos, circumstancia propicia
á proclucçâo do facto, que se não daria, talvez, sem o con
curso dessa concausa physologica.

a As co/2caiísas />af/w/ooicas comprehenãem todas as
situações predisponcntes ao aggravamento das lesões cor-
poraes: os estados constitucionaes, a dyabcte, a gotta, a

syphilis, o brightismo, o impaludismo, a tuberculose, as
intoxicações, o alcoolismo, estados transitórios de rece

ptividade mórbida, creadas pelas fadigas, excessos, en—
falfamento {surmenage) etc., alinham-se entre estes^
não carecendo a citação de exemplos para esclarecer o

caso.» (6)
As concausas supervementes dão-se quando sobre-

vem a uma ligeira lesão de que é victima o offendido, uma
complicação, em parte independente do traumatismo e
capaz de tornai o mortal, não obstante ser este por si só

de natureza facilmente curavel.

Tal é o caso, a que já alludimos, do individuo que
succumbe de um leve ferimento a que sobreveio o tétano,
tornando-o incurável. E convém desde já accentuar queé
essencial ao conceito da concausa superveniente que a
complicação que surge após o ferimento leve^ transfor
mando-o em lesão mortal^ delle seja em parte independente.
Do contrario não teriamos uma concausa. Dahi ter BoRi_,
que sobre o assumpto tem escripto com tanta profisciencia,
classificado as condições supervenientes á lesão em tres
classes, distinctas.

6) Manual de Thanatoscopia Judiciaria, pags. 235-236, Bahia
1901. • •
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1/Condições de dependência absoluta coni a lesão
pessoal;

2/ Condições de independência absoluta com a lesão;
3.^ Condições de independência relativa á lesão pessoal.
No primeiro caso, si a morte sobrevem como conse

qüência directa e necessaiia da lesão pessoal, si entre uma
e outra existe um laço intimo de causa a cffeito, de motivo

a conseqüência, não existe concausa; o ferimento foi a
causa única da morte e o delinqüente não pode invocar o
beneficio da attenuante.

Na segunda hjq^othese. si entre a lesão e a morte

existe absoluta independência^ sem influencia reciproca, não
existirá também a concausa, porque esta condição super
veniente, para cujo apparecimento não concorreu a lesão,

foi a causa única do effeito letal; neste caso o auctor do
traumatismo não responderá pelo crime de homlcidio, mas
apenas pelo delesão corporal. E' o caso do indivíduo que,
recebendo um ferimento leve, vem a fallecer de febre
typhica, que não foi occasionada pela lesão.

No terceiro caso^ é que existe a concausa, na sua
forma t3'piea. O indivíduo morre de um ferimento leve por
lhe ter sobrevindo o tétano. O tétano, a nova causa que
veio ajuntar os seus effeitos aos da lesão corporal, pro-
du;iindo a morte do offendido, não é uma conseqüência
inevitável do ferimento^ não está ligado a este por essa
relação de dependência absoluta de causa a effeito.

Mas entre a complicação tetanlca, que determina a
j^orte do paciente, e a lesão corporal existe ura laço de
dependência relativa, pois a chaga aberta pelo ferimento
foi a porta de entrada por onde se introduzia o microbio
patbogeno da terrível infecção. Sem esta, o traumatismo
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não seria causa capaz de produzir a morte; mas também

não se teria dado a complicação tetanica, si a lesão corpora
não houvesse aberto o caminho e preparado o terreno para

a invasão do mal que se revelou incurável.

II

Estudada, como ahi fica, a theoria medico-legal das

concausas, procuremos resolver o problema referente á
influencia que estas podem exercer sobre a penalidade que
se deve applicar aos factos criminosos, tornados mais
graves pela sua intercorrencia.

Quanto a maneira de julgar as concausas pre-exis-
tentes reina entre ciiminalistas e médicos legistas pro

fundas divergências.

SORIANO DB Souza e Souza Lima sustentam que

taes concausas não devem ser invocadas em favor dos delin

qüentes, para o fira especial de lhes diminuir a punição.
Estes, embora a lesão commettida não acarretasse a morte

do offendido si não fossem a? condições especialissimas
em que elle se achava no momento da aggressão, deverão
comtudo responder pelo crime de homicidio, sem o tal
beneficio da concausa.

«Em que pese a opinião sustentada por alguns me-
dicoslegistas (Belloc, Mahon, Bahnius, Van Swi-tten)
que allegam em favor do criminoso a circumstancia de
ignorar elle esse estado particular do offendido, que aggra-
vou e tornou mortal uma offensa qucseiia de natureza leve
em outras condições, acompanho, declara Souza Lima^
antes o modo de pensar doillustrado medico legista brazL
leiro (refere-se a SORIANO DE Souza), segundo o qual elle
entende que em taes casos a morte deve ser imputada ao
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auctor da lesão, porquanto, diz elle, o agfgravarom-se as
feridas n'essas condições é uma necessidade e portanto
ha intima c directa relação entre a ferida e o resultado
fatal, que não se pode deixar de considerar como um
effeito natural e directo da offensa: logo quem deo logar
á causa é responsável pelo efFeito.» (7)

Inviável, porém, como um verdadeiro aborto jurí
dico, é por certo esta doutrina. Acceitando—a seriamos
arrastados á evidente injustiça de admittirmos que um
indivíduo que matasse outro com um simples piparote no
pomo de Adão ou um sôcco no epigastro (concausas phy-
siologicas), ou fizesse em um diabético, cujo estado morbido
fosse ignorado pelo offensor, uma ligeira arranhadura que
trouxesse a morte ao paciente, devida á superveniencia de
complicações decorrentes da moléstia (concausa patho-
logica) seria tão criminoso como aquelle que cravasse, com
desígnio homicida, no peito da victima o punhal assassino.

Borkt, Módica, Impallomiíni, adoptam outra opi
nião, Mas, ao seu ver, em favor dos criminosos somente

devem ser invocadas as concausas pathologicas. p} Afka-
Nio Peixoto acceita, entre nós, esta doutrina, «pois não
se deve beneficiar de uma attenuante a um acto lesivo que
fére o organismo em pleno estado de regular funcciona-
mento, quando as suppostas concurrencias absolutamente

alguma perturbação trazem á saúde». (S)
Esta doutrina, porém, nos parece igualmente insus

tentável, conduzindo-nos também a flagrantes injustiças-
Pecca ainda por illogica, pois que nada justifica essa

(7) Traumatologia forense. (Revista dos cursos da Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, anno 4.", 1887,

(8) Op. cit. pag. 236.
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excepção aberta era relação ás concausas patholog-Icsa,
como sendo as únicas dotadas com o privileo-io de bene
ficiarem os accusados, que as possam invocar.

Consoante o seu critério, são passiveis de igual punição
o assassinio intencional, decorrente de consciente delibera
ção, e as lesões pessoaes de natureza leve, produzidas sem
resolução homicida, mas que se tornaram mortal pela influ
encia aggravante dc concausas physiologicas ou anatô
micas.

E não está só nisso todo o absurdo desta doutrina.
O indivíduo que mata um diabético, conforme os exemplos
acima figurados, produzindo-lhe apenas um ferimento
leve, e o que mata um homem sadio cora um piparote no
pomo de Adão, não havendo era nenhum dos dois o
antmiis ncecandi-, são tratados com desigual rigor, um
merecendo todos os favores da benevolência e soffrendo o
outro todos os rigores da severidade. Na primeira hypothese
o delinqüente responderá por um homicidio attenuado,
cuja pena respectiva seria diminuída pelo benificio da con-
causa pathologica; na segunda hypothese, caber-lhe-ia'
toda a culpa de um homicidio, sem attenuante, porque
a concausa physiologica não melhoraria a situação do
accusado, diminuindo-lhe a responsabilidade penal. Esta
doutrina, pois, offende o bom senso, fere os sentimentos
naturaes de justiça e vae de encontro aos modernos prin-
cipios da sciencia penalogica.

Para Nina Rodrigues outro deve ser o modo de en- '
carar o problema e resolver a questão. Elle abraça e preco-
nisa a doutrina de Filomuse-Quelp, segundo a qual o '
delinqüente poderá invocar o beneficio da concausa sempre '
que:—«1.° exista um estado abnorme, accidental, do indi- ̂
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viduo lesadOj desconhecido do ag^gressor (caso fortnito),
2, que um traumatismo incapaz, por si mesmo, de pro
duzir o effeito letal, só o produza com o concurso
daquella condição anormal.

«Vê-se, pois, que o caracter essencial das concausas pre
existentes «não pode ser a sua natureza pathologica^ mas
sim o caso/ortmto ellas representam», pois a accei-
tação da doutrina que restringe as concausas aos únicos
casos raoibidos nos levaria a admíttirmos, como conse
qüência, «a enormidade moral de que matar-se um homem
doente não é a mesma cousa que matar-se um homem
são.»

Segue-se dahi que sempre que de uma lesão pessoal,
praticada sem intenção de matar, resultar a morte do
offendido, sobrevinda pelo concurso de uma concausa,
anatômica, physiologica ou pathologica, o agg"resscr res
ponderá por um crime mais grave que a lesão corporal:
será punido como auctor de um homicídio attenuado^
cuja repressão será abrandada pelo beneficio da respectiva
concausa.

JEsta ultima doutrina é, por certo, a mais lógica e
menos absurda das tres, mas ao nosso ver qualquer
dellas carece de um fundamento serio, deixa o problema
sem uma solução razoavel e plausivel. E desarrazoadas
são ellas todas^ exactamente porque falho é o critério que
lhes serve de base para a avaliação da penalidade e classi
ficação do crime.

Qualquer das tres theorias que acima analysamos,
mais ou menos imbuidas do doutrinalismo clássico, na
magua questão relativa a graduação das penas, tem
exclusivamente ou principalmente era vista o elemento
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material do delicto, isto é, o damno causado ou o resultado

produzido.

Para a primeira, já o vimos, nada vale a intenção do
delinqüente; ella occupa-se apenas com o elemento material
do delicto. E' tão criminoso o que mata seu semelhante
com um ligeiro piparote dado no pomo de Adão, sem desí
gnio homicida, como o que crava dolosamente no coração
da victima odiada o punhal assassino. Em ambos os casos
o resultado material foi o mesmo—a morte do offendido,—

idêntica, portanto^ deve ser a responsabilidade penal do
offensor.

A segunda doutrina chega, como já notamos, a esse
mesmo resultado absurdo.

Abre, entretanto, excepção para as concausas patho-
logicas. Esta excepção, porem, é ainda uma especie de
homenagem prestada ao elemento material do delicto.

Baseia-se no seguinte raciocinio: o individuo que
succLimbe pelo effeito de uma concausa pathologica
preexistente já se achava, antes da lesão, em um estado
morbido que lhe minava a existência, perturbando-lhe a
saúde; e, por isso que era seu organismo já residia o
o germen da morte, o mal que lhe faz o aggressor,
encurtando-lhe a vida, é menor do que o damno que
causaria a sua acção homicida a outro que estivesse em
pleno estado physiologico de regular funccionaraento dos
seus orgãos.

Tudo se reduz, pois, é visivel, a uma mera questão de
maior ou menor damno causado.

A terceira e ultima das theorias a que nos referimos,
reseiitc se também, posto que melhorada, deste mesmo
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^criteno falho do clacicismo penal, relativo ao problema da
penalidade.

^ certo é que a theoria das concausas não foÍ ainda
estudada á luz da phylosophia da escola positiva, não
obstante vários dosescriptores que delia se teem occupado,
seiem adeptos mais ou menos decididos das novas idéas

pnmino-penaes.
Para a escola anthropolog;ica o criminoso deve ser

punido de accordo com a intenção que presidira à acção
delictuosa, por isso que a reacção social deve ser tanto
mais viva e mais energ-ica, quanto maior for o grau da
temjbihdade do delinqüente. A sua capacidade malfazeja,
e não o damno ou prejuízo que decorre do acto criminoso,
? que deve servir de estalão e critério para a avaliação da
fe-sponsabilidade criminal.

Consoante este critério, parece-nos absurda qualquer
theoria que faça pesar sobre um indivíduo a responsa
bilidade de factos que não foram desejados ou previstos,
nem resultaram como conseqüência necessária da acção
voluntária do agente.

No caso, pois, das concausas, de qualquer especie,
anatômica, pbysiologica, pathologica, o offensor somente
deverá responder pelo acto que teve em mente praticar e
de facto realisou a lesão corporal, por isso que ã morte
dp paciente resultou como uma conseqüência imprevista,
fortuita, não sendo effeito necessário do acto criminoso-
Tornar o delinqüente por ella responsável penalmente é
praticar um acto de suprema injustiça e inútil ante os
interesses da conservação social.

De facto. Si a pena não é um méro instrumento de
vingança nem de expiáção moral, mas simplesmente um
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meio de defesa social, segue-se que a sua medida natural e
lógica está no gráo do poder offensivo do malfeitor; ella
variará, como dissemos^ conforme a maior ou menor capa

cidade malfazeja do criminoso, tornando-se tanto mais
severa quanto mais perigoso ao convivio social se revela o
delinqüente.

O criminoso que fere um diabético, ignorando o seu
estado morbido, pôde não ser mais perverso, nem por isso
se mostra mais temivel do que o que produz em um indi
víduo são, idêntica lesão corporal. Si nos fosse possível
avaliarmos a perversidade de um e de outro tendo em
vista exclusivamente os actos por ambos praticados^
seriamos forçados a concluir que os dous são igualmente
temiveis, no mesmo gráo inadaptaveis á vida social, pois
que idêntica foi aintenção maligna que tiveram,—intenção
de ferir—, e da mesma natureza a lesão que produziram,
lesão em si cnravel, si outras occorrencias, que lhe são
independentes, não a aggravassem em suas conseqüências.

Repugna, por certo, a consciência recta de um juiz
punir por homicidio, ainda que attenuado, um indivíduo
que arranhara ligeiramente, em lucta corporal, o seu con-

tendor que, por ser diabético, veio a fallecer da insigni
ficante lesão, praticada por quem desconhecia oseu estado
morbido; ao passo que applicará pena^ muito menos severa
ao auctor intencional de um grave ferimento que.por largo

tempo prestou no leito de dor a victima do seu furor
sanguinário.

Pouco importa á justiça penal que no primeiro caso
fossem mais funestas as conseqüências do acto criminoso.

Que não se confunda a responsabilidade civil com a res
ponsabilidade penal. Em se tratando de responsabilidade
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civil é que se tem em vista principalmente a importância
do damno causado pelo delinqüente, pois que a inclemnl-
sação ás victimas dos dellcto se mede pelo valor do prejuizo
decorrente da acção delictuosa.

Em um homicidio por concausa é justo que a repa
ração devida pelo criminoso á famiÜa do morto seja a inesma
a que elle estaria obrigado si intencional houvesse sido o
assassinio, porquanto, voluntário ou involuntário, idêntico
foi o damno material quedelle resultou. A responsabilidade
penal, porém, não tem em mira interesses de ordem par
ticular; visa tão somentea conservação do organismo social,
que reagirá na razão directa do gráo de perigo a o
expõe a perversidade do aggressor;

Exemplifiquemos o nosso pensamento, insistindo
sobre este ponto, para maior clareza e comprehensão do
assiimpto, Um indivíduo produz, sem intenção de matar,
uma lesão corporal, de natureza leve, mas que se tornau
juortal em vista de condições especiaes e ignoradas em q^e
se achava a victima, no momento da aggressão. Tal é o
caso de um homicidio por concausa.

Outro indivíduo, com idêntica intenção^ produz ig^iaes
ferimentos sem que se dê a intercorrencia de compl'^'^^^^^
que os aggravem, curando-se a victima facilmente da lesão,
que seguiu normalmente a sua marcha curativa.

De accordo com o critério clássico da proporcional''^^^^
das penas á gravidade dos delictos, o primeiro doS
criminosos será punido pelo crime de homicídio,
que se verificou a morte do paciente. No segundo caso o
delinqüente responderá pelo crime delesão corporal.

proclamando os anthropologos a falsidade deste
cipio de pí"oporcionalidade entre crimes e penas ^
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punição dos culpados, repellindo essa tarifa penal como
ridícula e perigosa aos interessCvS da conservação social, fácil
é de ver-se que outro será, por certo, o critério que servirá
de base á solução deste importantíssimo problema pena-
logico-

Ao nosso ver ambos os criminosos, nos dous casos

figurados, deverão ser responsabilisados penalmente pelos
crimes de lesão corporal, não obstante a diversidade das
conseqüências decorrentes da acção. Não quer isto dizer
que idêntica seja sempre a pena destinada a ambos os dois
delinqiientes. Ao contrario. Diversa pode ser a punição a
um e a outro applicavel. Mas a natureza e a severidade da
repressão não lhes serão determinadas pelo valor do damno

causado, porém pela qualidade mais ou menos anti-social
dos motivos determinantes da acção, pelo estudo que se
faça sobre a pessoa do criminoso, os seus precedentes, a
idade, as condições de existência, etc., etc., podendo re
sultar de tudo isso que o auctor da lesão corporal seja
punido mais severamente do que o auctor, do homicídio
preter-intencional, conforme se verificar que maior do que
a deste seja o grão da sua temibilidade ou inaptidão á
vida social.

A responsabilidade civil, porém, será sempre diversa

para ambos os casos: sobre o auctor do homicídio, embora
involuntário, pesará a obrigação de reparar todo o damno
causado com a morte da victima da sua acção criminosa.

O auctor do ferimento, sem conseqüências raortaes, terá
apenas de inderanisar o offendido pelos prejuízos, muito
menores, que lhe trouxe a lesão corporal.

Ahi está. Este nos parece o único critério, sob o ponto
de vista penalogico, que, na questão das concausas^razoa-
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velmente se pode acceitar. Tudo mais são resquícios, mais
ou menos accentuados, do doutrinalismo clássico. Mas a
escola positiva, superando todas as resistências, vencendo
dia a dia lei da inércia, ha de por fim triuraphar sobre o
misoneismo dos espiritos timidos, impondo as suas con
clusões, por muitos ainda haje refutadas e i-epellidas,—
como verdades incontestáveis e axiomas indestructiveis,
como a infalibilidade de um dogma.

Quanto ás concausas supervenientes a mesma solução
se impõe.

Agíiogrena invasora, por exemplo^ que venha poste
riormente aggravar e tornar mortal ura ferimento em. si

leve, tornará, por isso, mais ou menos perverso, o
auctor da lesão.

Civilraente caber-lhe-ha a obrigação inilludivel de

reparar todos os prejuízos e damnos que resultaram, vo
luntária ou involuntariamente^ da sua acção criminosa,
penalmerite, porem, a reacção repressiva contra o mal
feitor se medirá pelo gráo da sua temibilidade, no interesse
exclusivo da conservação social.

Antonjo Moniz Sodeé de Aragão
ProfesHor dc Direito Criminal

:
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A ficha-oümero e sua utilisação em um serviço completo
de identificação judiciaria

Apezac doô exttaocdinadoô ptogceóòoó doó methodoô
de identificação cdminal, tocna-óe, áò vezeò, diffícil o ce-
conheciniento doó ceincidenteó, maxime quando cealizam
ôuaó façanhaó ein paizeó ceópectivamente afaótadoó; de
maneica que óuccede ainda um meómo ccimínoóo óec

condemnado maió de uma vez óob nomeó difjecenteò, poc
ôec impoóòivel encontcac o fio conductoc de todoó oó de-
lictoó poc elle pcaticadoó.

Noó Archives d'anthropologie criminelte publicou
cecentemente o De. Icard (de Macóelha) um impoetaníe
trabalho, em que afficma não dependerem taeó ínóucceóóoô
da falta de rigor doó meíhodoó de identificação quaói in-
falUveió, maó da difficuldade de manipulação daó ãchas
pelo proceóóo actual, difficuldade que óe íranóformaria
em impoóóibíUdade, ói iiveóóemoó de manejar fichaó re-
pceóentativaò doó delinquenteó do mundo inteiro.

Para obviar eóóe inconveniente propõe Icard um
óyòtema de claóòificação óuóceptivel de applícar-óe a um
numero iUimitado de individuoó; não e um methodo novo
de identificação, maó um methodo de notação e claóóífi-
cação capaz de applicar-óe a todoó oó methodoó de iden
tificação. E' a óua denominada ficha-numero.

Como, em óummula, oó meíhodoó de identificação
actuaeó baóeiam-óe em certaó qualidades reconhecidaô
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em partes detetminoHoA ̂

óão aó Gxlcemid ? dactytoicopia aôUdades aà imagenâ m'' .? ''•'' 9"^'
oò ocgamó medidoi 1?^ anlhtopomelda
typoâ de áuaô dimeniò ^
algaúômo. convencionalt ""^^^inou Icahd de.igna. po.
a6 partes pelo lo«ar . indicadaô
peto algammo cocteSüTnT^^'^" ^^^mero signaletico

r-, ,, 1 P^^dente ao orgam conòidecado.Eóta claco que °
r^AA ' meòmo exame, uma meòma

ren^e^en! em vaEÍa6 partes, 6endoerv ao p a a pg[|^ meòmo algaciòmo, cepetido
tantaò vezeò quantaò neceòòado e eòc.ipto de cada vez em
um logac detecminado, tepíeòentaiivo da pacte exami-
nada.

Em íaeó condiçõeô o numeco único cepceòeníativo do
exame deve contec, em um quadco especial, íantoó al^a-
ciômoA quan aó aó partes, precisando o valoc doó al^a-
tiómoA aó qualidades eótudadaó. E' evidente, poió, que tal
numeco defimcá completamente o ceóultado do exame,
pceòtando-ôe ainda a uma claóóificação poc numecação,
que IHe impõe de diteito a denominação de ficha •nu7ne-
rOj que lhe deu o auctot.

Exemplifiquemoò o facto em òuaò celaçòeó com a
dactyloócopia e a anthtopometua.

No óyótema dactyloócopico acceita Icard o pcoceóóo
de VucETiCH, agcupando aó imagenó papillaceó noó quatco
typoó arco, presilha interna, presillta externa e
ijerticiUo, appUcando-lheó reópectivamente oó algas:iómoó
/j 2j 3 ̂ 4^ examinando óucceóóivamente oó dez dedoó em
uma otdem conótante, a começar pela mão direita —
pollc^j index médio, annular e auricular.
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Supponhainoí) enconttadoó oó óeguinteó cacacteceó-

poUegac diteito = pceóUha intetna (s)
indicadoí: » " acco (i)

médio » ■=■ Eicco (i)
annulaí: vetticillo (4)
auticulac » = pceôilha extecna (3)
poUegac eóquGcdo =■ acco (i)
indicadoc » *= acco (1)
médio » =p- vecticillo (4)
aanulac » = a^^co (i)
auciculac » = preòilha intecna (2)

Temoó, aòòim, o numero digital 114, 3ii, 4'^
conóíitue a ficha-numero dactyloscopica, em que deóigua
ôLinuUaiieamente cada algai::íómo um doò dez dedoó exa-
minadoò e a imagem papillac cocceòpoadentc.

A individualidade digital de qualquec pe6óoa pode
aôòim òet expceóóa poc um numeco de des algacbmoò e,
ôendo independente uma da outí:a a diópoôição dao pa-
pillaó de cada dedo, fácil é calculac que o numeco de
combinaçõeò poòóiveia com e^ta notação «é egual á décima
potência de 4=/, O4S, ^76 cepceôentando outcoó tantoô òyò-
temaò claramente diffecenciadoò entre 6i, iôto é /, 048^ 376
formulaò dactyloòcopicaò»; aA fotmulaô externaó Aerão
aA de /. III, III, III no caAo de terem todoo oa dedoA a
meAina figura papillar repreAeiitada pelo algariAmo i
atco e de 4, 444, 444, 444, Ai, em vez de arco, foAAc
verticillo (4) a notação papillar em todoA oa dez dedoó
daA d.uaA mãoA.

No methodo anihropometrxo de Bertillon e bem
analoga a ficha-nuinero anthropometrica, poíA que Aâo
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em numeco de oiaze (ii) aò partes mea^LtcadaA e em
numeco de tceò (3) aò qualidades que òe lheò aUcibuem,
e accôcdo com aò dimenòõeò pequena (i), media {2) e

grande (3), cepceòentadaò óucceòòivamente peloò alga-
tiòmoò I, 2 e 3.

Aò \\ partes a medíc òão aò òeguinteò na ocdem
em que devem figucat::

1 — a eòtatuca

2 — a envecgaduca ou bcaçada
3 — a altuca do buòlo

4 — o comprimento da cabeça
5 — a largura da cabeça
6 — o diâmetro bi-zygomatíco
7 — a altura da orelha eòquerda
8 — o comprimento do pé eòquerdo
9  o comprimento do dedo médio eòquerdo
10 — o comprimento do auricular eòquerdo
11 — o comprimento do antebraço e mão {cou-

dée) eòquerdoò

Aòòim òendoj a ficha-numero anthropomeírica
i3,323,3i2,i 12 repreòenta a identificação anthropometrica
de um indivíduo de eòíaíura pequena (1), bracada grande
(3), altura do buòto grande (3), comprimento da cabeça
médio (2), largura da cabeça grande (3), diâmetro bi-
zygomatico grande (3), altura da orelha direita pequena
(i)j comprimento do pé eòquerdo médio (2), comprimento
do dedo médio eòquerdo pequeno (i), comprimento do
auricular eòquerdo pequeno (i) e comprimento do ante
braço e mão eòquerdoò (coudée) médio (2).

Sendo aò onze partes medidaò (cada qual òuòceptivel
de qualidades onitQò algariòmoò (i, 2, 3), indepen-
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denteó até cecío ponto umaò daò outcaò, teòulía que o
numeco total de fichaó aníhcopometcicaò poòôiveiò co;:-
teòponde á undecima potência de 3 = i55j277, equiva
lente a 155,277 (*) identificações cacacteciòticaó. Aò
divccòaò focinulas anthcopometr;icaô òerâo compcehendidaô
enttc o numeco 1 1,111,111,111 no caóo de òeccm pequenas
todas as dimensões e o numero 33,333,333,333 na hypo-
íhese contraria de Serem grandes todas as onse dimensões
obtidas.

Alén do estabelecimento das duaS fichas-numetos
a que nos acaoamos de referir (a dactyloscopica e a
anlKropomelrica) julga possivel Icard eschematisar a
identificação descriptiva e o 7'elrato/aladOj\.\iiV\òRnào-òe
de letras do alphabeto, em ves de algarismos, de modo
a obter-se uma palavra signaletica ou identificador
em que representasse o togar occupado por cada letra a
fiar te ou orgam considerado e a própria letra a qualidade
dessa parte ou orgam. Querendo mesmo outhorgar mais
de 26 caracteres aos diversos orgamS, ter-se-ia a facul
dade de prolongar á vontade a nomenclatura, sem com
plicar sensivelmente a palavra signaletica pelo emprego
de letras maiúsculas e em itálico ele.

Firmado em seus douS sysíemas de fichas-numeros
que, compleíando-se mutuamente, permittem a caracíe-
risação de um numero quasi infinito de individuoS, paSSa
IcAFíD ao campo das applicaçõeS, propondo a creação de
tres ordens de serviços de identificação judiciaria:

1 — um serviço internacional único

2 — Serviços nacionaes

3 — serviços regionaes

(.*) Na Sémaine Méãio.ale, n. 12—1908 vem, por engano, o n.
177,147 em vez de lõ5,277, que é a undecima potência de 3.
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eó eó apenas 00 tGgicnaeô conlinuaciam a utiliòac-óe
^ ic aaó actuaeó com óua aclual claóòificaçáo; 00 óecviçoó

cionaeó, bem como o iníci^nacioaal, ulilióac-òe-iam
xc uóivamente de um cegiôíco de fíc7tas-nu77ieros, auíe-

^  Ayótemaítcamcnle em òua ocdem de
ícação, occupando maió ou meno^ 6 volume:^ de

loócof^caó^*^^ um a iuòcisipção daò fotmulaò dacty-
focmac eòòe cegióíto a.^ pcefeirenciaó de Icard

pc ca oA numecoô dacíyloócopicoó, ífcaçaA á óua
ancia e invaciabiUdade como numecoó de ocdein, o

que óe nao dá mn-, „ z. ^ r
j  _ , ^ àertiiho7tj^e7n poc cauòa daô(AtTteTtsoes òuóeepiiveiô de claóòificadaA pequenaó

I  i ^ outco obôecvadoc. Tal não auccedeabóoluíamente com ^ .
1  . ^'it.ceUchiS7no, cujoò ceóultadoó

mt«na o^a examinado., po.quc a p.e.ilha
podem' intecpceíac-óe de modo

di/fecente. ^
Aóòim o numeco dacíyloócopico é a baôe da claóòi-

jicaçao, juntando-òe-lhe no cegiátco, a íitulo elucidativo-
comp ementac, o numeco authcopometcico em algaciómoó
menoceó.

Exemplifiquemos, pretendendo insccevec no cegióico
um criminoso cepresentado dactyloscopica e aníhcopo-
metricamente pelos números—i, 342, 123, 241 e 33, 121,
233, 223; procuraremos no registro o primeiro numero ou
dactyloscopico, juntando-se-lhe o outro numero, em
algarismos menores, em um pequeno espaço em branco
reservado para tal fim.

Tal precaução teria a vantagem indiscuth'el de uma
prova a mais de identificação criminal ou não, e, além
disto, esclareceria todas as duvidas na hypothese, ainda
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que não pcovavel, de 2 individuoó apceòentacem o meòino
numeLO daclyloòcopico; havetiaj então, no cegiitco douô
numoiioó anihcopometticoi pata lun óó niimeco dactyloó-
copico, inconveniente que òe obviacia collando, ao lado da
primeica, uma outca ficha dactyloôcopica.

Completada a inAcdpção de Icard, baòeada no duplo
.-^yôtema de numecoô, uma indicação Aiimmacia do p£iA~
óado do delinqüente, com designação da data e logac
em que se ef][ectuou o exame etc.

Competiria aos serviços tegionaes a communicação da
ficha summaria aos serviços nacionaes correspondentes,
que, por sua vez, reunindo o conjuncto referente aos
seus paires transmitíiria cada ficha-numero ao serviço
internacional, encarregado de centralisar, em um só
registro, o conjuncto de fichas do mundo intoiro, obri-
gando-se a dar aos serviços nacionaes todas aS infor
mações de que necessitassem refereníementc a uma .dada
ficha-numero dactyloscopica.

*

*  *

O novo sysiema de classificação das fichas de identi
ficação proposto por Icard tem, em sununa, uma grande
importância social e baseia-se simplesmente na facilidade
de inScripçâo e verificação, em um registro determinado,
das fichas-numeros dactyloScopicaS traduzidas rigorosa
mente em um numero dado, e confirmadas ou completadas
pelos números anthropometricos, servindo a inscripção
do logar e data daS mensurações de indiceS de origem das
respectivas fichas nos serviços regionaeS, em que foram
estabelecidas de modo completo tal como se faz presente
mente.

De parte as vantagens estatuídas, estabelecendo um
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óvóíema único e univeróal de notação identificadota. tem
ainda a ficha-numeco de Icard o valoc de uin elemento de
juótiça paca com oó douó methodoó de identificação inab
em voga, acabando de vez com aò diòóidenciaò de pcioci-
dade no campo 'ácíentifico da identidade medico-legal;
de facto é ceconhecida a óupeciocidade ínconteòtavel do
methodo dacíyloócopico de Vucetich (baòe da claóàifi-
cação univecóal), óem o deóconhecimento daó vantagenJ)
decoíscenteó da beriilhonagemy uíiliòada como meio de
vecificação em caóoó futucoó de poòòivel duvida, bem como

na hypotheóe, de nenhum modo impcovavel, da impoòòi-
bílídade de applicação do vucetichismo.

Vem a peito citac o caóo de um moço bahiano, cujaó

duaó mãoó tcanòfocmacam-óe em aleijõeò com pcoeminen-
ciaó ponteagudaô tepctíóentatívaó áoò dedoò inexiótenteó,
em conòequencia de queimadura por melaço fervente, em
cujo í>eio líquido peicmithra a incúria da ama immergiaóe
a creança aó delicadaô mãoôinhaò de pouco maió de 12
xnezeò de vida extra-uterina. Ahi, completa impoAôibili-
dade de dactyloócopia, óubòtituida pela bertilhonagem^
3 x:emòizLZ,-òe no quadro univeróal- ióoladamente e como
única ficha aôôignaladora da identidade individual.

Que oò competenteò o cótudem e adoptem o ôyólema
^Q./icha-numero áo eminente Dr. Icard.

João a. G. Fróes.

Bahia — Abril — 1908.



GENI0 E OEGEPRAÇÃ0'
(AS PREVISÕES DO GÊNIO )

"The whích If you with palient ears attend,

Wbat bcre shall niiss, our totl shall -strlve to mend.

[Sc o cscutardes com ouvidos pacientes, sera

nosso empenho corrigir o que abi não estiver certo]

[SnAKSPBARK—"Homeo and Jullet." Prologuel

Não me poóóo conformar: com a doutrina que
conòídera o gênio um producto de degeneraçâo, no óentido
genuino e biologico do termo, iôio é, como uma reiro-
gradação evolutiva, collocando.eóòeò ôereí» phenomenaeò
na meAma ordem natural em que óe acha o «delinqüente
nato», de um lado, e de outra parte cmparelhando-oA
com a loucura, com oô defeitoò mentaeó, por exemplo, a
idiotia, realizando deôfarte o adagio que diz «Aempte óe
tocarem oó extremoó».

Eótaò idéaó vem de muito longe na hiótoria da
humanidade, e nem por óerem muito velhaó me julgo na
obrigação de venetar-lheó oó cabelloó brancoó, acei-
tando-aó como perfeitamente demonótradaó, e portanto
verdadeiraó.

Seneca acreditava que não podia haver gênio óem
uma certa dóóe de inóania, e penóo óer delle a óeguiníe
ôentença: Nullum magnum ingenium sine mixtura
dementice est>

São de Dryden oó óeguinteó veróoó;

«Great wit to madneóó ió allied,
And thin partitionó do their boundó divide.»
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(Oò grandeó eópicitoò óão alUadoó á loucuca, e

muito eótíseitoó ôão oó ieuó Umileó divióotioò.)

Eòta ccença, tcanòmittida deAde tão alta antigüidade,

não deixa de tec pcoduzído o inconveniente de muito
deôaôóiôado quecet óec gênio, ou de algumaô intelligenciaó
pcetencioóaô òe moóttacem eótcoínaò paca intentarem
paòòagem violenta até a região òuperior onde pairam oô
privilegiados da raça humana.

Ter como certo que o gênio é forçosamente um
degenerado eqüivale, como observa Royse, «a confundir
o verme alojado no amago da sequoia gigantea das
florestas da Califórnia com a própria arvore, tornando
uma e a mesma cousa o monarcha vegetal e o seu parasita.»

O eminente Professor Lombroso, que acaba de ter

no 6." Congresso Internacional de Anthropologia Cri
minal, reunido em Turim, as mais justas e merecidas
homenagens prestadas a seu possante talento e a seus
enormes serviços a esta sciencia por parte de notabili-
dadeS do seu paiz e do extrangeiro, que fizeram a consa-
(ítacão, no dizer do ex-Ministro Leonardo Bianchí, de
uma daS mais notáveis figuras da sciencia italiana, o
pcüfessor Lombroso, no «Prefacio» da 5."^ edição do seu
Importante livro—t/éwo rii no qual é seu intuito
ptovar a degenerescencia dessas creaturas phenomenaes,
oS seuS contactoS com a loucura, o seu proximo parentesco
com o criminoso ingenito, não calou o facto de reconhecer
que «a natureza humana se tebella contra o conceito
que procura deprimir a mais sublime das manifestações
humanas até ao nivel da mais baixa e tristemente dege
nerada—a idiotia», e não nega que esta repugnância tem
taizes profundas no animo dos pensadores, sobretudo Se
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julgam mecGcec .^ccem collocado.^ na óelecta fileica, e elite
«pcopcio a òeatio e òente.D

Se eòon cepugnancia, apezac de todoó oò óeuA eòfocçoA,
pecmanece no eí^pirito do indigne chefe da modecna
eòcola cciininali.ita, de:3ignada poc escola italiana, quanto
mai^ no daquelleò pigmèo.^ deòócA e^tudoA, e que, como
quem e^cceve oòíaô Hnhaò, enconíca aó maioceò diffi-
culdadeó em compcehendeí: que a maii elevada expcciiAão
do funccionamento da maii pcecioòa daó fibcaó—a fíbca
netivo^a, ôeja a conóequencia, não du desenvolvimento, do
aperfeiçoamento, mas de um reciio, appcoximando o
homem dos seús antepassados remotos, os selvagens, e
ate mesmo de seres coUocadoS em outros degráòs da
escola -oologica.

No terreno exclusivo da anthropologia criminal,
onde mais fácil e' a demonstração do regresso ontogenico,
encontram-se esbarros insuperáveis. E' que a verdade
não está toda de uma banda; as theorias, ejo doutrinas
se formam, crescem e se succedem, deixando sempre atrás
de si alguma cousa permanente, firme, ou o terreno
amainado para novas descobertas. São ellas que recolhem
os fragimentos da verdade, como oS discípulos, a quem.
fallava o Professor William Oslen: —Deveis lembrar-vos,
na historia do Egypto, como Typhon com seus conspi-
radores tratou o bom Osiris; como elles se apoderaram
da virgem Verdade, despedaçaram sua formosa figura.,
em mil pedaços, que atiraram aos quatro ventos; e, como
Milton diz, «desde esse tempo ate hoje os aaiigos con-
tristados da verdade que ousaram apparecer, imitando a.
cuidadosa busca que fez Isis do corpo mutilado de OsiriS,
andaram de um lado para outro apanhando os membros

*
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um a um, até que foòiem iodoò encontcadoô. Todavia não
oó temoò achado todoò.»

Li, cceio que no Crtmmoso de Havellock qi-ie
na idade média havia em algunó paizeó da Eutopa uma
lei pela qual, no caòo de cecahit: a óuópeiia de um ccime
ôobce duaó ou maió peó^oaó', individualmente, não
podendo chegac á evidencia, o maià feio delleò eca o
condemnado. Ha tealmente cacaò hoccenda.^, cepellenieó,
cepugnanteò, phyóionomiaó íocvaó, pocém, oó defeitoô de
catactec, aó máó.indoleó não óão inherenteó á auóencia
de belleza, nem é apanagio deóta a dignidade, a coctecção,
a honeótidade, em ôumma.

E' vecdade que oó antigoó gcegoò, conóidecadoó
maió óabioó do que nóó, tinham adocação pela belleza
phyóica, e provavelmente também por nella enxergarem
aó melhoreò qualidadeó de eôpicito. Quanta vez, porém,
não é a fealdade, digna meómo de indulgência, dotada de
uma bella alma, repleta de affecto, dedicação e carinho!

A hiótoria noô aponta muita fotmoóura, toda crueza,
inóenóíbilídade e máoó inótinctoó.

Aóóim, poíó, não óe pode conóiderar como tendo
attíngido óeu periodo de óenilidade imprestável a eócola
claóóica de criminologia, credora do noóóo respeito, não
Sendo a nova doutrina um edifício acabado e prompto,
apezar dos estudos que vão da physionomia e daS medi
ções no vivo, até os dados necrologicos.

Ha[de certo, excepções tonteadoras, e não são poucas,
que parecem derogar as conclusões tiradas das anoma
lias physicas para as qualidades do espirito, como por
exemplo a microcephalia de Gambetta, a hydrocephalia
de Guviec e Linnêo, e os caracteres do idiota cretino



encontcadoò na j^yòionoinia de Dacwin pelo propti<?
Pcofeôôoc Lomb;:oôo,. cujo íypo de. cnminoòo, já fo.i
obôecvado, cepcodus mai6 ou menoô o da caça italiana, na
qual tem elle jeito 6uaí> pacienteò e minucioòaó inveò-
tigaçõeô.

E' poc iôòQ que tenho pa melhor conta, como occu-
pando um juôto meio, aò doutcina:!> enòinadaò pelo óabio
Pcofeôóoc Ziino, que ceconhece a vontade, com oô òeu6
modificadoreô internoò e exíecnoò, e cauôaò que a abolem,
maá óuòceptivel de aperfeiçoamento, e disciplina que a
avigoca e dirige, e a conseqüente responsabilidade pro
porcional.

Tornando particularmente ao gênio, nada ôe oppõe a
que a extravagância de indole, a exquisitice.de tempe
ramento, as irregularidades de conducta, as fraquezas de
caracter coexistym ao lado de um talento fulgurante, sem
constituir parte integrante dessas organizações excepcio-
nacs, ás quaes, no entrelanto, deve a sociedade menos,
muito menos, do que a abundante mediocridade equili
brada, que e o [actor principal da sua prosperidade e
estabilidade.

A moral do gênio c' por vezes avariada, e para citar
um caso basta o de Hartley Coleridge, de quem se dizia
que f^ceôcrevia como um anjo e bebia como um peixe».

Deixando de parte os caracteres corporaes, nos quaeS
se tem procurado estabelecer também pontos de affinidade
entre o gênio e o degenerado, pois que, se ha gênios
j^canzinos e pequenos, também os ha aitos e corpulentos,
como Shopenhauer, têm existido gênios louros e morenos
(comparado a outros, Menelicfc foi um gênio na guerra,
um gênio íisnado), genios bonitos e feios; pondo de lado
estes signaes, bem falUveis, prefiro alistar-me entre os
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adeptoó de Gall e Flechôig, que penóam òecem eòòeò
metéocoâ humanoó, não o pcoducto da degenecação, maó
a conôequencia do desenvolvimento anormalmente grande
de uma area círcumócripta do cerebro. São, como diz
Huxley, «a capacidade innata de qualquer genero acima
do nivel mental commumi), ou, segundo Moreau, a amais
'alta expressão da actividade intellectual.»

Macdonald, adepto da anormalidade do gênio, diz

não empregar o vocábulo anormal como suggestivo de
idéaS negativas da ethica e da esthetica, sendo que um
grande reformador e um grande criminoso são ambos
anormaeS no sentido de divergirem grandemente do termo
médio ou do homem normal. Constituem deste modo as

formas principaes e extremas da anormalidade humana a
loucura, o crime e o gênio. Segundo o mesmo autor, o
homem, debaixo do ponto de vista da historia natural^
deve ser estudado como todas as especies abaixo delJe.
«Em uma investigação sobre o gênio e a loucura devemos
tanto quanto possivel eliminar todas as idéas ethicas e
estheticas que estamos habituados a associar aos referidos
termos. Um estudo empirico diz respeito aos factoS antes
que aoS sentimentos, emoções e idéas ligadas a esses
factoS.»

Ha umas baldas, freqüentemente observadas no gênio
^ que são muito próprias do criminoso nato, mas que,
a meu ver, não os identifica a ponto de se deduzir que
provenham da mesma origem — a degeneracão.

extremamente lamentável que o gênio, como as

pedras finas, apresente jacas, consistindo estas na falta
^u no estrago de caracter, pois certamente um sem o outro
constitue, n.: phrase de Hall Caine, «uma maldição», é
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bem vecdade que «um homem honeóto é a obca maid
nobce de Deuó.»

Tem o gênio poc vezeó òe moótcado, como o cci-
mínoóo, uma cceatuca anti-óocial e egoidta, e «óempce
ciumenta da obca de um outco», o.que paca F. Lydòton
í:evela «um impulóo pcimitivo, dbtinctamente atavíôtico
e óuggeótivo do cão que coóna quando óeu óenhoc aca
ricia outco animaU. Tão exagerada era a vaidade em
D'Alembett e Menage, que ôi diz iam até áò lagrímaó com
a critica e cenóura feitaò aoA ieuA trabalhoó, quando eram
inôenôiveió ou pouco ôenôiveió á dor de uma operação
cirúrgica. Conta-óe que Luce de Lancival ria-óe quando
òuaA pernaó eótavam ôendo amputadaó, e não podia ôup-
portar a critica de Geoffrey.

A' vaidade óe aôóocia no gênio uma pronunciada im-
mcdeôtia. Hegel acreditava em óua própria divindade;
Balzac dizia que havia treA eócriptoreó francezeíi—Hugo,
Gautier e Balzac; Malherbe considerava oò seus versos
oS melhores do mundo; Hugo não admittia manifestação
intellectual superior a sua.

Esses senões que são predicados freqüentes dos
«matoides» de LombroSo, ou dos indivíduos de «tempe
ramento insano» de Maudsley, não os irmaniza ao gênio,
representando uns e outros afastamentos do typo médio
do homem, maS em sentido oppoSto, ou divergente,'
podendo entretanto nos primeiros existir uma intelligencia
poderosa. Os grandes crimes demandam sempre actividade
mental, fertilidade de recursos, saber mecânico, e até
mesmo um grande conhecimento da natureza humana.

Em contraposição á immodestia do gênio, citam-sé
casos de modéstia demasiada, que ás vezes é interpretada
como o disfarce da vaidade, por alguns lobrigado nas
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palavtaA de Miguel Ângelo, quando aoò 8o annoâ, olhando
paca o Colyóeu, di.ióe: sSe eu ainda foóóe pata a eòcolã
t.ínha o que apcendec.»

A imaginação é uma faculdade de extcaocdinació-
vigoc noó cecebcoó geniaeô, e iôto não oò appcoxima^
anteò oó affaóta do louco. «Oó vi^itanteó doó aôyloô», diz.
Jameô Chcicíon-Bcowne, «ficam admicadoô de vez. que oò-
loucoó ôãoô oó menoô imaginaiivoò doó òeteò; ôáo óempce
victimaô de uma ide'a fixa e óuaô deluôõeó gicam em
tocno de um ponto como açoda de um moinho, ou occoccem
em gcupoò tão invaciaveb que ôe apanhacdeò uma deliam-
podeiò pcedizec aó outcaò.» Sem a imaginação, que no-
dizeE de Kapoieão e o ac do eípitito e peia qual íe-
cegula o mundo, óem eóta faculdade, accce.lcenta Tyndall
não tecla Newton Inventado aa flu.võea, nem Davleô
decompoóto aó teccaó e oó alcalió. Aó deócobectaó de
Facaday óao attdbuldaó á admkavel fertilidade de óua.
Imaginação, e poc melo de uma hypotheóe tranóformou
Dacwin a biologia.

Fazendo alto neótaô conóidecaçõeó, que meu intento
não e dió^etíac ^obce o gênio, pob não me mnto com
capacidade e pcepaco paca eòòa. magna íacefa, e podem
òez ellaó ecconeaó, não queco deixac todavia de conòígnat
que a cacacteciótica eòóencial daó ocganizaçõeó óupecioceA
de que me venho occupando é a innovação, a cceaçâo, a
potência intellectual foca do commum, que lheò pecmitte.
compcehendec maió extensa e pcofundamente oò pheno-
menoó obóecvadoò, de modo a avançacem muitoó annoA
adiante daó gecaçõeó òuaò contempocaneaó. O gênio é o
cpcedeceóóoc».

E juAÍameníe bío o que óe vai vez na estupenda &
immoccedouca obca de um doã maioceó genioô que tem
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poóòuido a humanidade—William Shakôpeace, ^ ̂
linhar nada mab .Mgnificam do que pallida apceôentaça
de inieceôòante actigo, publicado no Meàica.1 ^ '
devido á penna ecudita do Dt. J. W. Waincight, de
Yock, o qual e um tcabalhadoc pecôevecaníe e cheio e
amoc e enthuòia.^mo pela^ bellezaA Aem conta de que^ ^
acham òaturadaô aó paginai gcandioiai do ímpececiv^e^
e óobecbo monumento, que ião oô dcamái do
gênio, de que tanto e com tanta ca-ão ie ocgulha a ng
tccca.

Veria o artigo òohte—AIguinas citações de Shak
speare mosti-ando seus conhecimentos de medicmO'
outras sciencias.

«Que foi Shakipeare, mentalmente, o primeiro de
todoô oó lempoó torna-ic maiô e mab evidente,
lemoi iníelligentemente òeui eicriptoi. Toda a eòcala
conhecimentoò humanoi, deide a óciencia, antecipan
indagaçõeô, ate' a lei e a theologia, eitá dentro de se
alcance. Julga-.se que iegurameníe elle eòíudou leii, qti"^
devia ter oido um grande eitudaníe da theologia em
óumma, um acadêmico para poüuir oi conhecimentoi que
deienvolve em mathematica, aiíronomia e litteratura.
Podemoi com certeca igual affirmat que foi também um
eitudante de medicina, poii que iiiaobra conte'm muitai
referenciai maravilhoiai a eita iciencia, ai quaei não ie
peniava tiveüem exiitido em ieu tempo, e que, comtudo,
ião lidai hoje, como ie foüem eicriptai por um icien-
tiita do vigeiimo ieculo.

Que Shakipeare tinha conhecimento da acção da
antitoxina é evidente da icguinte citação.
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Benvolio:

«Cala-te homem! poiô um fogo aplaca
A acdencia choutto fogo, qual modeta
Uma dôcoulca dôc. Se aíocdoado

Ficaó pocgicac, deixa a cabeça
De andac-te á coda, óe deôandaA. Magna
Deóeôpecada óáca, to. definha,
Acaôo, uma outca: e quando tu apanhai)
Nova in(ecçâo n'um olho, pcompto mocce
O veneno da antiiía.)»

(Romeo and Juliet. Aclo I Scena 2.' Tradncção do
Dr. João Kopke,)

A immunidade paca a doença é objecto de indagação
de^de oi pcimeicoi diaô da hiiíocia. De facto, Galeno
empcegou a cacne da víbora como um anti veneno, e
Miíhcidatei focti(icou-ie conlca oi toxicoi uiando todoi

oi antidotoi conhecidoi. Também fe~ expecienctai iobcc
oi cciminoioi condemnadoi, e finalmente conieguio
tocnac a ii G a ellei ímmunei ái dentadai dài cobrai
ingerindo iangue de animaei que tinham iido alimen-
tadoi com cobrai venenoòai. Andromacho, medico em
chefe de Neco, aüim como oiitroi notaveii, recorreram
aoi meimoi expedientei. Finalmente Dioicoridci aconic-
Ihou aoi mocdldoi por cuci damnadoi beberem o iangue
Q comerem O figado doi animaei que oi tinham mordido.

Aqnellei que têm eitudado oi meioi de adquirir a
immunidade não duvidarão de ier iorpcendidoi em
iaberem que oi antigòi tinham um conhecimento baitante
conipreheniivo do qUe, pela maior parte, accedita-ie ier

uma acquiiição moderna. A citação precedente moitra
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clacaiiienÍG que Shakòpeace eòtava de poóóe deòóe conhe
cimento.

ainda inteicamente cecto qüe Shakôpeace ante-
cipou-.ie á Hacvcy no conhecimento da cicculaçao do
ôangue. São òignificativaô aó citações ôegiiintcò.

Brutus:

uTu minha fiel e venecanda
Eòpoóa, a quem cii queco tanto come
A\^ tubfãò gottaa queco, que vióltam
Meu cotação entciótecído.»

(«Juliuò Coeòat», Acio lí, Scena I.)

O Especlro:

«Dentto doa meuA ouvidoó o pcoptio
Liquido deccamou, cujoò e(]eitoi
Tanta avecôão íetn ao óangue humano
Que, pcompto qual a-ougue, vai coctendo
Tcavez daò pottaò natutaeô e galetiaô
Do cotpo e, de cepente, o òangue fluido
E ôâo, talha e coagula, como ao leite
Aa gottaô acceA, nelle deapejadaò.»

{Trad. do Dr. João Kôpke).

O Hàmleí foi pela pcimeita vez ímpteô.^o cm i6o3,
em quanto que Hatvey fez conhecida âua deocobccta da
cicculaçao do í-angue em 1628, poòlo que eôlcbeleça em
ôua <iExercitaiio -Anatomise de Motu Cordis et San-
guÍ7tis-n que havia nove annoó anteô demoní-Uado o aó-
ôumpto em iuaò liçõeó no collegio doó Medicou deLoadceô.
Admittldo iôtoj voUaciamoí» a 1619, ou dezeôeb anndó
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depoió da appaciçuo da i." edição do aHamlet». «JiiUuA
Cceóat: foi impceôóo em lóaS.

Ainda no «CociolanuA» òe lé, Acto I. Scena I.

Menenius:

«...maô, òc bem voa lembca,

PeloA cioA do Aangue eu o dcApacho
Até á côcíe, ao cotação, ao íhtono

Do cetebco: e, ícaver doA cottedoteA

MeandtoAoA e maiA compatiimenioA

Do homem, OA tendõGA fotteA aA menoccA
V^eiaó infetioccA de mim teccbem
A natural fartura, que oA alenta».

O phyAiólogíAta Aerá altamente edifícado lendo toda
a Acena do aCoriolanuA».

E' digna da ponderação do phyAíologíAta a Aeguinte
e maiA intereAAante citação de Winter A 1 le» Acto 11.

SCENA I

Antígonus:

Se cila

A honra maculou—tenho treA filhaA,
De onze a maiA velha, de nove e de cinco,
Óu cerca, a Aegunda e a terceira—caAo
Tal exacto Aeja—eu aA treA farei
Pagar por íaao: eAtetiliAO-aA todaA.
Não chegará nenhuma aoA AèuA quatorze
Capaz de eApurioA procrear; Aão todaA
Co-herdeiraA; e eu preferiria
CaittaE-me a não aó vec geratem digna PcOgenie.»

•  {Trad. do Dr. Kõpké).
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Aqui elle coUoca aoò 14 annoó a epocha em que a
pubecdade ôe eòtabelece.

Pai:a e.Uecilbac óuaà filhai, Antigonus tecia pcatí-
cado a ovaciotomia.

Pode iec que eóla opecação tenha ôido feita auteó do
tempo de Shakòpeace ? E' dífficíl.

íôaac Newton naiceu em 1643 e mocceu em 1727.
Geralmente aó autocidadeó o dão como o deócobcidoc da

lei univecóal da gcavitaçáo, óendo para ella pela primeira
VC3 chamada ôua atlenção, aiôiôtindo a quéda de uma
maçã em ôeu jardim, no anno de i665. Todavia, pela
applicação falha dai leii então em uôo para explicar oó
movimenloó lanarei e planetacioi, foi incapaz de verificar
Oi movimentoi que farião excepção appcoximadamente.

Deiappontado, voltou ai iuai viitai para o eòtudo dai
cocei e da luz, e neüa dicecção fez muito

William Shakipeare naiceu em 1564 e morreu em
i6]6, ou vinte e ieii annoi antei de Newton, e comtudo
achamoi em Shakipeare, «Troilai e Crciiida», texto IV,
icena II, a ie^uintc alluião iignificativa iobre a gcavitação:

Crescida:

«iVIai a baie firme, o edificio todo
Do meu amor, é como o proprio centro
Da terra, e tudo para ii atrahe.»

A referencia é inteiramente iufficieníe para convencer
a qualquer que Shakipeare tinha uma theoria correcta da
gravitação-

Na verdade nada ha de novo debaixo do iol.

Tenho apenai apreientado quatro exemploi da va
riedade de conhecimentoi medicoi de Shakipeare. Oò
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medicoó e cicucgiõeó achacão muitoó, meòino muitoó, óe
pcocucacein poc elleô.»

commum geitio que dizec iiacUuação,
Índole, altitude, pcopenòão; no óeníido de que agoca me
occupo tcata-òe da exícaocdinacia potência inteliectual,
da faculdade excepcional de executac couóaò gcandeò, não
communò, naô ócienciaô, na liíteeatuca ou na^ acteó.

Tem-óe definido o gênio como «uma longa paciência»,
ou «u capacidade de execLilac tcabalhoò difficció», indi
cando que obcaó vccdadeicamente ííeniaeò tem ôido conóe-
guidaA poc um tcabalho aóòiduo, inceo;>ante e pcolongado,

Balnieó, di.^tinguindo o gênio da erudição, dióóe que
aaqufill^ uma fabrica e o erudito um armazém.»

foi tudo i6óo—uma longa paciência, uma
capucid^^^ para executar trabalhoó diffíceiò,
como í>úo ôeuò dramaó, uma fabrica óempre prompta a

3 natureza humana, em todaò aò ôuao modali-
dadeòj emfim, um armazém de òaber.

pe facto, a uma e.*.tupenda cerebracão reunia elle
ecudição uão commum, vaôta na expceóôão da palavra,
o q^^ verifica peloó conhecimentoó variadoA e pro-
fundoí que manifeòta em medicina, em theologia, em
ificauica, em jurisprudência, nas artes, e revelando-se,

oomo jámai^ ninguém o fez, um perfeito explorador
de^^^ regíüo mysteriosa que se chama a alma.

^os exemplos apresentados por Wainright acerca
couhecimentos médicos de Shakspeare, posso accres-

a uoçâo nitida que elle tinha'do que e veneno e
lio, podendo a mesma substancia ser uma e outra
g que cxprimio bem nas palavras de Frei Lourenço,

ócena 3/ do Romeo and fuUet''
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«Wiíhin the infant cind of íhiò weak flowec
Poiòon haò cGóidence, and medicine powec.»

(Naô petalaó deôta flocóinha ceòidem o veneno e o
podec de cutat:.)

O gênio, já tive occaòiào de dizec anteciocriTente,
ccêa, inventa; o que elle não tem eo dom de adivinhar,
nem a graça da cevezaçào, c portanto, com a maxima
ôegucança í>e pode afficmac a erudição de ShakApeare; o
emprego de quinze mil vocabuloò naò óuaó obraò é neceô-
óariamente o reóuUado de um grande eòtudo de linguaó,
poiò não lhe teriam elleò acudido á pena por umaóimpleò
inôpiração.

Sei que óe me objectará que Shakôpeare não paóóa
por ter òido um homem instruído, e ao contrarie» dióôo
òe diz que óeuò conhecimentos eram quaòi nenhuns, e de
apontam medmo erros de orthographia em documentos
taes como o seu testamento, no qual as suas obras não
são ate' mencionadas.

Bacon ou Shakspeare, — não é aqui o lugar de discutir
esta interminável questão, que tantos volumes tem pro
duzido— aquelle que escreveu a.^ tragédias e os sonetos
que o mundo conhece sob a denominação de obraS do
ultimo, ale'm de um cerehro portentoso, tinha uma
instrucção admirável e profunda, e que bem mereceram
as palavras de Milton no epitaphio que lhe traçou:

«Thou in oLir vvoiider and astonishment

Hast built thyself a livc-long monument.

lÜIÉdll
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And óo óepu!chced in ôuch pomp do.^t Uc%
Thaí kíii<.fó foc óuch a íomb would wiòh Io die »

(Tu meómo ecigiôíe paca ti um ctecno mouuincnio a

noòòa homenagem e admitação

e jazeô aôóím cm tanta pompa óepultado, que paca tecem
tumulo ôcmelhaníe oó Reíò de.^ejacíam moccec).

Tem-ic afficmado que «oó maioceó tcabalhoó de
ínaaginação ícmóidoobca de homenó não edticadoó)). lóto^
accceócenía Lydóíon, e vccdade e não e, óegundo a
jiQÍüteza do ícabalho e o modelo adoptado como pcova
jg educação. Se óe acceita como padcâo a chamada
«díãcipíina mentaU, óeguindo linhaó convencionaeó, é
vtícdadeica a aóóecção; o caminho batido e educação
vícícóa pa^^ cópicitoó ociginaeó. Sem educação de
^^Iquec naíuceza muitoó genioó nunca óeciam deóco-

tivGóóe Dacwin, eôtudante de theolcgia, em
ixiocidade, acompanhado o Pcofeóóoc Henólow em
gxcut^^õeó de hiótocia natucal, noó campoó e floceótaó,

-  tecia ãidü o gcande natucalióta que óe conhece. Aóóim
^  hem MoUèce, que nunca foi notável naquillo que
^^tudou— e íheologia—não óe tecia tocnado o cei do

,.1-comedia. óe não óe tiveóóe ceunido a actoceò
c a ̂
.ntcã. gênio. óoUíacio no deóecto deode o naóci-

não fabcicacia locomotivaó, não piníacia gcandeo
j r»ó não eóccevecia poemaó, nem conótcuicia óvdtemaó

O  Shakópeace, como o de outcoó. não óe
tcou pí^ecoce, talvez meóino pela neceóóidade do
4e eótudo paca óe apceóentac tão cico e fecundo. À

r
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eòòQ pcopoòUo diz aitida F. Lydôton: «Oò cáóoÀ dc
gcandei hoinenó que fotam coiiv-iidecadoó fcacoó de eòpirito-
na infancia òe explicam provavelmente por óe não terem
achado ôob íxò iufluenciaô que cventualniente moòtram'
ôeu de.")envolvimejil() anotnial neòte ou naquelle óentido.»
«Tiveóòe Shak.^jpeare morrido aoò trinta annoò, e é
duvido.>o, refere t<oy.5e, que a lilteratura ingleza fizeòóe
menção delle.» F a.!>.iim muita organização cerebral, ale'in
do commum, pa^i^ará deôpetcebida ao mundo por não
lhe ter vibrado a tecla de .-iuai aptidõeo eòpeciaeó. Sem inA-
triicção nenhum talento litterario poderia òe exteriorisar.

Mozart que foi um prodigio muòical, e compoz aoò
quatro annoò de idade, era filho de um profeòòor de
muòica, ôe achava no meio conveniente para o òeu dcòen-
volvimcnto. Sendo o gênio em regra precoce, ióto e,
moòtrando logo cedo ao òLiaò inclinaçõeò e tendenciaò,
por condiçõeò eopeciaeò a óua apparição pode òer retar
dada, e foi aooiin que Gutenberg deòcobrio a imprenòa
aoò quarenta annoò; Colombo tinha cincoenía e òeiò
quando )incoii no òólo americano a bandeira heòpanhola,
Franklin tinha quarenta quando começou òuaò inveòLi-
gaçõeò òobre a electricidade; aoòcincoenta annoò publcou
Dar\vin a òua monumental obra òobre a Descendência

do homem.; Haydn òó manifeòtou òeuò meriíoò eòpeciaeò
como compositor perto doò òeòòenta annoò. Foi perto
deòta idade que Cervanteò compoz o D- Quixote.

Eòtá bem viòlo que ate agora òó me tenho occupado
doò genioò vetdadeiroò, liiíitiinoò, reaeò, naturaeò, porque

' O *

também hii gênios attifíciae,">; e tratando doò genioò na
guerra, diz Frank Lydoton, refecindo-òe á América do
Norte: «A historia recente deòte paiz moòtra plenamente
que a fama de alguuò doò aoòòoò militareò e heróeò navae^



1
= 66 =

depende de uma miótuca de felicidade, política, popula-
ciedade na impcenôa, e um gtáo de intelligencia que aó jg
podecá tcanôfocmaz: em gênio pçla falta de ácn.^o commum
que o gênio cevela. Admitte-óe que ao gênio falte muilaò
veseó o òenóo commum, maiô bto não pcova que cada
pac de longaò ocelha^ que cobce de mancKaá aò pífginaó
da hiótocia, òcjam ligada6 a um ccaneo cepleío de matecia
cinzenta e muUiplaó ciccumvoluçõeó, ne:n o alacido do
ídolo populac afina com a voz modecada do gênio. O
Govecno doò E.3tado.*) Unido.5 tem tido conòidecaveiô
pectucbaçÕGó poc caiu^a doò heróeò que tem òido cceadoò
pela ptefecencia política, eòtampando-llieò na teòta o titulo
de gênio — gênio —com òua pcopcia letca, e endoòòado
poc òeu pactidü. Elleò hcifc:\m{ó/'ay) longa e focteinente ein
diffeceníeò lugaceò e em momeníoò oò maiò inoppoctunoò.»

Em concluòão:

E'o gênio a maiò elevada e.vpceòòão do deòenvolvi-
mento, neòte ou naquelle òentido, daò faculdadeò intelle-
ctuaeò do homem;

A capacidade de abcangec em maioc extenòão aò couòaò
e Oò phenoinenoò, dá-lheò a vantagem de òe ahtecipaceni a
a òeuò contempocaneoò;

O deòenvolvimento extcaocdinacio de uma acea limi

tada do cecebco pode òec conòidecada uma normalidade,
maò não um caòo de retrogcadação;

O caracter do homem de gênio independente da exce
pcional grandeza de òua intelligencia, e podem coexiòtír
no meòmo indivíduo um grande talento e perveròidãde de
Índole, òem relaçõeò obrigadaò;

Não òão biologicamente identicoò o genioj o criminoòo
e o louco. Rodrigues Doria

Lente ãe Medicina PuJ>liç<i



IDISOXJPÍ.SO

PRONUNCIADO POR OCCASIÃO DA COLLAÇÃO DO GRÃO AOS

BACHARÉIS DE I9o5, NA FACULDADE LIVRE DE DI-

ÍÉÍEITO da BAHIA, PELO PARANYíMPHO CONS. FILINTO

JUSTINIANO FERREIRA BASTOS, CATHEDRATICO DE

DIREITO ROMANO.

Exmo. Snr. Conselheiro Direcíor,

E.vmas. Senhoras,

Meus Senhores.

A feUciJ,ade óocíal obedieacia aoó pceceitoò
impo^to^ á communhão e a cada um da òeuò mcmbco6,
eiô o alvo óupcemo a que teadem oò eifocçoi doJ» govecnoô
honeótoò e capazea, eb o deaejo óublime, pucbaimo, doa
patciotaa alncecoa. iMaa, que bcilhante utopia aquelle
alvo poato em culminância inacceaaivel! quão cheio de
decepçõea- o deapectat duquelle aonho de impoaaiveb
anheloa! Não quec a humanidade tec a mica aeguca, bem
orientada, na recta in-Iexivol do direito, nem ae lhe agita
o coração no culto gcandioao da juatiça: olhoa cerradoa
aoa eaplendorea do céo, deaviadoa daa clarídadea do bem
que -por acaao ae eapalham aobce a terra, para ae
reconcentrar toda em aeu egobmo, corre como um cégo
eatonteado por onde o attrae o delitio, aem perceber o
abyamo em que ae vac deapcnhar.

A Hbtoria regiata, mab ou menoa nitidamente, oa
deafallecimentaa, a ruina doa poV.da que ae não firmam na
virtude; ella moatca, na phtaae de Tito Livio, que a
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decadência daò naçõeó óe ocí^ína óempre do enfraque
cimento da diúciplinaj do dearegcainento doô coolumeò,
do abuóo doa ptazecea, doa deavartoa de um luxo eacan-
dalôao. Maa tudo iaao e o ceauUado do menoapceco ao
direito indiapenaavel á vida ethico-aocial doa inJix-iduoa
como o aangue que lheó percorre aa arteríaa a aeu deaen-
yolvimento phyaiologico.

Feli:: o povo que ae pode dizer fortalecido pela fibra
por Bagkhot denominado legal, e que lhe dá a capa
cidade de aubmetter-ae ao império juato da autoridade
conatiíuida para o.bem-eatar doa governadoa e doa que
governam. Feliz o povo que ae volve para a montanha
altiaaima da civiliaação, em cujo címo fuige, como pharol
íncomparavel, attrahíndo a humanidade, perdida noa
marea apatceladoa daa ambiçõea geradoraa daa guerraa,
ou apercebida para a conquiata do vellocino do pro-
greaao, o Dixeffo qne oa Romanoa exprimiam por um
vocábulo onde ae confundiam a ordem legitima do poder
aoberano e a inapiração auprema da juatiça.

E' muitaa vezea abaaando daa credenciaea da acíencia

que ae enthroniza o aophiama, deturpadoa oa proceaaoa
da lógica; e—conaequencia funeata —eapalham-ae oa errpa
em bandoa de^abuírea paN-oroaoa, enxameiam como veapaa
enraivecidaa theoriaa aubverai\'aa e em nome d o'juato e
do racional ae levanta a aatucioaa mentira, maacarando a
humanidade para o carnaval de auaa miaeriaa, ou melhor,

para a tragédia de aua própria ruína. A certoa eapiritca,
ínliluíadoa .independentea, não apraz repreaentar o homem
como ^ ocganiamo, em auaa tendenciaa, em
auaa aapií^^çõea, maa impôr-lhe a convicção de que aeuaec .
e' eatcanho ao que elle aente,. ao que o commovej nreamo-a.
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côntcagoStb, em tbdaó aô phaòei de óua vida; e ^ ̂
louciita, uma phaiitaòia de imbecil, a única felicidade que,
não tato, lhe c dado entcevec junto aoi paúeó da
aòpicac uma vida melhói:, oiide òe deòdobce o bem ^
òua plenitude, onde ôoffca o ccime a mececida punição.^

Despido o cotação da coitaça da ctença, pai:a
^fat-óe todo á deletininacão daò paixõeô; velada a i
ÍUgencia pela caligein doA enôinamentoó ôem Deuó,
';onde oe voUatá a alma humana, quando aó paixõeò jat
jou deàenganada:» lhe ttouxetem o tédio ou o deòeòpeto,/
' quando òuaô ide'aò òe entenebtecetem na pavocoòa noi ̂
( da duvida, da negação de tudo que não ôeja o impiedoíicj
]naáa apóô o tumulo ?

Outtaô vezGò e' a fotça btutal, o podetio fettenho oò
deôpotaA, que impõe o culto da iniqüidade e da baixe-a
aoA onvilecidoô Aubditoò. Debalde òucgem oò ptoteò oó
do.^ peitoA vatoniò e ôobtanceitoi. Fotma-óe pouco e
pouco o ambiente do íettot e, conden^ando-ie a aãph)>^ia
do pavot e 'laô violenciaô, maiò e mai.^ requiníadoò, ani
quila a lei, em cujo nome òe vibcam golpeò moctifetoó
ôobce a Ubetdade e ôe inhuma o diteito. Pata onde òe y
volvet o' cotação humano a implocac óoccocto, a pedic
cotagem pata teòiitit, paciência para loffcet òem rebai
xamento, ôc Oò dictameò da juòUça òe divorciarem doò
da motal, que enòina o òegtedo da formação da pro
bidade e da energia e que não pode ter òuaò raiscò naò
incertecaò humanaò, maò lá onde òé oòtenta o excelòo
throno de todaò aò virtudeò ?

Deveiò comptehendet, deveiò òentir commigo, meuò
òenhores, a grandeza da verdade que voò exponho. E por
i^òo meòmo nenhuma duvida podeiò alimentar òobce a ma-
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gnitude e siô difficuldadeó do òacetdocio da lei, a cuja
inveótíduca devem fugic quantoò ambicionam aò deliciaò
e od codaeó da vida ôem oò eapinhaea e 0,5 tcopeçoó amon-
loadoô pelo ccíme ante aô cacavanaa do bem. Releva
poóto em evidencia e meditado eate conceito, agota pcinci'
palmente que poc todo o mooo e^tcemecido pab a deo-
ocganióação àocíal ôe óente, óe deixa tocac, em todao aj
celaçõeó da vida política e até na atmoôpheca do lac da
família.

Que elementoó mocbidoó dctccminacão eôóe qiiebca-
mento de vínculo^i ceópeítaveió, eooa deóaggcegaçâo peci-
goóa, eòòe deóceôpeíto a todao aó leio, a todao ao inoti-
tuíçõeo, levando-noo a um cháoó, do qual ôó pode cá
ôucgtc a anacchia? Devemoo confeooac com um pcofundo
penoadôc bcaoileíco que a não ha outca cauoa de ecro noo
calculoó da política e na ceóoluçâo doo pcoblemao óocíaeo
aenão o esquecimento dagcande incógnita — a Pcovídencia

/  Divina. Sem Deus nada se explica: não ha escolas nem
theocias, postulados nem hypotheses que o substituam na
synthese dos phenomenos e nas leis a que se applíca a

j  íntelligencia humana. »
Quando o incoinpacãvel pcestigio do Pcesidente Roo-

SEVELT appcoximou os diplomatas do impecio moscovita
e os cepcesentantes do AliJcSdo, e a paz''se ficmou,

,• o^Sai^v^ a medonha cacnijicina que, de longos mezes,
ensangüentava teccas e maces da Asia, Poctsmouth, ao

mesmo tempo que celebcava pt^lo bconze dos canhões a
festividade da ceconciliaçào dos pavocosos inimigos, pelo
bconze dos templos enviava ao Senhoc Deus dos execcítos
as demonsícações de seu cegosíjo e os votos de sua gca-
tidão. Poucas semanas depois, eníce nós, em celebce
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pcefacio á platufocma do candidato á magbtcatuca òu-
pcenia da Republica, um doó noòòoô politicoi de maioc
nomeada pceconuava o atheiòino como elemento neceô^
òacio a nooòo pcogcedímcnlo, declacando a indi[|tíi;ença
teligiooa a maiô bella e^tceUa do noóòo ficmamento
político.

Entcetanto, meu.^ ienhoceô, em Aeuò Esit4dos de his
toria do Direito Roma7io, a palavca inôuòpeita de Fer
nando PuGLiA noô en.-iinai^iA religião chri^tan jc:: òeniic
a óua influencia benefica ôobre o direito e propriamente
óobte aquella parte do direito privado, que concerne á
família e ao direito patrimonial. A patria potesias tinha
óofftído já uma profunda tran.^formação, tornara ôe
ias, e o chriòlianbmo pôde firmar óempre mah eòte
conceito.

O matrimônio, in.iíiiuto jurídico e òocial, conóoli-
dou-óe em ôuaô baôeô, adquirindo o caracter de um sacra
mento e por isôo de um liamc indissolúvel. O direito
succeósorio foi regulado segundo os vínculos de sangue».
^ E José Carle demonstra que a humanidade ensinada
pelo christianismo, abrindo nova phase ao poder político
em Roma, fez que se esboroassem as bases falsas sobre
que se erguia o Império dos Cesares. «Ao amor limitado
á patria o christianismo antepõe o amor iUimitado de
Deus e do proximo; á ambição desenfreada de poderio,
de gloria, de império, succeder a humildade nos pen
samentos G nas obras e o amor da pobreza. O christia
nismo está muito longe de^queret combater o império, do
qual os christãos constituem^ também optimo clcmentoí
entretanto, combatendo a religião, a phllosophia e os

sentimentos, em parte artíficiaes, sobre que se tinha
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levaníado o edifício ròmano, deóícuiu pouco a pouco
aquelle cimento tdeal^ que Acrvica paia ligac-Ilie a.>
pacÍGóB. Poc òua a'cz accccócciifa o nolavcl ptofc.uoc da
Faculdade de Diceito de S. Paulo, tão cedo roubado ao
noòáo caco paiz, o Dc. JoÃo Montkiro, ciíauJo o tcecho
da epiôtola de S. Paulo aos Galathas 'jVão ha mais
Judeus nem gregos, escravos nem senhores, todos são
um em Jesus Christo^»'. «O chcÍAtiauiomo deccubaca aA

bacceicaA que, em razão de di0*eceaça dai caçao, iJepaca-
vam oó homea^. A charcua, que aíe então ôecvta para
cavar aò linha.A diviòocíao do pomarium, pao^ou a lavrar
Oó campoó a^ora abectoó á cominualião laborioóa do amor

univeróal. ^Inter nos cognationem quandam natura-
constitiot, dióóe o jurióconóuUo Florrntíno, ínópirado
em Seneca. »

Porque então empanac a luz da Híóíoría? Quando a
irceltgião empolga oó governoó, para eóteó não tem valor
oó enóinamentoó da grande Mestra da vida. Só muito
tarde é que óe voltarão para o -paóóado, tremendo pelo
futuro, quando já não puderem abafar aó chammaó do
incêndio ateado pelo orgulho ou pela imprudência; quando
já lheó não for licito cerrar ouvidoó áó imprecaçÓeó da
multidão cujaó paíxõeó alimentaram e que, não óatiófeitaó'
eótrugem na praça publica.

E inconteóíavel que o direito, para expandir-óe ple
namente, recebe ejficíiz auxilio da moral; é certo que Góta
maió refulge e maió óe aperfeiçoa, quanto maió óe appro.
xima da Divindade: e', portanto, evidente que do convívio
harmônico do direito, da moral e da religião decorrem
elemeníoó precíoóióóimoó para a felicidade óocial, já no
que ceópeita aoó inteceóóçó do3 indiyidiioó—fus priva
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tiim—} Aenão também no que ccpteocce á ordem política
—jus puhlicum.

A5í«im òendo, meuò ôenhoce:», norteadoô pelaò Iíçõgò

da hbtoria, apercebidos para a lucta por um longo e
profícuo tirocinio, ardendo nq desejo de bem servir a
patria, uma vez que investidos sejaís das honras e respon-
sabíUdades do vosso nobre gráu, incumbe-vos, como
guardas attenlos das tradições do direito, trabalhar com
empenho pelo desenvolvimento e brilho das letras jurí
dicas. E é isso uma tarefa difhcil entre nós, muito mais
que o que nos revela um exame superficial, se attender-
mos á confusão da nossa multipUcadissima e mui emba
raçosa processualisiica; obscureoendo e embaraçando as
leis adjecüvas a unidade do nosso direito substantivo;
creando-se desi"arle obstáculos ao pcogresso d.o espirito
jurídico que, na expressão de Filomüsi Gueu.fi «tende a
Güualar as differenças que surgem nos vários institutos,
porque uma e' a idéa generica do direito», ou melhor, na
phrasG consagrada de Vico jus ceternum ver um.

Creada a celebre Universidade de Coimbra, os Esta
tutos de 1559 tiveram cuidado mais particular porque das
cathedras dos mestres partisse a palavra rejlectida e
prudente a corrigir as incertezas da pratica processual e
os des\'ios do jòro; 346 annos depois, nos resplendòres
do século XX, voltamo-nos para os velhos estatutos, pesa
rosos de nosso regresso em assumpto de tamanha relevân
cia. E a confusão irá por diante, avassalhando as boas
normas, se vós e todos quanto se dedicam ao culto do
direito não vos oppuzerdes, com denodo, á barbara
invasão.

Tem decisiva influencia sobre o progresso de um

•• f
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povo a palavca de ôeuò jiiriôconòultoò; pecòccutando aò
neceòòidadeò mab palpitante:^ da patcia. afim de lheô
pceatac adequado ôubóidio, ou legiôlem, ou julguem ou
abracem a nobre carreira da advocacia, oò juri^taô deixam
patente a tranôcendcncia de òua tarefa aocíal.

Nada ha de maiô grandioòo e difficil na vida política
de um povo, que legiòlar com òabedoria e juôtíça, de modo
a ae poder garantir que aob a lei eôtá a liberdade -52/0
lege libertas\—nada também acarreta maio deoaotroôoa
reóultadoô que uma legislação imprudente, que nao ex-
tende suaô raizeô pelo campo ôagrado do direito.

E' maió fácil commetter erros que corrigU-os depois
de commettidos; e por isso, enxertadas na lei prescripçoe^
vexatórias e despoticas, não será para uma geraçao ̂o
extirpal-as. Ora, o maior escrúpulo deve presidira esco
lha de legisladores capazes e conscienciosos; cabendo-lhes
dirigir os destinos nacionaes para o engrandecimenío ou
para a morte, pois as leis de um povo dão a nota segura
de sua vitalidade, não se deve deixar ao favoritismo me
díocre, aos hábeis intrigantes da pseudo-politica, mctim
bencia de tanta monta e responsabilidade. EsseS nao
comprehenderão a interrogativa do nosso grande Teixeira
DE Freitas: «E que maior bem se pode fazer a um povo
que lhe dar leis perfeitas e justas?);

r-jjr A magistratura ia religião dos que julgam»
muitas vezes em suas mãos os mais palpitantes Interesses
da honra, da família, da propriedade, da segurança, da
liberdade e da paz. Não legisla, mas appUca a let
casos concretos, quando a lei ,se amolda aos princípios
constítucionaes; e errando .ou.,desvirtuando sua missão
nobilissima, produz males mui sensíveis, comquanto
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menoó extendoò e ducajouüoj que oi decocrentei dai leii
que ie contrapõem aoi principiei eternoi do direito, ou
que não provêem áò neceiiidadei da communhao.

Inclyta e alevantada é iem duvida a juriiprudencia
cultivada por uma iahia e honeita advocacia. O patrocinio
dai cauiai á luz doi iãoi preceitoi da moral, na precioia
obiervancia doi inititutoi legaei; a prudência e o deaai-
iombro na de feia doi perieguidoi e doi fracoi; a mao
protectora que ie e.xtende iobre a cabeça do deiampa-
rado, por meio da a.üiitencia judiciaria; o concurio do
talento e da illuitração ái deciiõei doi magiitradoi; a
collaboração, indirecta embora, mai conitante e efficaz.
na confecção de leii adequadai ao proceüo e ái urgenciai
do momento juridico: eü outroi tantoi aüumptoi elevadoi
e iuggeitivoi para oi miniitroi do direito.

Fora deiie opulento campo dai icienciai juridicai,
no departamento dai icienciai iociaei, ie voi deparam
ai maii notaveü e proveitoiai liçõei para a proiperidade
do povo, pela boa adminiitração doi negocioi pubUcoi,
pelo probidoio e honeito diipendio da fortuna accumulada
pelai fadigai, pelo iuor e pelo iangue doi contribumtei;
,  O ' r ^ n-iPíiiante o deòeavoivimentopela expanòâc daô j^ique^aò, ni , , . i . •
L commercio, da agricultura, dai induitriai; pelo eitrei-
tamento dai relacõei inter-nacionaei viiando ao equilíbrio.  , ^ a«oladaó e nuinecadaô naò
daô foccaô que ôe nao acham

'  ' ̂  ypnr-eôcatam aô enecaiaò pucaô
eôtatiôticaò daô naçõeô, maô ^ y
e ideaeô da humanidade.

^  . -A ^ mcuô jovenô colle^aô, a excel-Coinpcehendeiô, poi^. o nicu j \ -
,  ̂ „ p,iio caDal deôempenho tentacao

lencia de voôôa nnôôao. n , t- j
.  A^K^^moeciWioò. Tende, pocem, a cet-oppoc-ôe mil vaaadpí» ^ j • i - i

,  . / „oiíí-s inôDicaçoeô da uiôtica e peloteza de que animadoô pela-^
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amoz da paícia. haveiò de tcíumphac, coiaquiòtando o-A
lauceiò de bencmecítoò.

Tezeiò, Aim, de luctat: pocque ceóóe no Bcazil eó^a
íconllagcação deícimento.^a de leí^ que, a peòac noôóo, no.*)
ílembca, com emecilo civilirita pattio, aqiiella phcaAe cauô-
^icaníe e verdadeira de T\cito: Plurimce leges corruptis-
.siiTici republica. Aprecíateio devidamente a phcaòeologia
■hypocrita doò que òe inculcam de fetichi.-ítaô da noòóa
,Magna Carta, como do ídolo du democracia perfeita,
'inourgindo-ôe contra ôua revíòão, e que lodoo diao lhe
jraádnm paginai maij brilhantes ou pcem embaraço á
'fiel observância * de seus textos mais Insophismaveis:
di^cndo-se amantes da harmonia nacional, da unidade
política da patria, e obstando á regulamentação do art. ó."
da Constituição; fingindo não perceber o desprestigio do
"^der judiciário retalhado em uma dupla magistratura—r
a de primeira e a de segunda classe —como lhes chamou
distincto professor desta Faculdade, sendo esta, a dos
listados, o joguete dos caprichos do poder executivo e da
-r^^^^(-j-iptítencia, quando não da má vontade, dos legisla-
dores chamados, em sua maioria, da politicagem dos
campanários para cooperar na obra do seu ptoprío ani-

uilamenío, desde que tudo abdicam de suas prerogati\'as
em supremacia dos grandes eleitores; verberando
o

ri

syste'i"^a parlamentar, mas praticando do parlamenta-
'smo ^ nelle se immiscuiu de mais deprimente e-j^patriotico, pelos convioios, pelas objurgatorias contra

secretários do Presidente da Republica, em regimen
^  das vehemenles interpellações

^  ,-^a Monarchia, derrubavam ministros e até ministe-
^  ̂ D irlitios. Ouvil-os-eis proclamar a excellcncia dorio-> ^
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ôuj]tagio uuivecônl paca a iiiveôtiduca doi> maiô altoô
cacgoô da Republica, ao paòòo que é o conciliabulo de
algunô chefeò pode*coòOô que deòigna oò fututoò feli£e.">
titulaceô, acontecendo que o Pceòidente, noò pcímeicoj)
tempoò do governo armado de omnipotencia, é noô ulti-
moò acobertado por uma condescendência pouco gene
rosa, que mal se disfarça, a pretexto de conveniências
politicas. Tereis de enfrentar os scepticos que, amparados
pelos commodos da fortuna, malbaratam a riqueza pu
blica e vão quebrando os laços da imião brasileira pelas
rivalidades, pelas questões de limites inter-estadoaes,
pela inconveniente discriminação, eni assumptos transcen
dentes da patria, de pequenos e grandes Estados; espa
lhando a mancheias asizania que se alastrará pelo campo
onde devia florescer o trigal da fartura e a oliveira da
concórdia. Tereis de profligar as arriscadas operações,
os empréstimos onerosissimos, com que a imprudência
ou o pouco escrúpulo nos vai jungindo ao estrangeiro. E
quem sabe se depois protectorado petulante quererá
immiscuir-se em nos ia vida poUtíca. ou se republiquetas
ousadas e aventurosas pretenderão retalhar nosso im-
menso território ?

Mas, que digo, meus senhores r
A nossa Patria, o nosso Brazíl estremecido, que ás

phalanges brilhantes de uma mocidade briosa e illustrada
vai juntar mais um esforçado pugillo de distinctos filhos
desta Academia, despertará do lethargo em que a fizeraoT
cahir desalmados narcotizadores, e baterá as legiões
negras da perfídia e da corrupção, propugnando a inte
gridade nacional pela unidade do direito, pelos esplen
dores de uma soberania sem sombras nem duvidas,
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maiitendo-òe ficme e nobce no lugac que lhe deôtin^u a
providencia.

*
«  *

Eiò-voò, meuò bonó amígoó. no termino do itinec:^^^^
que, animoóoò, havieiô traçado e, jubiloòoó, tendeô percor
rido. Tempo houve em que reòumbteô todad aí> vo.>ií>a^
aôpiraçõeò neôta òagração de levitaô da lei e do dired^f
como num ideal òupremo ante cujaò âcintillaçõeô da^fal-
lecia o brilho do ôol de todoó oò anheloó. Chegaií) vence-
doreôt Iricumbe-voô agora recolher 00 louroò conquiôtadoi^
e depôl-oô aoò pe'^ da Patria, em nome da Liberdade e
da Juíttiça. Não eòmoreçaiô; terçai com denodo aò arma.>
de fina tempera em defeza do direito e do bem: e quando
o desanimo voò quizer chumbar á inércia doò incapazco.
á fraqueza doô vencidoò, entontecendo-voô com a pu*
trida exhalação daô miòeriaò da vida. levantai 06 coraçoe;!»
muito para o altc^ invocai o Eterno Dkqs de noóí)Oó
antepa.:)ôadoô e voò òentireii» paladinoò invencivei6 da ver
dadeira democracia.

# •



A NOTA DEAOG

opiniões de eminentes interuacioiialistas sobre

a sua doutrina

nota diplomática do governo argentino ao seu •

representante em WASHINGTON

A 29 DE DEZEMBRO DE 1902

Buenos Aires-, 29 de Decembco de 1902—St. Míniôtco
Recebi o telegtamma de V. Ex. datado de 20 deôte

mez, celativo aoò acontecimentos occoccidos ultimanxente

cntce o Govecno da Republica de Venezuela e os Goveznos
da Gtã-Bcetanha e da Allemanha.

P^las informações de V. E.x. a .origem do confllcto
deve ser atitibuido, em parte, a pr(^"uizos soffridos por
subditos das nações reclamantes dufcante as revoluções e
as guerras de que o território da Citada Republica foi ha
pouco theatro; em parte também pela falta de pagamento,
na hora própria, de certos titulos da divida externa do
Estado.

Feita a abstracção do primeiro grupo dessas .í^^clar
mações, cuja justa apreciação deve ser sempre guiada
pelo exame das leis dos respectivos paizes, acha este Go
verno opportuno transmlttir a V. Ex. algumas considera
ções que esses acontecimentos lhe suggeriram, relativas
á cobrança compulsória da divida publica.

Em primeiro lugar, vê-se nesta questão que o capi-
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laliófa que adianta o óeu dinheico a um Eóíado

tem ôempce em conta 00 cecucòoó do paic onde vai

e aò maioceò ou menoceô pcobabilidadeó que ha pui^í^^ ^
deóempenho oem eôtocvoò doô compt:omiòi>oó tomador-

Poc tal cabe a cada Governo um credito di';

conforme o Aeu gráo de civllicação e de cultura e ^
modo de proceder em negocioo. Eótao circumótanciaO
peoadaó e medidaô anteo dao negociações, para tratac--^^
o empréstimo conforme os esclarecimentos que os ban
queiros prestamíslas tenham nesse sentido.

O credor, ale'm disso, não ignora que tratou com
entidade soberana e uma das condições próprias de qual
quer soberania é a de não poder ser iniciado nem con-
ciuido contra ella processo executivo nenhum, porque
tal modo de cobrança comprometteria a sua pcoria exis
tência e faria desapparecer a independência e a acção do
respectivo Governo.

Entre os princípios fundamentaes do direito publico
'nternacional que a humanidade tem consagrado, um dos
mis preciosos é o que determina que todos os Estados,

seja qual for a força de que disponham, são entidades
" êrfeitamente iguaes entre si, tendo reciprocamente direito

mesmas considerações e aos mesmos respeitos.

O reconhecimento de divida e n liquidação da sua
.p^iportancia podem e devem ser feitos pela nação sem
tíetriniento de seus direitos primordiaes como entidade
■joberann, mas a cobrança compulsória e iininediata em
determinado momento, por meio da força, levaria á ruma

nações mais fracas e á absorpção do seu governo com

-
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aA faculdadcA que lhe Aão ínhecenteA, petoA pode-
^■^^CA da tetca.

1^' completamente outco o catactec doA pcincipioA
P^OclaniadoA neAte continente americano.

«Oa contractoA feltoA entce uma nação e indivldiialí-
^^deA patticulaceA Aão obtigatocioA de conformidade com
^ ^^"^UAciencia do Aoberano e não podem Aer objecto de
focça compulAoria». diAAe o iUuAtce Halmiton. Foca da
^outade Aobecana, nenhum direito elleA conferem.

NoAAe Aentido, oa FatadoA UnidoA paAAaram multo
^lem. j\ undecima emenda de Aua ConAtituição, CAtabelece
coni e[]eito e com o aAAentimento unanime do povo, que
^ Poder Judiciário da Nação não tem capacidade
pí^ca conhecer oa litigioA de lei ou de equidade, intentadoA
lontra um doA EAtadoA UnidoA por cidadãoA ou AubditoA

Eòtado Gxtrangeiro.
A Republica Argentina declarou aA óuaA pcovinciaA

í>UAceptiveÍA de Aerem demandadaò em juAtiça e conAagcou
2té o principio de que a nação foAòe eventualmente inti
mada perante o Supremo Tribunal, a ceAponder pela
GAcecLição de contractoA feitoA com particulareA.

O que, porem, ella não eòtabeleceu, o que ella de
modo nenhum pode admittic, é que tornada liquida por
Sentença a importância de Aua divida eventual, óeja pri
vada da faculdade de eAcolher o modo e o tempo de
^ffectuar um pagamento em que pelo menoA d tão intereA-
Aada como o proprio credor, porque nióAo vai o credito e
^ honra de um povo inteiro.

Não ó íaao de maneira nenhuma, a defeAa de má fé,
da deAordem e da inhabiUdade pcopoòital e voluntária.

E' AimpleAmente a protecção devida á dignidade da
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enlidade publica iníecnacional que não pode Aec aiAim
accaátada a gaecta, em pcejiiico doô nobceò fin^ que delcc-
mmam a e.xiMencia e a iibeaiade daá naçõeá.

Ü ceconhecimenfo da divida publica, a obtigação
definida de pagaí-a não é de fócnia nenhuma uma decla
ração óem valoc, óó pelo facío da cobrança não poder aer
effecíuada pelo meio da violência.

O Eóíado ôubòióíe na áua quaUtjj^e e cedo ou tarde,
reóolvem-óe aò òituaçõeó obAcuraã, od recurAoó creôcem,
aò aãpiraçÕGò coinmuni de equidade e de juòíiça preva
lecem c cumprem-áe oò compromi.iooô maiò atracados.

Sendo aóóím, a óentença declaraíoria da obrigação
de pagar a divida, pa^.^tada noó íríbunaG.3 locaeó ou noò de
arbitramento internacional, aópiração conaíaníe pela jus
tiça que firma rGlígiõG.i politicaó entre oó povo.'^; dada
ella, eòòa. sentença conôíitue um titulo indíac^ti^■el que
não pode ãer comparado ao direito incerto de quem tenha
creditou não reconhecidoò e òe colloque, no caóo de
appellar para a força afim de realizar eóoeò creditoô.

E.íóeó òeníimentoó de juóííça, de lealdade e de honra
íião oò que animam o povo argentino e em todoò oò tempoã
inspiraram a sua política. Comprehenderá poiA V. Ex- a
impressão do povo argentino, òabendo que o não paga
mento dos serviços da divida publica de Venezuela e
apontado como uma das causas determinantes da tomada
da sua armada, do bombardeamento de um dos seus
portos e do bloqueio de guerra rigorosamente posto em
todo o seu littoral.

Se tal modo de proceder devesse ser definitivamente
adoptadOj firmariam perigoso precedente para a segu-
canca e para a paz das nações desta parte da América.
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A cobcança mami miUtari doó enipcGiíuiioó incide
na occLipação ieccitocial, occupação que pceòume a ôup
pceôòão ou a ôubocidinação doô Govecnoò.

Eòóa ôituação contcaria abertamente oó pcincipioó
muitaò vezGô proclamados pelas nações da América e
especialmente a doutrina de Monroe, tão efficasmente
sustentada e defendida pelos Estados Unidos, doutrina a
que a Republica Arcfentina já adherio implicitamente.

Os principies enunciados na memorável Mensagem
^  de 2 de Dezembro de i8e3 contem duas grandes declara

ções que se referem particularmente a estaS Republicas,
e São:

«De oca em diante os continentes americanos não
poderão servir de campo para colonização futura das
nações eucopeas: tendo sido reconhecida a independência
das nações da América não se poderá deixar de encarar
a intervenção de um poder europeu no intuito de oppti-
mir ou de fiscalizar aS suas finanças por qualquer forma,
como a manifestação de sentimentos pouco amigáveis
para os Estados Unidos.»

A abstenção de adquirir domínios coloniaes novos nos
territórios deste continente foi muitas vezes aceita peloS
homens públicos da Inglaterra. Póde-se dizer que foi,
graças a Sua sympathia, que a doutrina de Monroe tama
nho êxito teve por occaslão da sua proclamação.

Nos últimos tempos, nota-se, porem, tendência
accentuada de alguns publicistas e em algumas manifes
tações da opinião na Europa, de apontar eStaS terras
como campo apropriado a futuras expansões territoriaes.

Pensadores altamente coUocados indicaram a vanta
gem de orientar neste rumo os grandes esforços que as



= 84 =

pcincipaeó potencíaó da Eucopa tem appiicado á conquiôta
de cegiõeó eitecei.-^, de clima iaclemeaíe, naó inaiò dii-
tanteò longitudeó do mundo. São innumecoó uò eócciptoceó
eucopeuò que dcóignam oò teccítocloA da Amecica do Sul,
com aA óuaó gcandeó ciquezaò, o óeu bello ceo e o aeu
clima pcopicio a íodaò aó pcoducçõea, como theatco obci-
gado paca aa gcandea potencíaa que tem pceatea aa ncmaó
e oó inaítumentoa de conquiata, diapulacem auptemacia
no cotcec deaíe aeculo.

A tendência paca a expanaão, aaaím aquecida pelaa
aug^^<2aíõea da opinião e da impcenaa, pode, cm dado
momento, tomac um aapecto aggceaaivo c tocnal-o aggcea-
5Ívo máo gtado oa Goveznoa aciuaca. Não ha negac que o
meio maía aimplea paca ae chegac á poaae e á aubatiíuição
daa locaea peloa Govecnoa eucopeua, é exa-
ctamente a intecveni,^ão financeica, como pcovam muítoa
exemplí^^-

De modo nenhum pceíendemoa noa que aa naçõea
^j^^(jtícanaa do Sul eatejam poc qualquec titulo íaentaa
daa ccaponaabilidadea vacina que aa violaçòea do diceito
intei^nacionnl tcazem aoa povoa civiliaadoa. Não pceten-
demoa, nem podemoa pcetendec que eatea paizea occupem
situação excepcional naa aiiaa celaçõea com aa potenciaa
(^ucopea^ ° indiacutivel diceito de nellea pcoíegec
0^ aeua aubiiíoa contca aa pecaeguiçõea ou contca aa injua •
fiça-^ poaaam aec victimaa, tão amplamente como
oin qualqiJ*^''^ outcu pacte do globo.

A única couaa que a Republica Acgentina auaíenta e
.  1 nr\r\ j .J-.* _ ♦

•  X ^ V^c/ V w AV ^

de.aoj^^^^^ í^ouaagcada, no momento daa occuccenciaa
da unia nação que, tal como oa Eatadoò
pjnid<^^? '■^2. autocidade igual ao aeu pode; ' ~•c, e o
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ptincipio já acceiío, de que não pode havec cxpanAão tec-
citocial na Amecica, nem pceôóão ôobce oò povoó deôíe
Continente pelo único motivo de infeliz òituação financeica
que.ubcigue a um deóòGó paizeó a adiac o cumprimento
daó óuaò obcígaçòeò.

Izm uma palavra; o ptincipio que a Republica Argen
tina desejava ver reconhecido, é que a divida publica não
pode provocar a intervenção armada e menoi ainda a
occupação material do òólo daô naçõeò americanaó por
uma potência eutopea.

O deòcredito que ôe fixa noô Eí>tadoó que deixam de
òatiófazer 00 direitoó doô ôeu3 credoreô legitimoó, produz
por aí difficuldadeô aòAaz coiiôideraveb para óer precizo
aggravar pela aggreAôão exírangelra, aó calamidadeA de
uma inAolvabilidade momentânea.

Poderia a Republica Argentina citar o óeu proprio
exemplo para demonAtrar quanto óão deóneceôóariaó aó
intervenções armadas em taes casos.

O Serviço da divida ingleza de 1824, foi recomeçado
pela Argentina após uma interrupção de trinta annos,
motivada pela anarchia e pelas convulsões que neSòa epo-
cha, saccudiram profundamente o paiz. Todos os atra
sados foram escrupulosamentc pagos e isso sem a menor
provocação dos credores.

Mais tarde, uma se'rie de acontecimentos e de contra
tempos financeiros, inteiramente fora da acção dos seus
governantes, collocaram momentaneamente a Republica
Argentina no caso de suspender novamente o serviço da
divida externa. Tomou, porem, a peito o pagamento logo
que as circumstancias lh'o permiltiram, o que conseguio
fazer tempos depois impondo-se a si mesma enormes
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óaccificioó e óempce eòpontaneamente, pela óua propcia
vontade e óem intecvençáo nem pedido comminatocio de
potência extcanha.

E' pot eòóeó meioò eòccopuloóoó e pelo òeu alto sen
timento de justiça que as difficuldades soffcidas, longe de
amesquinhacem o seu ccedito nos meccados europeus, o
estenderam largamente.

Pode-se afprmar com toda a certeza que tão lison-
geiro resultado não teria sido alcançado se os credores
entendessem opportuno intervir de modo violento na per
sistência da crise financeira, hoje desapparecida.

Não receamos nena podemos recear a renovação de
embaraços taes.

■ Neste momento, pois, tanto não obedecemos a um
sentimento egoisía, como não procuramos vantagens
noSSaS, manifestando o desej'o de que a di^'ida publica de
um Estado não seja causa de uma aggressão armada
contra elle.

De modo nenhum nutrimos sentimentos de hostilú-
dade pelas nações da Europa; ao contrario, mantemos
relações asmais cordiaes possiveis com todas aS potências
e especialmente com a Inglaterra, a quem ha pouco demos
a maior prova da confiança que a sua perseverante justiça
nos inspira, sujeitando ao seu arbitramento a mais impor
tante das nossas questões iníernacionaeS, que ella decidio
com fixação doS nossos limites com o Chile, questão que
occupava uma controvérsia de mais de 6o annos.

Sabemos que onde a Inglaterra entra, acompanha a
civilização e a expansão dos benefícios da liberdade.
Toda essa estima que lhe damos não quer dizer, entre
tanto, que adherimos com a mesma sympathia á sua
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política no caòo pouco pcovavel que ella peocucaóóô
oppcunit; uô nacionalidadeò do coiiiiaeaie, que lutam pelo
ôeu pcogceòòo, que já òupecaí:am aó difficuldadeó maioreò
e que definilivamente ttiumphacào com honta daó inôti-
tuiçõeò democc:atica.í>. E' talvec longo o caminho que reôta
a peccoccec (lò naçoeó ôul-amecicanaô, tem ellaô, pocém,
enetgia e víntude^ baòtanteò paca chegacem ao òeu com
pleto deòenvolvimento, apoiando-óe umaó naò outcaò.

E' a eòòe ôentimento de confcatecnidade continental
G á focça que dá o apoio moral de povo inteiro, que eu
obedeço ditigindo-me a V. Ex., Sr. iMiniôíro, de confor
midade com aô inòtrucçòeò de S, E.x. o St. Preòidente da
Republica, para pedir-lhe de tranòmittir ao Gabinete de
Waòhington o noò.5o modo de encarar oò acontecimentoó,
cujo deòenvolvimento uUerior reòerva para oò Eòtadoò
Unidoò parte preponderante, afim de que eòòe Gabinete
òe digne tomal-o em conta como a expreòòão òincera doò
òentimeníoò de uma nação que tem fe' noò òeuò deòtínoò e
noò deòtinoò de todo o continente americano, a cuja
frente caminham oò Eòtadoò Unldoò^nalrealUação de um
ideal e na creacão deium modelo.

Queira aceitar, Sr. Minlòtro, aò òegurançaò da minha
diòtincta conòidetação.—Luis M- Drago, Miniòtro doò
Negocioò Extrangeiroò.

CARTA CIRCULAR DO SR. CARLOS CALVO

fs-Paris, 17 de Abril de igo3.—87, Avenida Kle'bet—
Sr. e caro collega—Tenho a honra de remetter-voò incluòa
uma traducçào da nota diplomática dirigida pelo chefe
da noòòa Chancellaria ao Miniòtro argentino em Waò--
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hington; relativa aò conflicío áu.:>ciíado na Venezuela de
que a tmptenóa ôe tem occupado, dando-lhe na genera

lidade interpretação errônea, òem duvida pela ignorância
do texto exacto.

Como tive eu a boa ^ortc de encontrar-me maíô de

uma vez com V. Ex. naò opiniõeò eniinciadaò óobre aò
queòíõeò de direito internacional, óer-me-hia peóòoal—
mente agradavel de óaber que partilhaiò do meu modo de
julgar eòie documento, cuja theáe, no meu conceito, ino-
pira-òG noô bonô principioò de direito.

O Governo da Republica Argentina quiz firmar a òua
irianeira de encarar a cobrança daò dividaò pela fosca,
juòtamente impreôôionado por um procedimento que
encerra uma ameaça á soberania daó naçõeô deóta parte

da América. A rectidão do ògu paòòado a abriga de
commentario malévolo e é bom lembrar que a

j^epublica Argentina deu provaó'da òizudez e moderação,
^njeitundo ao arbitramento 05 òeuò litígioò internacionaeò.

jT- erro poiò a preíenòão de 02 ver no acto do òeu

Q^^etno um pedido de tutella, verdadeiro protectorado
•pjiulado, que conòíituiría óuicidio.

uo ponto de viita poUtico, nem no ponto de
economico a Republica Argentina pode oriêntar-òe

Oà E.-^tadoò Unidoò com detrimento da Europa que
P^^^^gjida a immigração indiòpenôavel ao povoamento do

tetriíorio e oó capitaeó neceóòarioò ao alargamento
ua induítna.

da commercio da Republica Argentina com todo o

-  giite americano reprcòenta apcnaò um oitavo do òeu
^  eU-to total. E' aòóim fácil de ver de que lado eòtá o
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Foi rvG.SAG òGiatido que o noido Govecno óg apceóòou
a cepcovac uma moção que o ògu delegado no coiigceóóo
alfaudegacio de Nova-Yock julgou deve»: apce^enla»: mo^u
proprto^ paca a cceação de tacifaó diffeceacíae.^ a favot
doò pi:oJucto.5 amecicauoó em pcejuico doò òimilaceA dá
Eurooa.

4

Queica aceilac, òenhocc cacocollega, a ôegiicança dá
minha alia couòidecação. — Carlos Calvo-, memhto aôAo-
ciado do In.Uiluto de Fcança, membco fundadoc do Insti
tuto de Diteilo ínlecnacional,

RESPOSTA DO SR. FREDERICO PASSY

Part-s-, 20 de Abcil de igoS.—Senhor e caco collega:
Recebi e U com toda a attenção, a sua carta de ly deste

mes e a do ministro dos Negocios Estrangeiros da Repu
blica Argentina ao representante da Republica em Was
hington, datada de 27 de Dezembro de 1902.

Agradeço-lhe a honra que me fez, communicando-me
esse impoctantissimo documento, e sinto-me penhorado
da recordação que se dignou guardar de antigas e raras
relações.

Partilho os seus sentimentos e os do Sr. Ministro
dos Negocios Estrangeiros, sobre a questão que forma o
objecto principal da sua nota. O uso da força e especial
mente antes de haver sido proferida uma sentença, afim
de obter a e.\-ecuçào de compromissos contestados ou
pagamento de dividas que embaraços allegados ou verda
deiros obrigam a adiar, e'procedimento que os partídistas
da paz e do arbitramento nunca deixaram de condemnar
e em todos os Congressos em que fizeram ouvir a sua voz,
constantemente proclamaram o direito igual de todos os



.  tGconhe-cidoó indepGndcníoó ao ceApeito deAòa
xndependencia aceita peloò oiUcoA EAÍadoó.

AAôim, .'Sem noA afaAtacmoA da ccAccva que noò im
põem oó ôentimentoA daA conveniências e a guacda daA
jUAÍaò AUôcepíihiUdadeA daó potências em questão, não
hesitamos em manífestat o nosso pezac do modo pocque
foi tcatada a ceclaniação da Injílatecca e da AUemanha e
de lembcac que de oca avante e'ao Tuibunal de Haya que
se devem ditig-i;: os governos paca a cesolução das ques
tões que os sepacam,

A. sociedade ftanceza de Atbiítamento entze as nações
a que tenho a honca de pcesidic, felicitou mui especial
mente o Piresidente Roosevelt pelos seus esjocços em
ícazec uma solução nesse sentido e também, e poc duaS
vezes ate, cato coUega, tomou a liberdade de iiisistic
junto da Republica Atgfenlina e do Chile em ptol da sabia
e honrosa decisão que tomaram, como bem lembra o
documento que o collega me.commimicoit, de fazer cortar
pelo arbitramento do Rei da Inglaterra a gta^'e difficul-
dade que ha tanto tempo os separava.

Não deixarei no ptoximo conselho da sociedade, de
levar ao seu conhecimento a sua carta e a nota do seu Mi
nistro e se não achar nisso inconveniente (peço-lhe licença
de julgal-o pelo seu silencio) enunciarei no proximo
numero da Revuede Ia Palx ou em um dos raros jornaes
que se dignam ás vezes acolher as minkas observações,
algumas reflexões no sentido das que acabo de lhe fazer.

Acceite, senhor e honrado collega, a segurança dos
iTteUS sentimentos de alta consideração — Frederico Passy,
membro do Instituto, Presidente da sociedade franceza
elo arbilcamento entreas nações.»—Ao Sc. Carlos Calvo,
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mcMubco a.s.sociado do membco |in"idadoc do
In.^ítiÍLito de Diceilo Intccnacional.

RF.SPOSTA DO SR. E. MOYNIER

^^Genehra, -21 de Abdl de 1903.— Sr. e honrado col-
le;íii — Honrou-ine muito a íiua con.iuUa a re.*ipeito da nota
do Governo argentino relativa aoò recenteò acontecimentoò
de Venezuela e julgaria do meu dever respondei-a lon^^a
mente ôe o estado de minha ôaude mo permitlDóe, e
infelizmente não m"o permilte. Peço-lhe, poiò, de relevar
o meu laconi.imo, òc me limito á dizer-lhe que partilho da
:mui opinião, que em principio—o não pagamento na data
do vencimento de uma divida publica nao pode juôtificar
a intervenção manu militari de uma nação e^trangcira,
ainda òendo ella credora.

O óeu devotadiòòimo E- Moyn\er^ P^còidcn e r
Cruz Vermeliia, membro honorário do Inòtiiuto de o
Internacional.»

RESPOSTA DO SR. J. WESTLAKE

« Chelsca Embankement^ Londreò, ei dc Abril de
1903 — Sr. e caro collega. — Agradeço-lhe a remeóôa da
tradiicçãü da nota dirigida pelo Sr. Drago ao Mlnlô to
da Republica Argentina em Waòhington, datada de 29 e
Dezembro de 1902.

Faz-me V. Ex. a honra de dizer que lhe òetia agra
dável ôaber que eu partilho do .lou modo de ver eôle
documento, cuja the^e òe inspira, na ôua opinião, noô bonò
principiei) do direito. E' ôomente em parte que me acho
de accordo com o eminente Miniôtro doô Negocioô E^itran-
geiroo da Republica A«:gei\lina, maô quero crer que por
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bôo náo LÍei.vacá V. Ex. de acolher a expccMòno franca
doò òentimentoít de um velho ami^fo e colle;4a do In^liíuto
de Ditelto íatecnacíonal e de acreditar cjue e' óoniente no
ihteroiòe da paz e do ptogre^^o, como eu o entendo, que
eóccevo.

E.-ítou de accordo com o Sr. Drago quanto ao serviço
da divida externa de um E.ilado nào merecer que uma
potência eôtrangeira òa inlromelta na auatentação. Como
hcm diz o Sc. Drago «o capitalista que adianta o seu
dinheiro a um Estado estrangeiro sempre tem em conta
os recursos do paiz onde vai imperar e das maiores ou
menores probabilidades que haja para os compromissos
tomados serem cumpridos sem estorvos.» Se o Estado de
que se trata não goza de grande credito, essa circum-
stancia e' levada em conta na fixação da taxa de juros e é
injusto que o credor possa invocar a força de um grande •
paiz para exigir o pagamento de juros, cuja taxa foi
marcada pela incerteza.

Eítte argumento, porem, náo pude ser applicado ás
reclamações que possam ser dirigidas a um Estado pela
rcparaçao dos prejuízos correspondentes a um aggrovo.
Muito menos se applica aos contratos ordinários, como,
por exemplo, nos contratos feitos com fornecedores de
qualquer especie, contratos celebrados na espectativa
de pagamento prompto, sem nenhum calculo prévio do
^;redito de que o Estado em questão possa ter durante
certo numero de annus.

Se a força nunca pode ser invocada para o seu cum-
primeuto pelos credores por taes contcactos, deve isso
tesuUac somente do principio ettunciado pelo Sr. Drago,
qm»—eUiiifl das condições próprias do qualquer soberania



= 03 =
4  .

<5 a de nenhum ptoceòôo executivo podec Aet iniciado e
concluído contca ella», e eu nao entendo que ôemilhante
pcincipio oejn adiniôòivel.

Em primcico lugar, eqüivaleria iòôo dizer que a
guerra, que e' um proceoóo executivo pata tornar effectivaô
aô reclamaçòeo entre aò naçôeò, nunca é juòta. Todo o
direito internacional oecia reduzido a certa moral inter
nacional. A humanidade, porem, não faz pcogre;^ôOó e não
00 fatú aenão com a condição de que oó individuoó natu-
tae.^ õG òujeitem ao conòtrangimento inherente á exiô-
tencia de governo.^ nacionaeò. Porque acreditar que o
progreòòo doA individuoo technicoò, que ôão oô Eôtadoò
Alga marcha divcròa e Aeja independente da organiAação
progrcAAÍvamente melhorada de tudo quanto Auppca um
Governo acima delleo? A Aoberania não e força moral de
origem natural que, uma vez exíAtente, eleve OA homenò a
um nivel. ao qual não maiò haverá neceAAidade de conA-
tcanglmento qualquer para aA Auaò cobiçaA e para aA AuaA
violenciaô.

A Aoberania e' facto hiAtorico indicando o grau a que
att.ngiu a organiAação Aocíal da humanidade e permitte
entcGver o futuro em que cAAa organiAação eòteja aperfei
çoada. Oa arbitramentoA internacionaeA Aão um marco
doAAe dcAcnvolvimento. A natureza não procede per sal-^
tum e Aem duvida muitoA nrarcoA Aerão preciAoA para Ae
chegar a uma organiAação definitiva.

Cada um deAAGA conAÍAtirá em depor a Aoberania uma
parte, naaiA ou menoA importante, daA aiuia attcibuiçÔeA
naA maoA de Uma autoridade Aupetíot.

Na Aituação actual e moral atd, òò òq reòtrinEíe a
AObtírania pela força material guiada pelaò fotçuA mo\aâd
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òenvptc cce.^coalG^ da cazào e da equidade, óalvct o ca.^o
ae limitai: o uòo de fovça á coadição ptevia de um ai:biti:^''
meato em todoò o.^ cí\òoò em que ialo .^eja pe.^iivei. como
òetá quaii òempte quaado a,^ ceclamaçõe.^ a que .^e pci"*-
cuca atteadei:, òão de iadivlduo.*» e eatcaai poi: tal uo
doiniaio do di<:eito pcivado do coati:iito ou do darnao.

Se fcôíie pecmiltido a um K.^tado aju.^tac; •■^ua.^
contaA pot urn atbilcameato .lem execução, excepto a
que eÜü die api:ouve.^.■>e dac, aâo ôccia coUocai: oo
E.-^tadoo na poôição do Marquez, aju^laado a.^.^ua.'^ contao
com o Se;. Jotudaia ao Bourgeois Geiililhomnie de
Moliéce ?

Siato mai.i que o Sc Dcago tenha adiantado a theae
que eu combalo. pocque a Republica Acgeatina nada
pcGCÍí>a delia, con.^idecando-ôe a pooiçao elevada que
occupa entre aò aaçõeô.

Talvez não ôe adiante o pcogccòòo da òcieacia vec-
deitai confundindo ca;oò diôtinctbòimoô em uma

Pânia focmula.piífo i55c ôem deixar de lamentar que o Governo
.. j^idco haja iacluido no.^ iatere5òe.*>, que defendia, oò

portadores da divida publica da Venezuela e também
para aS reclamações, que eu não lhe censuro haver

não tenha proposto um arbitra:nento antes de
orrer á força.

Queira aceitar, senhor c caro cotlega, a segurança
minha alta consideração e da minha amistosa lem-
nça. —/• Conselheiro do Ret, professor nadiversidade de Gambcidge, membro honorário do Inôti-

dtí Direito Intecnncioiral.
Ao Sc. Carlos Calvo, mcmbto do Instituto de
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Fcaiiça, membto fmadadoç do Instituto d<? Direito iTitec
nucionul.

RESPOSTA DO SR. L. V. BAR

« Gotlingeji^ 23 de Abcil de 1903 — Sc. ^
Recebi a cacta de V. Ex. de 17 de Abtil e lamento iníim-
nilameiite não cocce^ipondec aoô desejo.!) de V. hx. ^nc
menxbco do 'ITibunal de Acbitcainento de Haya,
impedido de enunciac opinião òobce uma queatão em que
a Allemanha e pacte.

Queita aceitac Sc. MiniAtco, a expce.')-*>ão da minha
aliiòóima conaidecação. — Z.. V. Bar^ Gonaelheico intino,
p:.ofe.5òoc na Univetaidade de Goettingen, membco o
Inòlilulo de Diceilo Intecnacional.

-A. S. E.v. o Sc. Gado., Calvo, Minidco
publica Acjientina, Pació, membco aô.iOCÍado do InMi u
de Fcança, membco fundadoc do luòtltuto de Diceito u
nacional.

RESPOSTA DO SR. MANOEL TORPES CAMPOS

a jlfcr7'r?2o/ejo, 28 de Abcil de ^
Sc. Caclo.:> Calvo. — Senlicc e caco collega Tivc
honca de cecebec com muito atcaso, que, peço lhe, m
televe, pela minha vinda a eota cidade de aguaò, a ôu
e.^limada cada de 17 do coccentc e a tcaducção da no a
diplomática, dicigida pelo chefe da vo.i.ia Chanccllacia
ao MiniòUo acgeiUino em Wa^hinglcn.

Pactilho de todo do .^eu modo de vec docum-nio
cuja ihe-^^ie, como nuiilo bem diiiae Ex. in.ipica-ií)c noa
bono pcincipioo do diceito.
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A nota- dipLnnalica que V. Ex. apcouve ceinelíec-me
é muito bem feita e a doutcina que expõe contca a
intetvençào em matecia de divida doò Eòtadoi e^tá de

accotdo com oò pcincipio^ do direito e com 00 priuci-
pioò do direito publico intecnacional.

Queira acolher, ôenhor e pregado collega, o tG.>te-
munho da minha maiò di^iincta e devotada coiiòideração.
—Manoel Tor7'es Campos^ membro do Instituto de Di
reito Internacional, delegado da Heópanha no Tribunal
Permanente do Arbitramento da Haya. profe.ioor de direito
internacional na Univeróidade de Granada, (Heopanha).»

RESPOSTA DO SR. FÉRAUD GIRAUD

« Senhor e caro collega. — Honrou-me muito o ap-
pello que voóôa V. Ex. ôe dignou fazer-me para que a
elle não te.iponda com a promptidão que me for poo-
oivel.

Sem enunciar-me Aobre aó conòequcncia.^ doó contra-
ctoò feitoó por um Eòtado com eòtrangeiroô para forneci-
mentoô quaeòquer e nem òobre o alcance que óe deve
attribuir na pratica á doutrina de Monroe, entro no
exame da difficuldade principal que juiòcita a communi-
cação do Miniôtro doó Negocioó Eótrangeiroo de Buenró
Aireò, fixan-lo c ao me^jiiio tempo generalioando a formula
que elle uóa.

Em principio, a divida publica òuhócripta por um
Eotado a favor de peôôoa^ eolrangeirnò livremente cha-
madaO a tomar parte na òubjjcripção pode, no caoo de
ixjo cumprimento da.5 obrigaçòeò, provocar a inter\'enção
armada e especialmente a occupavão do sólo do Estado
devedor pela potência do credor ?
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Reòpondo que em theôe e em cegca gecal a ceòpoóla
ó negativa.

De um lado: autorbat o Estado, a que pettençam oó
ccGdocGó, a ôG óuhóiabelecec a elleô paca uôai; ele violenciaA
paca com o Eôtado devedoc, é aíientai: contta a ptopcia
exiòtencia do Eòtado devedor como nação dístincta e
independente, cuja òobecania deve òec reópeiiada poetai
titulo, Aejam quaeó forem a fraquG::ae oò òeuó embaraços
financeiro.^. (*)

De outro lado: cumpre não e.-^quecer que oò credoteà
agindo como peòioaô particulares, sem intenção e aliãò
sem poder desempenhar o seu Governo, acceitaram livre
mente tal devedor e que lhes cumpria apreciar os recursos
do paio a que confiavam oS seus dinheiros e a medir, por
todos os aspectos, as probabilidades que corriam na
execução dos compromissos tomados a favor, fossem qtiaes
fossem aS vantagens maiores ou menores que lheS eram
offerecidas.

Na maioria doS Estados, aS acções dos seus habitantes
contra o Governo são sujeitas aS regras excepcionaes e
restrictivas, que têm por fim dar ao Governo grande
independência na execução de certos compromissos, para
não embaraçar a marcha dos serviços públicos. Accei-
tando-se em principio a justiça dessa excepção, será
possível não fazer delia appUcação as pessoas que
prendem voluntariamente os í.eus interesses ás eventuali
dades que possa correr um Governo estrangeiro para
permittir-lhes de estorvar a acção publica desse governo
em proveito dos seus interesses particulares ?

(*) Sobre o eíTeito dos apuros de um Estado veja-se Bleurt-
tcklé, § 61.
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Que o Eôtadn
iulcívenha a / ■ ^ pertençam oô ccedoceà leradoà
cavei, ainda e na maiocia doò ctiòoò juAtifi-

oulotiral-o-ha iuAiâtentcmente; íaóo, pcte'm,
doi Aeuò ^ ̂ "bAtabelecec-^ie a algunò

de meioò excG dac-lhcA acção dicecta pelo iiAO
de um EAíado ^ violentoô de que 00 cepce^entanteò
intetGôôe publico ° devem diòpoc ôenão a favoc de um
âet: poôtoô á devem
mau quanto a ôua patticulaceA, tanto
tegulac e muitas P^de ôec ipetigoôzi á maccha
poctanto. á Estado, e.

n  ̂^'^^munhao do. .eu. gcvetnado. ?Hü.nuacdo o c-i^a
eontcahidoà pot iml 17 í'""'' emp^^timo^
o. c.dotei eM.an«ailo! 6e acham
O cm qucfotcm fcUo6 Lt devedorc. e
ialereôíadai. Achando Í
ligadoo entteôi, a '•^^«^ctamc.nle
do -a..umpto do

/V ^ ̂ xame, nao o examino.ao te podei; .ec uin E.tado demandado pe-
tanle um Itibunal e^frptirf^-

,1 1 j ja òu.citou tanto, debateôque e de.ucle..acio cecorrí-iv • -i ^
1^ *1 aqui e citac a. ce.olucoeôque jotam acceiln.. on j i.

. . . . , ' ̂  uepoi. de di.tincçõe. ou óem

liiaUiil cotccc, potem, deaoeô debateó,foíàc qual foMe a opinião òuâtentada, houve geral accordo
em reconherque qualquer .olução judiclarta. dado que
a houvei.e a .ua execução .0 podia .er feita contra o
Eotado condemnado pela coacção e pelo íeque^tro.

O que .e nao pôde con.eguic munido de um titulo
con.títubvo de direito, podecia òet tegulacmente invocado
pelo único facto de vontade do mai. fotie e .em ju.tifi-
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caçao previa deó6e direito perante um poder coiRpctcute
e deòinteceòiado no aòòumpto ?

Poderia eu perguntar óe o uòo .da violência c, por
exemplo, o bloqueio e a occupaçf o do território seriam
ôempre meioo efficazeô de facilitar aoò Kòíadoó o paga
mento daô ouaô dividaa—aetia íòòo encarar a queôtão em
ponto de viòta nada jurídico e fazer depender a solução,
não da appUcação de um principio, maô da.^ citcumAíanciaá
de factoô que podem variar muito. Ao vezeíi agindo com
vigor, podcm-òe obter reouUadoo óati.ifactorio.^, outraò
vezeo nem òequer oe deve uòar de meioò coercitivcô, de
natureza a deótriiir o credito do Eotado devedor e levnl-o

á perda total doò titulo6 crcdítorioò, c]ueocm eòóa ptGó.5ão,
poderiam .'ler òalvo.*, ao meno.5 parcialmente. Oó meioo
uôadoó em taeó caôoô parecem-me aliáí) òemelhanteo á
guerra, ainda que não ôejam aceitoó como quebradoteò
da paz, c o bloqueio, chamado pacifico, que oò antigoó
não conheciam, parece-me ôó ter de pacifico a qualifi
cação com que o ornam.

Seja-me permltíido notar que em matéria de dividaò,
ha um principio geral de uma appUcação desejável em
qualquer circumôtancia; e o principio de que todoA oò
credore.i pelo ineòmo titulo òejam tratadoò em pe de
igualdade. Deòde que um emprcòlimo de Eôtado fo
negociado no exterior e que aò òubòccipçõeò 00 fizeram em
praçaò de vacioô Eòtadoò, não é poòòivel admiUic que
Eòtadoò a que pertença parte doò òubòcriptoreò, alcan
cem, pela violência, logar privilegiado em detrimento doò
de outroò Eòtadoô, quando o direito deòteò e a òua
òituação é em tudo òtinllhante ao daquelleò.

Taeò fotam 00 motivoò que me ituiiuiram a adoptac
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a negativa, em ceópoòta á questão que me fc i
e aó ininhaó heòitaçõeò deveciam alia.*) deóappa^e^-^*^
como oó aòòetioò de autoceò que consultei capidameutí^-

Não cepcoduzicei aó opiniões doó no.iAoô antig'^'^
meòit^eò que eôcceveram no tempo em que aò celaçòe.^ entre
Eôtadoó não eram aò que ôâo em no.5.50ó dia.i; V.
conhece oò óetió conceitos e melhor do que ningn^''''^
pode apceciar-lheó o valor, maó penAo que a opinín*^
que eu AÍgo eôíá longe de ôet antipathica aoA
coníempocaneoá.

O instituto de Direito Internacional teve en.')ejo de
examinal-a implicitamente na Aeôóâo de Hamburgo,
Setembro de iSpr e por propoòla do Snr. de Bar, ado-
ptou uma resolução, declarando (art. 2." §2.") «não
aceitáveis as acções relativas ás dividas do Eòtado esírau-
rfeiro contrahidas por subiicripção publica.»
°  O Snr. Pradier—Fode're', no seu «Tratado de Direito
Internacional» (tomo I, pag. 620 n. 403) escreveu:—«Aqui
entra n questão de saber se os Governos e^tão autori-
-rados a coagir os Estados devedores para que elles
".rfuein dividas. A negativa não me pareceps©
duvidosa.»

aConfíar os seus capitães a governos estrangeiros,

di-ia lord Palmerston em um officio de Janeiro de 184S,
é fíiZGt uma especulação; subscrever um empréstimo
a
berto pur um governo estrangeiro, comprar na Bolsa

"brígi>^'d'^'^ estrangeiras, é operação commetcial como
U'ilqu*^^ outra obrigação commercial financeira; o riscoseguem quaesquer operações desse genero é ígual-

^  4r> insepuca\'el das subscripções nos empréstimos deunenUí *

Esía<^^'

j
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Oó cccdocei não devem pecdeõ de vbia a
lidade da iTancaiota e 00 devem queixati-^t- de
pecdeccm o òeu dinheicO. «

O Snc. Pcadiet:—Fodece accceócenta que a meòM
opinião foi .'joUdamenle ôuôteníada pelo Snt. Ro
Jacqucm) nó.

O Siic. pcofeóóoi; Ftanb Deópagnet eócteveu
cucóo de ftüiceito internacional publico» (2. 2
pag. 233, n. 258):

«Para aó obrigaçõeó provenienteó de >empt:e. i ^
por ôubócripçÕGó publicai, o Eótado devedor c-LôerA^
óempre para ói em tal caóo, em virtude do óeu
de conóervação e doó principioó que regem o ieu i
reito publico, o beneficio de competência no óen u o
romano da expteóóão, ióto e'—a faculdade de óó pagar na
medida que lhe permittir a óua óituação financeira, a
ahi um elemento de rióco que óe deve óempre ter em
conta naó condiçõeó da emióóão e de oue 00 pot-tadocCó
de íitulüó eótrangeiroó devem em boa fé óoffrer aó con
óequencíaó.»

A eóóaô citaçõeó tomadaó daó obraó doó membroó do
Inótituto de Direito Internacionl, ajuntarei aó óGguinteó:

O Sr. Eduardo Laboulaye, membro do Inótituto,
conóLiUado óobre o meio de forçar um Eótado eótrangeiro
a pagar dividaó contrahidaó com eótrangeiroó por empreó-
time publico, reópondeu em 1874 por uma carta de que
extraio -eótcó topicoó:

« No meu conceito nenhum meio coercitivo ha, porque
um enipreótimo de Eótado nao é contrato ordinário. E
um factode óobetania, é um contrato particular regido
pelo direito^ político de cada Eótado. F/ a opinião que óe

'4'
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deve diciglc o ccedoc. A punição e de excluic do meccado
fcances qualquec empceòtimo do Kòtado em queatão. H
a única que oó InglezeA conhecem e e a melhoc

Laucent eòcceveu (Tomo VIIÍ, png- ̂ 9» ):
« Oò Govecnoô podem faltac aoô ôcu;:> compcomióóOA

tanto com oò nacionaeó, como com oô eòtcangeitoi. Ii-
gcande mal, maó no eôtado actual da ócciedade, e mal Aem
temedio

Adiante:

« Oí> que conlEatain com um Eôtado eôtcangeico
óüjeitam-òe á lentidão administrativa e na concurrencia,
aoô tcanôtornoô finauceiroó dos Eôtadoó com que
contratam ».

Em uma nota inôerta na coUeccão de Dalloz, iSfjyj
pag. 5o, Ghatleô Rogec óuôtentava;

« Que no noôôo caóo o Eôtado devia cepelUc qualquer
iníerencia extranha, manter a ôua independência ao
abrigo de qualquer ataque, o que era ôeu direito e seu
dever ».

Dlr-me-hão, porem, que de facto, muitaô ve-eô eôôa
regra não tem ôido ôeguida pelaô potências.

Não deixo de reconhecer que é perfeitamente exacto
e que muitaô e muitaô vezeô, por abuôo, ou em ciccum-
ôtanciaô que pareciam justificar e justificavam de certo a
intervenção, essa intervenção deu-se. Não posso admittic
que a coberto de empréstimo, um Estado possa impune
mente praticar actos flagrantes de deslealdade e mais do
que isso. Se os casos, porem, de. intervenção nessa
matéria, não são raros, são innumeros os casos contrários
que se podem citar em apoio da nossa regra, Muitas veses
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iem-Ae até cecuòado um auxilio amigavel e àimpleómente
diplomático.

Noto eòta conòidetação, que óe de facto e em ciccun
ótanclaò dadaô, occocceu intervenção armada, òempte
recuou de aceitar em principio que eôóa intervenção e
obrigatória e até licita, por maiô que óe tentaóóe ia\er
eóóa declaração.

Em Jaaeito de 1877 a Gamara doó Deputadoó em
França, votou eóta indicação;

a Nomeei-<ie uma Commióóão de vinte e douó meni roó
incumbida de fazer um inquérito óobre oó empreótimoô
eótrangeiroô, negociadoó em França deóde o começo o
Império; óobre oó ptejuizoó que góógò empreótimoó deram
aoó capitaeó francezeó e óobre oó meioó a adoptac para
acautelar a economia nacional, óem cercear a Ubcrt-a c
do mercado ».

Nada foi feito.
Maió tarde a commióóão da Gamara, incumbi a e

conhecer de certaó reclamaçòeó de ctedoreó nacionaeó de
uni Governo exlrangeiro, conviclando o Governo a dcfcn
del-o.i, limitou-óe a accteócentar que óe a óua vo-nao foóóe
ouvida, o Governo eólrangeiro faltaria á maió^vugar
probidade e expor-óe-hia a perder o ócu credito na Luropa..

A Commióóão do Senado, a 29 de Abril de i853
adoploii a meóma reòolução.

Impreòòionada a Gamara doó Gommunó da Inglaterra
com Oó Gócandaloó óuócitadoó por certoó empreótimoó de
Eótado deode 1867, nomeou em iSyS uma co.nmiòòão de
inquérito para indicar 00 meio:) de prevenir a repetição
dcóóea caôoó. Foi eósa commióóão de parecer que para
óe chegar a tal fim, o melhor remedio a appUcar ora o de
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pcovidenciaô que eôclareceóòem o publico exactamente
óobce a ôíiuaçào doó devedoceó, eipecando a commiôôâo
que a publicação do ôeu patecet: tocnaòòe 00 empcGôtadoceó
maiò ciccunaópectoò no futuco e puceó^e um f-ceio aoò actoò
pouco eòC(::upuloôoó doô negociadoteó de empccòtimoô
eòtcangeicoó.

E' aóóím que naó delibecaçõeò daó cocpoj^açôcó pu-
blicaò, a cegca caveat einptor e a única tomada em
conòidei:ação.

Tecminandoj tenho eòòencíalmente a peito declacat;,

eme óe cm pcincipio e como tegca gecal, não 6ou da opi
nião de teconheí: díceito de inte-cvenção acmada para o
Eòtado a que pertençam 00 credocea de um Estado extran-
fíeico, no caòo em que o Eôtado devedor deixe de cittender
á óua divida publica, do outro hido, não diòpenòo da
desconsideração que os fere os Estados que não cumprem

aó SuaS obrigações e comprehendo que se deseje, que no
caso, menos, de novo appello ao credito de que
íenbn gocado, não seja esse Estado attendido. Provando,
orém, n experiência que de facío esse novo appello

não d persisto cada ver mais na opinião que
'iil^^nei dever adoptar e repito o que se tem dito tantas
leseò antes de ^a/ení^i non fit injuria. '

Queira, senhor e caro coUega, aceitar a expressão

doS meus melhores Sentinaentos.—Feraud Glraud, mem-
\y-co honorário do Instituto do Direito Internacional, pí^e-
^idente honorário do Tribunal de Cassação,

paric, 3 de Maio de igo3.

RESPOSTA DO SR. ANDRÉ WEISS

paric, 10—rua Copernico, 5 de Maio de igo3.—Sr. e
uito honrado coUega:—Com o mais vivo interesse tomei

m
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conhecimento da nota diplomática dicigida pelo Govecno
Acgentino ao òeu Miniòtto em Waóhington e agtadeço-lhe
muito òiacecamente de m'a tel-a feito conhecet:.

A doutíina de diceilo iiiteunactonal enunciada pace-
ce-me inatacavel em qualquet; ponto.

Aóòim como V. E.\*., paÍou abioluíamente convencido
de que a cobcança daò dividaó tomadas, poc um Eótado,
gcande ou pequeno, não pode ògc impoôta pela focça e
que ha outcoó nieioó, excUioivameníe pacificoo, eòpecinl-
mente o tecucòo do aíbitrameuto, de ônli-ifacei; oò
ínteceòAe.^ comp-,:omett:doò ou ameaçadoò.

Dou a minha adheóão e.xpccáóa e óem ceóecvaó a theóe
fotmulada na nota de 2(j de Decembco de 1902 com tanta
focça e modecação, ocntindo-òe feliz de me achac mab
uma \'ez em comnuinhão de vi.^íao com o jucióconaulto
eminente, cujoò eoctipíoo contcibuitam largamente para
a minha vocação.

Peço-lhe que acceite, Sr. Miní.itro e muito honrado
coUega, a homenagem da minha mai.*) alta consideração'
—ylndre lp'eiss, membro do In.^ltíuto de Direito Interna

cional, professor na Faculdade de Direito da FJniversidade
de Pariz.

RESPOSTA DO SP. J. E. HOLLAND

P-^ynlíigs House.—O.xford, 6 de Maio de içoS.—Sr.
e muito Iionrudo coUega:—Acabo de regressar á casa e
apresso-me a responder a sua nmavel carta de 17 de
Abril.

biquei muito satisfeito em recebel-a com a copia da
nota dirigida pelo chefe da sua Chancellaria ao Ministro

Argentino em Washington.
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A queátão nella óuáciíadu e de gcande impocíancia, e
não cceio que tenha óido ate' hoje ceòolvida pelo diceito
internacional; eôperemoò que o óeja breve.

Entrementeò limito me a adherir áó palavraò que
empregou em 1880 o Marquez de Saliòbury:

aSe de uma parte ôeria injuótiça dizer que eòte paiz
não deverá intervir para òuòtentar 00 portadoreò de titulou
ciijoó íntereòòeó tenham ôido leóadoô, da outra parte óctá
pouco equitativo fazer que um grupo de capitaliòtaô haja
o poder de arraòtar eòte paiz a actoô de força de tal
natureza. Teriam e-^óeò capitaliòtaò aôòím o benelicio de
uma garantia nacional, ôem tel-a pago.»

Rogo que aceite, caro aenhor, a ôegurança da minha
alta conóideração.—J* E- Holland^i Conóelheiro do Rei,
profeóôor da Universidade de Oxford, membro do Instituto
de Direito Internacional.

RESPOSTA DO SR. K. D'OLlVERACRONA

Siockolmo. — '2.\. Rlarabergsgaten; 7 de Maio de 1900.
Q caro coUega:—Tive a honra de receber a carta de

17 de Abril que V. E.x. óe dignou dirígír-me. A essa carta
juntou V. Ex. a traducção franceza de uma nota diplo
mática do Sr. Luiz M. Drago, Ministro dos Negócios
Estrangeiros da Republica Argentina ao Sr. Ministro
Argentino em Washington.

Li com muito interesse a exposição rapida mas
perfeitamente correcta nos principioS fundainentaes do
direito internacional publico, feita pelo Sr. Drago, assim
como a theoria da applicação desses princípios aos
conflictos dos Estados soberanos da América.

Teve V. Ex. a complacência de perguntar-me «se eu
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partilho do ôeu modo de ver» óobre a referida nota di-
plomaticaj cuja íheòe óe iaópira noó bond ptincipioó do
direito.»

Conóiderando o conjuncto de todoò eóòeò principioó,
devo confeóóar que a cobrança coinpuUoria e immediata
de dividaò por meio de força militar, em momento certo
parece-me attentar violentamente contra aí» noçôeó geraeò

da juótiça.

Eiò como òe paôòam aó couóaA:—o bloqueio pacífico
começa, vem depoiò o bloqueio effectivo com o bombar-
deiamento daò fortaleçam e dom outrom logateó em que oò
habitantem me tenham entrincheirado. E' deveram appellat
para a força afim de facer a cobrança de dividam e immo
dimta muito da jnmtiça.

Tomo a liberdade de lhe remetíer pelo correio um
exemplar da minha obra — A Pena de Morte — megunda
edição, traducção franceca pelo Sr. Beaiichet e peço-lhe
que a aceite em homenagem minha.

Queira menhor e caro collega, receber a megurança
dom meum maim dimtinctom mentimentom.—A", de OUvecrona,

óocio emtrangeiro do Inmlituto de França, membro hono
rário do Supremo Tribunal da Suécia, membro honorário
do Inmtituto de Direito Internacional.

RESPOSTA DO SR. F. M. C. ASSER

Haya, lo de Maio de iqoS.—Senhor e caro collega:
-^De regcemmo apóm curta aumencla, tive o prazer de en
contrar a mua honroma carta de 17 de Abril ultimo, com a
traducção da nota diplomática dirigida pelo Mimmtro dom
Negociom Emtrangeirom cm Ruenom-Airem ao Minimtco
Argentino em Wamhington.
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Li eòòe doctimenío g honco.^a cncía com vivo
iaÍGcG.Me. A qiiGAlao alü ícaíada c da^ mau impotíanieó.
Admiro a íucídei da GMpoòição e da argamcníação.

rcria muito pracer de poder euunciar uma opinião a
teópeiío da questão de que .^e traía, maó com pecar meu
julgo-me impedido de faceí-o, porque GAóa qucóíão pcen-
üG-òe de certo modo com a que de\'Grá òer reóolvida pelo
i^cibunal permanente de Arbitramento no liligio .'lobre o
direito de preferencia reclamado peloò treò È.üíxdoò que
bloquearam co portoó de Vene/ítiela. Julgo* poiò do meu
dever, como membro de^ne Tribunal, aluíer-me de dar
opinião, emquanto eòòe lítig'io não houver oido encerrado.

Eòtou cerío de que V. E\". approvará o meu eòcrupulo
c que em iodo o ca^o não me quererá mal por não dar a
V. Ex. a re^poôía desejada.

E.ípGro, òenhor e caro ccllega, que terei um dia o
prazer de|íornar a vel-o, ou na òeóôâo do ínótítuío oii
alJuireò. Entretanto, rogo-lhe acceitar a segurança da
minha alta conòidera^^ao. — yj/". C. Asser, membro do
tribunal Permanente de Arbitramento de Haya, membro

. do Initituto de Direito internacional.

RESPOSTA DO SR. FRANCIS CHARMES

Pari-^, 19 de Maio de igo3.—Sr. Miniótro:—Peço-lhfi
que me deáculpe não haver reòpondido maía a communi-
cação que òe dignou facer-me da nota diplomática dirigida
pelo Chefe da òua Chancellaría ao Minutro Argentino em
Washington. Indaga V. Ex. ao mesmo tempo do que penso
tíU sobre a íhese de direito exposta nessa nota.

A minha ausenãia de Paríc durante" quasi todas as
fetias parlamentares, impediu-me de agradecer-lhe essa
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commutiicaçâo e de oxptimic a minha opinião que tem
muito incnoò peòo do que a de V. Ex., poc 5ej: como é um
doô no.^.-joò nie.-)i<:e.') de diteito internacional.

iS O principio de igualdade doò Eóiadoô é inconteó-
tavel. Nào ouòarei, entretanto, adiantar que eòôe principio
prohiba a um Eòtado uòar da força contra outro Eòtado
em um caòo dado, de qualquer natureza que òeja, estando
convencido de ter o bom direito do ôeu lado e não

tendo outro meio de ôe lhe fazer juòtiça.
Leio no oeu Tratado de Dlreiio Internacional

(Tomo I, pag. 35i da edição) que «eon direito inter-
^  nacional eòtricto, a cobrança de dividao e o proceóòo

de reclamações particulares não justificam de plano a
intervenção armada.»

Sigo essa opinião, mas parece-me que esóa inter
venção lambem não pode ser vedada de plano e que
a appUcação do principio não se presta a regras tão
absolutas como o proprio principio. O exemplo da Repu
blica Argentina, que depois de haver interrompido o
serviço das suas dividas o recomeçou espontaneamente
nas mais leaes condições, não servirá, infelizmente, para
todos.

Na América do Sul ha outras Republicas ale'm da
Argentina, e V. Ex. ha de concordar que nem todaS ellaS
merecem a mesma confiança.

Ha algumas que, depois de terem interrompido o ser-
j-viço da sua divida, não o recomeçariam espontaneamente.

^  Diz V. Ex, no topico a que já alludi, que não ha
motivo para que os Estados europeus não procedam nas
suas relações com as nações do Novo M.undo pelas mesmas
tegras por que procedem nas suas relações reciprocas.
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Sgia duvida; maó ainda ha pouco a Ftanca teve de
obcat miliíacinenle contra a Tucquia pa^a fa-el-a pagac
aoó aeuò nacionaeò e ôein exaininac òe a applicav^ão-do
óeu diceito a um caôo determinado foi bem eocolhida,
eôòe direito meômo era no meu entender conteôtavel e

não foi conteôlado por ninguém.
Na que.^lào maiô recenle da Veiienicla, a França

abòtcve-óe de qualquer intervenção militar, e procedeu
bem, porque ju.^tica, aliáò, foi feíta aoo .■lenó nacionaeó.
Não poóôo, porem, condemnar a intervenção de outraò
potencial. Seria ir adiante doa Fatadoa-Unidoa que não
viram neaaa intervenção nenhuma offenaa á doutrina de
Montoe, deade que não paaaaaae de certoa limitea c não
degeneraaae na poaae de uma parte do paic. Não pea-
quizo por emquanto ae exceaaoa menoa gravea c cntretaniõ
maia condemnaveia, foram praticadoa.

Só fallo do direito eatricto e concluo que o meamo
procedimento não poderia aer applicado aempre e cm
toda parte. Com um Fatado momentaneamente cm maa
condiçõea fínanceiraa, maa leal e ordinariamente )iel aoa
aeua compromiaaoa, a abatenção militar deve aer praticada.
Com outro Eatado, que tenha caracterea oppoatoa, é legi
timo uaar doa unicoa meioa efficazea de haver jiialiça,
com a condição de parar dcade que eaae fim aeja alcan
çado e não partir dahi o inicio de empresa politica de
natureza a ojfender a independência do pais.

Queira acceitar, Sr. Miniatro, com aa minhaa dea-
culpaa por tão extenaa carta, que V. Ex. provocou, a
aegurança da minha alta conaideração e doa ineua devo-
tadoa òeniunenioò.—J^rancls Charmes^ membro do ína-
tituto de França.

.

\



^ 111

RESPOSTA DO PROFESSOR PASQUALE PIORE

Nápoles^ i3 de Meiío de igoS.—Cocóo Vittocio-Em-
manuele, 134. — Caco Seahoc e Gmineate Cotlega:^
Queira revelar-me a demora da minha reàpoóta á ôua
honroòa carta. Achava-me em Roma, de onde regceá^ei
eôta óemana.

Li a nota diplomática dirigida pelo Miniòtro doó
Negociou Eôtrangeiroò da Republica Argentina ao Miniò
tro da Republica em Waòhingíon e tenho a honra de
manifeòtar a V. Ey. a minha opinião òobre oò principioò
em que ôe inôpira a alludida nota.

Não conôidero conveniente examinar a fundo a qiieò-

tão, maô deôejo declarar que na generalidade tanto
acho-me de accordo com V. Ex. que proponho-me a
reòumir 00 principioa tratadoò naò minhaò obraò e que
V. Ex. teve a bondade de tomar em conòideração.

Admitto como maxima que qualquer Eòtado tem o
direito de òcr con^üiderado, na òociedade internacional,
como igual aoò outroo Eitadoò quanto ao exercício doò
í>euò direltoò e ao cumprimento daò ôuaò obrigaçõeò.
Conòequentemente é contrario a igualdade jurídica de
todoò. oò Eòtadoò, qualquer acto de juriòdiccão, ainda
quando praticado no intuito de proteger 00 intereòòeò de
naclonaeò.

Eu conôidero a ingerência de um governo na admi-
niôtração publica de um Eôtado eôtrangeiro um attentado
ao direito de ôoberania interna, e reconheço, poiô, como
illegitima qualquer acção de um Go^'ecno que, para o
mfi de proteger intereôôeô partículareô, tendeôòe a exercer
uma fíocaliòação, por qualquer forma que ôeja, noô actoò
adminiôtrativoò de um Eòtado Eòtrangeiro. (Vide minha
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ohzsL o Direito Internacional^ cod. cegcná iSy, i3g,
143 e 144).

No quG óe cefet:G ao côApeiío do.i compcoll^i.!)óo.^
tomadoò poc um Eòíado com pacíículaceò, admitto ein
pcincipio que aò cegcaó gecacô que oò cegeni òâo no fundo
aò meômaò pcica o.'^ Eòfadoó e pata oò pácticulaceò. Tem
cealmente o Eòtado dupla individualidade—a òua indivi
dualidade política e a òua individualidade jutidica; noò
acíoò que nâo atíendeni com a individualidade política e
ao em-ez diòòo, eòtào no campo da individualidade juti
dica, o Éòtado acha-òe óujeito áò tegtaò do diteito
commum. Não òe pode, todavia, titat deòòaò tegtaò geraeò
aò meòmaò conòequenciaò de potmenoteò e de applicaçao
quanto ao Eòtado e quanto aoò patticidateò.

O Eòtado e uma 'dtande a'4"<doinetacão de individuoò
O  wO ••

e de iníeteòòGò collectivoò, e a òeu teòpeíto aò tegtaò
getaeò tem catactet ptoptio e merecem na pratica uma
determinação peculiar, appropríada á natureza do Eòtado,
á òua '■(finalidade», á òua man'eira de querer agir.

íòòo e verdade particularmente no que attende aoò
modoò de òe òolverem 00 compromiòòoò e aoò modoò de
acção para haver a òua execução forçada. Não direi que
Oò contractoò feitoò por um Eòtado com particulareò
poòòain òer ohrigatorioò conforme a conòcicncia do
.òoberano.

Ao contcario, entendo que òão ohrigatorioò peloò
principioò de direito commum, porque nò relaçõeò juti-
dícaò que òe acham no campo do direito privado òão
regidaò geralmente, no que intereòòa ã òua exlòtencia e
ã òua força obrigatória pelaò meòmaò regraò, quer òe
dein entre um particular e um particular, quer òc dcm
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cnlc^ um Gcvetno e pacliculiicGó. AAí>ini deve-òe direr
daó celaçõeA que ceôuUam die venda e daí que ceôultam
de empteótimo com jucoí, etc.

Não entendo, entcetanto, que óe poíía iniciac e
realiôar: acçõeô executivaí contca um Eótado pata conó-
itangel-o a cumprit oó íeuô contptomiííoó do meômo
modo pot que íe pode pcocedec contca 00 patticulareí.
O que pettence ao paítimonio de um Eítado não pode
òet objccto de penhota pata coníítanget 00 Govetnoó a
execução fotçada doó óeuò comptomióíoó.

Oò benò do Eòtado òão appUcadoò áó neceíóidadeí
doò ôetviçoô publicoó, e deve-íe coníidetat attentado á
vida política, ptivat o Eôtado do que ó deótinado áò exi-
genciaò deííeí àetviçoô. Setia vetdadeita of|enóa aoó
díteitoó ptimotdiaeó do Eítado e da òua « finalidade »
como entidade política, ameôquinhatia oò meioí que óe
deve conóidetat indiópenóaveió pata o Eótado óatiófaset
Oó óeuó finó pata que óe conótitulo.

Do óeu lado 00 patticulateó que conttatam com um
Govetno óabem pteviamente que aó viaó otdinatiaó de
execução óão íncompativeió contta um Eótado. Devem 00
patticulateó óabet que todoó 00 benó que pettencem a um
Eótado não óão penhotaveió potque o óeu deótino é
óagtado e oó iníeteóóeó publicoó devem óempte ptevalecet
jobte Oó inteteóóeó patticulateó.

Paóóo a examinat óe oó Govetnoó podem do óeu lado
inletvit. Neóte ponto, é pata mim muito difficil enun-
ciat-me de modo getal potque tudo depende daó citcumó-
lanciaó.

Si óe deve conóidetat a iugetencia como um attentado
uOó diteitoó da óobetania intetna, meómo no intuito de
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pcotagec inÍGceòóeò nacionaei, com maiò foitc cazão
deva-Ae conóidacac illegitima a iníecvenpão. Suppondo-óe,
fodd\ia, que mn Govecno abuòa da òiia poóição pata com
Oi patticulace.^, que clacamanfe eóóe Govecno não pcocuca
cumpciE Oi ieui compcombàoí e que da óua pacte ha
falta de boa fe'; òuppondo-ae que um Govecno calca aoò
pe'ô oò pcincipioó da juôtiça, que viola oô diceito-i doò
pacíiculaceó e deòpteza aó óuaó reclamaçõeá, tecuòando
também aííendet: áò juóíaó ceclamaçõeò doó óeuò ctredoceô,
havecá uma .-situação que pode le^fitimac; a iníecvenção
colíecíiva do.^ outioô Govecnoá, afim de ceòòac um eòtado
cie couóaó anocmal.

Deve-óe admíttíc que exióte uma lei entce oá Eôtadoó,
lei absoluta e natucal feita de juôtiça, de que pcocede o
ôGU devec e que ha também mocal iníecnacional òahída
da meóma fonte.

A intervenção para ptotegeroó principioó da juátiça,
para reprimir a violência, para impedir a violação do
direito commum, em todo caóo não e ílUcita. A-iôim.como
òe deve conóiderac illicita a ingerência na adminiòtração
publica, todoó oò Eótadoò devem ter a peito manter e
firmar a obóervação daò leiò naturaeò e o respeito doò
principioó juridicoô fundamentaeó do direito commum, e,

'  òe foòóe permitíido a um Estado violal-oó impunemente e
Oò outroó obrigadoó a ficar óempre indifferenteó a ec.>a
violação, óem terem o direito de pôr-lhe empecilho, a
Sociedade doó Eótado6 não poderia ôubóiòtir.

Uma Gxprobação collecfiva contra um Eófado que
abertamente viola a juótica, pode poiò òer juótificada
toda^ aó vezeó que tiver o caracter de protecção do di
reito commum contra a violência e o arbítrio.



= 115 -

Digo, poctanto, que em gecal ha dtJjTecença ôubòían-
cial entíie a intecvenção e a pcoíecção juctdica, e ^5
confocme aô ciccumôtanciaò óe pode decidic ôi úe tcata de
um attentado á independência e á autonomia, ou da pco-
tecção jucidica da ocdem e dai leiô da óociedade interna
cional que não podem òez atacada^i óem que âeja atacado
diceclamente o bem e a óalvação da propcia sociedade.

Queira, caco âenhoc e eininentiòôimo collega, aceitar
maió uma vez a ôegucança doâ meui ôentimentoò de alta
conAidecaçáo e aô minhaò homenagenò.—Prof. Pasqual&
J'Wre, pcofeôôoc de direito na Univecôidade de Napoleô,
membro do Inôtituto de Direito Internacional.

(Do /ornai do Commercio do Rio, de 3 de Abril de 1906.

Feição actual da civilistica ein nosso paiz

I

Uma daô primeicaô e maiô ôolemneô declaraçõeô do
Congreôôo Jurídico, preôentemente reunido neôía cidade,
foi a de que o enôino do direito vai em decadência no
licaôil. Eôôe grito de alarma ôoou doloroôamente aoó
ouvidoó attonitoô de quaníoô fazem daô vecdadeô juridicaò
o pabulo predilecto de ôeu eôpirito, convidando-aô a com
binar eôforçoô no ôentído de oppor bacreiraô ao mal.

Maô onde eôtavam 00 ôymptomaô do declínio ? O
eótado de cultura de um povo. num momento dado, reve-
la-ôe por ôua liítecatura, conôubôtancia-ôe noô ôeuô
homen.ô repceòentatívoô. E á luz deôôe critério, quer-me
.parecer que, em vez de um trbte começo de cuina é licito
indicar alviçace'Coô phenomenoô de progreôôo.
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Eòòa meóma aóòemblea illuAtcG, onde óe fizetam eóóaó
affícmaçõeô, ofyecece, á pcimeUa inòpecção, ena ôeuò ele-
mentoô conótitutivoò (algumaò òummidadeò da jucbpcu-
dencia patcia ceccadaò poc uma bcilhaute mocidade
intelligente e appUcada), um fotmal deòrnentido aô pco-
poòiçõeô peôóimiòtaò. Numa época de decadência outco
ôccia o eòpGctaculo de um congceôòo como o que agoca
aqui òe ceune.

E eòôe agcupamento de juciòtaó é o ceflexo, a imagem
pecfeita do noôôo mundo jucidico, onde ha meótceó de
valoc inconteótavel e moçoô que 5e apceòtam paca man
ter nobcemcnte a6 tcadiçõeò que encontcacam.

Olhemoó de frente para o que exiôte e, Ae não noó
deixarmoó influenciar exceAóivamente pelo preòtigio do
paóôado, certamente não diremoA que o momento actual
da litteratura jurídica braAÍleira é maiA pobre do que oA
que o precederam.

Na philoAophia do direito e na Aoclologia jurídica,
por exemplo, oA trabalhoò de malA valor começaram a
apparecer com TobiaA Barretto, ponto Inicial da reno
vação daA doutrinaA juridicaò entre nóA. Oa UvroA eAcri-
ptoA menorcA de Sylvio Romero, Arthur Orlando, Lau-
tindo Leão, FariaA Brito, FauAto CardoAo, Alberto SalleA
e Pedro LeAAa reftectem uma elevada cultura philoAO-
phico-jutidica a que não noA tinham ainda habituado oA
AeuA predeceAAoreA. E oa maiA novoA, que Ae norteiam
para eAAeA eAtudoA abAtractoA, como Almachio Diniz,
Soriano de Albuquerque, JoAé MendeA e outroA, moA-
tram-Ae dignoA emuloA de AeuA itmãoA maiA velhoA.

O eAtudo da philoAophia de qualquer Aciencia,^ como
elevada genecallAaçào unificadora de principioA, Aómente
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é poôòivel quando aô ócienciaó pacticulaceó óe dilatam,
ôe aprofundam e adquirem firmeza. Devemoò, portanto,
do deôenvolvimento que vão tendo oô eótudoA de philo-
âophia do direito e de òociologia jurídica, entre nóó,
concluir a prosperidade da jurisprudência em SeuS varioS
departa mentes.

A litteratura jurídica brasileira, effectivamente, não
cessou de desenvolver-se. Ao contrario, vai sempre em

marcha, acompanhando os progressos que se realizam
alhures e augmentando progressivamente asuaproducção.

Em qualquer domínio, as provas enxameiam. Os
constitucionalistas da Republica, o Senador Ruy Barbosa,,
João Barbalho, Amaro Cavalcanti, Sotiano de Souza,
Varella, Viveiros de Castro, (Augusto Olympio), Amphi-
lophio realizaram progresso notável sobre o estado da
Sciencia ao tempo de Pimenta Biieno, Uruguay, Zacha-
rias e Rodrigues. Os criminalistas, como João Vieira, o
denodado campeão da escola italiana, Viveiros de Castro
(Francisco), Lima Drummond, Alcantara Machado, Au-
relino Leal, Muniz Sodre souberam continuar, com eviden
te vantagem, os trabalhos do erudito Braz Florentino,
Carlos Perdigão, Montenegro, Mendes da Cunha eou"
tros menores.

Paula Baptista deu-nos um compêndio inimitável de
praxe forense, Ramalho foi mestre de lição segura; maS,
alem de que o atrazo do nosso processo não reclama a
substituição desses guias, João Monteiro, que deve ser
coUocado na phase actual da processualistica, merece
igual acatamento, e satisfaz plenamente ás aspirações de
novidade, que conseguiram insinuar-se nesse organismo
decrépito, que e' o nosso direito judiciário, ao qual o seu
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pcimocoòo talento conseguiu dac feição moJecna, Mgoc
movimento. Joòé Aniòio e outcoò, denti:e oi nu\oi, coi
cottem pata que o fogo òag;:ado ôe não extiug*^'-

O diteíto commetcial alcançou com oi eictiploi de
Catvalho de Mendonça, um meitce coniSo^^
Coita, Sá Vianna, Paulo de Lacetda, maiot viço o que
lhe haviam dado oi ttahalhoi, aliai muitii^^'^'^'^ i-ma
veii, do egtegio Teixeira de Fteilai e do Venetan o^ ii-
conde de Ouro Pceto. Ai annotacõei tie Orlando iao de
rftande utilidade, pocem, iente-ie que ai í-to infaiigavet
Bento de Fatia fotam eictiptai iob o in|luxo de uma
otdem nova de ideai.

Que haviamoi produzido no direito romano, alem de
traducçôei, algumai dai quaeò, inconteitavelinente, de
íítande valor ? i
^  O livro, pouco lido aliái de Vieira da Silva e algumai
TDOitilai eicolatei, como ai de Pinto Júnior, Barroi
Guimatãei e Diniz, que vão iendo vantajoiamente iub-
,.|^iaai pelai obrai maii adaptadai ao eniino de Ne o
rampello e Porchart. Ainda nai traduçõei o methodo
hoie ieguido por Bento de Faria (i) pceita melhorei
Afítviçoi aoi eitudioioi pelai annotaçõei que ai lUuitram
do qü® Pí^edeceiiorei, que ie limitaram a noi
dar o texto doi livrei traduzidoi iem approximal-o do
direito braiileiro vigente.

jV hiitoria do direito era diicipUna a que ie não dava,
entre uói, o devido apreço. Surgío com oi eitudoi etu-
d'toi de Martini Júnior e Sylvio Romero.
^  Xsloi trabalhoó puramente foreniei, allegaçõei

■ - (1) Vire/ito Momano, Rio ~ 1906"

e ien-
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doà ' ^ juita medida da intenAidade s G^ctenAâo
jucidicoò, em uma cpoca, o coafconto não é

CO ^ oó que acceditam na boa foctuna que
o Bcaòil a um poòto elevado de cuUuca entce aó

naçoeA r\' i •
r  • -Diíípenóo-me de citat: nomeò, pocque tecia de

^^ticada Uita; maó, no Rio como em S. Paulo, em

Sul no Recife, na Bahia como no Rio Gcande do
Pacá, publicam-óG cacõeA que òão excellente^

b^aphiaò, e pcofecem-ae mediladai óentençaó que
^ juiz ccitetioóo ao nivel do advogado competente.
íiavGcá facilidade maioc noA exameò academicoó;

,  3^ exameò cigocoAOò que fazem oi bouò

boníi eôtudanteA fazem pcincipalmente oA
que deoenvolvem a nobce ambição de Aabec,

convicção de que, na vida iocial, cada um valecá pela
capacidade que tivec e não pelo patconato.

Konò meôtceA nóô o6 temoi felizmente, quec naA Fa
cilidades offíciaeó quec nas livceA. O cesto é uma questão
^ estimulo e de ocganisação social.

II

O dicelto civil, onde bcilham aA noAAaA obcas juci-
dicas de maioc celevo, se, não apceAenta, na phase actual,
ohcas de mais apcofuudada scicncia do que a dos emi
nentes jucisconsultos de que justamente nos ocgulhamoà
continuou a desenvolvec-se, a pcogcedíc, cevestindo, com
Lacecda de Almeida, M. I. C-, Mendonça e Eduacdo
Espinola uma feição nova, em hacmonia com as coccentes
modetnas do pensamento jucidico occidental.

As obcas de Lacecda de Almeida, Obrigações ̂  Pq^
soas JtiridicaSj já estão consagcadas pela appcovacão
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'doò doutoò. Aò novaò pcoducçòGA de Mendonça e Eòpinola
ôão que pceciôamente agoca viecam pedic um logac á
eòtanfe doó eòíudioáoò.

Mendonça (2) deu-noó um livco de admitavel con-
ótcucçâo, em que 00 pcincipíoô óe apceòentam com a
neceóôacia lucidez e o adequado relevo, como um íheo-
rema geométrico, reôuliando de uma expoòição lógica e
deódobrando-ôe em applicaoõeó que a um tempo, con
tornam e penetram toda a vida juridica, no angulo óobre
que óe volvem. O leitor òente, por aòòim dizer, e ve a
erudição do eócriptor, maò eòòa erudição não toma
eòpaço, não ôe intromette extraordinariamente na expla
nação daò ide'aó. Retrahindo-òe para um òegundo plano,
deixa que o penòamento adquira a maior energia e
preciãão.

Eduardo Eópinola (3) tem outro temperamento. Pre
fere pôr diante doô olhoà do leitor aò muitaò divergenciaó
da doutrina, para que eôte aprecie, por ôi, e torne a
opinião que o eócriptor lhe apresenta ou apenaô lhe
ôuggere.

Eâta difjerença de temperamento doó douó jutíópe-
ritoó, dá noó óeuó Uvroó uma feição diveróa no modo
porque apreóentam áó óuaó idéaó; maó, como 00 doió
Uvroó óão expreóóõeó elevadnó e óinceraó da meóma cor
rente do penôamento jurídico, como aóóignalam, de modo
diótincto, uma phaóe da evolução da litteratura juridica
em noóóo paiz, ojferecem, por outro lado. notaveió cata-
ctereó de óemelhanca.

(2) Doutrina e pratica das obrigações, Parará 1908.

(3) Systema cio direito civil hrasüciro, Bahia—1908.
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A inòpltação gecal, que oó domirxaj que ôe tcaduz
num podetoòo impubo de cenovação doó inititutoà exb-
tenteí), e que é bebida naò melhoceô fonteó da ôciencia do
diceito, é a meóina noô douô Uvcoò. Em amboó óobcetudo,
na Doutrina e pratica das obrigações, a legblação
comparada apparece não como ̂ impleò iUuòtração do
aòAumpto, maâ penetcando-o para illuminal-o, para re
velar a funcção eòóencial doò inótitutoA e apontar ora a
tendência da cultura humana, oca aò tranôtormaçõeô do
oc^anbmo iocial.

Sendo o direito um phenomeno òocial, não pode óer
bem compcehendido óem a cooperavão directa de todaô
aã ócienciaó que ôe occupam com o homem e com a So
ciedade. Eôtudado por eôôe modo, o direito derrama ôobre
oô factoô lu2 intenôa, e tranôforma o jurbta, de ôimpleô
exegeta doô edictoô legaeô em activo coopecador da evo
lução óocial. Apoiando a lógica noô enôinameníoô da
pôychologia e da hbtocia, illuminando a hiôtoria pela
ôociologia abôtracta e concreta, procurando eôtabelecer a
correlação entre a evolução do direito e a evolução poli-
iica, econômica e intellectual de cada povo da humani
dade, por meio da juriôprudencia ethnologica, da legiôla-
ção comparada e da hiôtoria ôocial, ojuriôta moderno
ôente alargar-ôe o quadro doô inôtitutoô e naturalmente
ôe eleva áô ôcluçõeô maiô Uberaeô e, óobreiudo, maiô
humanaô.

Eôta é a tendência moderna que, em grande júbilo,
vejo re|lectir-ôe naô obraô de Mendonça e Eduardo
Eôpinola.

Clovis Beviláqua.
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DISCURSO w

E)iiinente 'lirofcf^soraão das academias dc ensino

superior c secundário do Estado

Ulu&tre auditório

Meus Collegas:

Ai glotiai de uma Nação não conóiitem óómente noó
loucoô colhidoò noò campoi dai batalhai, ou no iangue
declamado em defera da caca patcia ogendida.

Não foi iómente quando a noiia eiquadca tcavava
renhido combate nai agua-^ revoltai do Paraná, tingidai
com o iangue de cenlenarei de victiinai, traniformadai
em herdei, que ie ardiam febrilmente nai pyrai iacro-
iantai de iublime patriotiimo; não' foi iómente no meio
doi eitertorei da agonia de milharei de combateníei
denodadoi que, ainda noi momentoi anguitioioi de um
ultimo iuipiro, invocavam, com o itoiciimo doi martyrei,
o nome da patria como um baliamo conioladoc ái feridai
do òeu corpo exaniine; não foi iómente no arrojado feito
de Barroio, ultimo recurio de uma coragem em deieipero,

(1) Este discurso foi pronunciado em 1903 pelo então bacha-
rcllando, e hoje professor desta Escola, Anlonio Moníz Sodré de
Aragão, escolhido por seus collegas orador ofíicial, por occasiao
da festa que a mocidade da Faculdade Livre de Direito deste Est-
tado celebrou, no dia 11 de Agosto do referido anno, para com-
memorar a data inaugural dos cursos jurídicos noBrazil. O auctor
o re-imprime tal como fôi^a recitado, sem fazer-lhe o mínimo
accresciino nem a mais leve correcçao, supprimindo apenas, na
sua ultima parte, alguns trechos que considera secundários c de
valor puramente occasional.
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mirifica inipRação de um patuoii6mo em delimo, que
teve como famoôa conseqüência, a explendida vicíoria
de Riachuelo, que o « auti-ve!:de pendão da nooia tecra »
,e illumínou com as sçintiUantes fulgucacões da gloria.
Não foi somente nos campos de Tuyuty, no meio daquelle

ncerto horrendo produrido pelos gemidos cavernosos
Z aironisanles que e.xpiravam, pelas vociferações insul-
tuosas de vencedores e opprimidos, de envolta com o
^ zíiíúhat convubamente nervoòo de homenò que óe ma-
^^vam no6 acdoceó de louca embriaguez, pelo troar da
^^nharia em terriveb devaôtaçõeò, pelo òibilar de ballaó

^  cruzavam ao eôpaço, pelo retinir de eópadaó que
ncontravam ao ar; aão foi áómeate ao meio deóòe
^ ̂ aterrador e homerico de uma carnificina humana,

^^BraAil colheu virenteò louroa para engrinaldar a
c^onie orgulhoôa de Nação Independente. Não !
Na hb^oria da noóóa patria ha muitoô outroò facto^-N

oò qii® ^ enioberbecem, muito acontecimento gran-
cflot^^ , r,õ/-i Ao or>ÍAo /-íhAriirecido nela denòao- „;n brilho não ôe acha obòcurecido pela denòaaío^o CUjC _ . .. . ..

do3 noòòoò canhõeò, cujaò flòreò do triumpho nãofii.inaça ^^ipicadaò pelo òangue doò noòòoò irmãoò,
^  i.t-»-» o orfrtnío Ar, ̂ tMoA rtiip. .02 e:>ctín.(íHíram.òe o^

não
 . ̂pcordam a agonia de vidaò que òe extinguiram,

rio^ , 1 . j
Ii:iòteò òoluçoò da viuvez e da orphandade.
^0.0 venho, poiò, neòte momento, òenhoreò, com-

tar a dâiâ de algum feito militar, por 1000 que aò
bellicaò, embora de alto valor, ainda que plena-

A míjAi-n/-» r-»iion,-1«A ínAníífadaò OpIí» nn.òòaacç jggitimaò, meòmo quando inòpiradaò pela noòòaj^ents ultraj^*-^^' trazem òempre á imaginação, como
gj, manifeòtaçõeò daò noòòaò ategriaò, o

en I . . . . . . xT.., TT-..
morte tetcico e òombrio. Não! Eu voò venho

jp outras victociaò, menoò ruidoòaò, e' certo, não
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pcoclamadaó pelo cUuim que enthuòiaóticamente noó
ariniincia o tciumpho. pocéni aão menoò honcoiaó, não
monoó enóobGi:hecedocaò. São victociaô na eòphei:a da
inteUigencia, naô a-uUnaò tegiõeó da paz! Ah! E com
profundo júbilo, noò c^toò de uma e[)uôão óincera, que
voò lembro a data de i i de Agosto de 1827, iôto é, o dia
da fundação doó Curôo:^ Juridicoò no pai- em que
naócetnoô.

O grito que òe eócapou doó labioó de D. Pedro naó
decantadaó margenó do Ypiranga, ateou no peito de todoó
oó brazileiroó aó vivióóimaó chammaó do patrioíiómo já
em ebuUição, dando-noó a Bahia, que óempre óe ha
coUocado a frente doó grandeó ide'aeó, brilhantióóimo
teótemunho do noóóo amor pela liberdade, firmando a óua
independência com o óangue precioóo doó óeuó filhoó
Uluótreó, heroicamente óacrificadoó noó campoó laureadoó
de Cabrito e Pirajá.

Neóta época em que a atmoóphera do noóóo mundo
óocial óe achava carregada de elecíricidade preóteó a
explodir, neóta época de delirioó inconcebiveió, de
ardenteó enthuóiaómoó não óopitadoó, medidaó de adian
tamento e proópetidade foram lembradaó, caloroóamente
diócutidaó e muitaó dellaó acceitaó peloó orgãoó do poder
então conótituido, vióando-óe aóóiin o progreóóo deóte
vaóto paiz, já liberto doó duroó grilhõeó que o prendiam
ao poóte de vergonhoóa eócravidão. Entre taeó medidaó,
depoló de jurada em 1S24 a noóóa Conótituição, óurgiu á
primeira que óe tomou relativamente ao enóino de óciencia,
a cujo óacerdocio noó temoó dedicado; refiro-me ao de
creto de 9 de Janeiro de 182?, qne cteava um Curóo Juridico
i\a Còcte do Império,
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Cauóa extcanheza que ôó íão tacde e que òe víe.^òe a
cuidac cm eòtabelecec no Bcaôíl uma Eócola de Diceíto,

quando já exíótiam neòte abençoado •■^ólo da tecca de Santa
Czuz aulaó, da.-s ccópectivaó ócienciaô. paca oò medicoò, 00
militaceó e paca aquelteó que òe deòtinavam á vida do mac,
poiò, em 5 de Maio de 1808 cceou-òe a Academia do.^
Guardaó iMacinhaô; logo apóo a Militac, poc Cacta de Lei,
de 4 de Dezembco de 1810, finalmente, aò Academiaó
Medico-Cicucgicaó, fundadaó no RÍo de Janeico e na
Bahia em 1808, aò quaeò, em 3 de Outiibco de i832, foí:am
cefocmadaò, dando-òe-lheò nova ocganiòaçâo c maiò ainda
a denominação de Faculdade de Medicina e (Jícucgia. E
tanto é maiò inexplicável eòòa tacdía inòtituíção entce nóò
de um eòtabelecimento de Enòino da Juciòpcudencia,
quanto é cecto que annualmente òeguiam do Bcaòil paí:a
Coimbca òubido numeco de díòtinctoò moçoò, afim de òe
enícegarem ao eòtudo do Diceíto, òahindo d'aqueUa univei::-
òidade muitoò d'entce elleò que ao depoiò vie«:am a ó2z
vultoò glocioòoò de uma nacionalidade e cujoò noineò òão
ainda hoje pconunciadoò comjuòta admícação e ptofunda
cevecencia.

Não joipoce'm, ainda em 1825, data do cefecido decceto,
que òe realiòou a cceação doò Cucòoò Jucidicoò em a noòòa
Patcia... Somente decoccidoò douò annoò, em 1S27, poc
Cacta de Lei, de 11 de Agoòto, foi que òe fundariam, não
apenaò um no Rio de Janeito, conforme oò preceitoò do
decreto anterior, maò douò curòoò tendo òede, um em
Olinda, outro em S. Paulo.

Não òei que tazõeò cauòaram a mudança do penòa-
mento primitivo pela idãa de dupla Faculdade; o certo-
pote'm, é que a exiòtencia de duaò Academiaò no Norte e.
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no Sul do ínipGcio tcouxe iiiconteòlavelmente Gnocmiôôimaà
vantagcuô, pot iòôo que tocnava muito mai^ fácil o entce-
gac-óe alguém ao eòtudo deòta nobce catceica, poiô ecam
■poupados, úquelleó que, ceôidentei no Nocte ou no Sul,
quGtiam a ella ôe dedicai:, aó deòpezaò e oó incommodoó
de uma viagem muito maió longa e poc demaió demotada
e fatiganlG, cm vbía doó meio3 de conducção uia-loà
neóôe tempo.

A cceação de uma Faculdade em S. Paulo e outca em
Olinda, que depoiô òe tcan.-jfeciu paca o Recife, e, poc-
tanto, a não maiò neceòòidade de it.mo.'» á velha cidade
poctugueca, afim de conquiòtac um diploma de doutoc em
léii, a pai; com a6 vantagenà ha pouco alludidai celati-
vamente ao ponto de inòtallação doó cefecidoó cucóoó,
foi, daó medidaó efjeciuadaó neótaó vaótaó cegiõeó, filhaó
de Cabcal, uma daó maió efficaseó ao pcompto deóenvol-
vimento da inótcucçào publica óupeciot.

Fundamentai: góóu aóóecção julgo tacefa aóóar ocioóa,
poió eótou convencido de não havec um óó eópicito, para
doxal embora, que buique conteótal-a. Que digam quaeó
oò fructoó reóultanteó deóóe facto aó eóplendidaó pha-
langeó que d'ahi tem óahido annualmeníe, aguerridaó e
pceparadaó para oó graudeó combateó e potfiadaó lideó
em que óe hão depoió empenhado, durante todo o decorrer
da óua exiótencia, glorioóamente movimentada em pról
■doó intereóóeó do Eótado Brasileiro !

Que noó atteótem quaeó aó vantagenó colhidaô por
tão edificante acontecimento aó paginaó brilhanteó doó
annaeó deóóaó Eócolaó, fócoó de intenóióóima lus que hão
eópalhado pelo noóóo pais, jorroó em catadupaó de ide'aó

■e óalutareó penóamentoó, relativoó á mor parte doó conhe^
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cimeníoò icientificoó e litíícacioA que coiiótituem a cuUuca
intellectual da humanidade.

Foi neòte dia, ii de Agoòto, quedevecaó óe cealicou
a noóóa vecdadeica independência, Independência Intel
lectual, não óendo maiò miòtec aoó jovens b'caóilcít:oò-
icem pedic luzeó aoò filhoò da no.í)òa Naçâo-Mâe, deccepita

e caduca. Foi deôôe dia em diante que o noòóo eópicito
pôde Ubectac-óe do humilhante captiveico que, na
eópheca mental, execcia deôpotica e abóotventementc o
glocioòo gigante de outcai étna, maô já enfraquecido
Portugal, que ora caminha tridteinente noó tranôeó
auguòtíadoí» de uma decadência fatal.

«A crcaçâo de Academiaô Bra.i>ileiraó, eócreve Sylvlo
Homero, «o critico maió conhecedor daò noôòaó producçõeò
Uterariaô» na juôta e valioòa opinião de Clovió Bevilacqua,

a creação de Academiaô Bcaôileiraô foi de um alcance
intellectual extraordinário; logo, na eôphera ' política e
adminiôtrativa, começamoó a ter homenô como Eusebío,
2achariaô, Nabuco, Rio Branco e oitenta outroô que dão
filhoô de academiaô nacionaeô, e algunô delleó não
puseram jámaiô 00 peô na Europa ou 00 puseram rapida
mente- Foram ôempre 00 melhoreô, O meòmo ôe deu na
litteratura. Asevedo, Bernardo Guimarãeó, Junqueira
Freire, .Macedo, Agrário, Alencar e Penna óão filhoô de
eôcolaô nacionaeô, e com elleô tudo o que ha de maiò
illuôtre cm a noôôa vida eôpiritual neôle òeculo. (Ahi
comtudo o ôabio ôergipano deveria ter aberto uma exce
ção pura Gonçalveô Diaô, que eôtudara em Coimbra, «o

coroado imperador da lyra americana» na belliòòima
nreôôão de Caôtello Branco, eôte filho predllecto da

^eòventura, irritavel athleta do ôarcaômo). Penna ôó foi
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ao velho-mundo colhec a mocte e Aleacac apteiòal a
maiò.»

«Deàde que não havia, maiô ncceòòidade de ic a
Colmbca buòcaí; inòttucção, continua o ilUiôtce autoc a
Hiòtonia da Littecaiuca Bcaòileica, deòde que ôe po la
ficac na Patcia e òe educac o eòplcito não houve maiA o
monopoUo doá autoceò poctuguereó. Foi-ôe peloí» aceò o
cacuncho luzitano e a mocidade deixou de idiotificac-òe na
leltuta excluòiva de Be^^nacdeò, Gacção, Tolentino, FiUnto
ei le 7'este.yi

Pez^mitti, òenhoceó, e eu peço neite momento toca a
vo06a indulgência, que, de maneiisa tapida e óuccinta,
ôaliente a benefica influencia que a cceação daa AcademiaA
Jutidicao execceu no noôóo mundo politico, ̂ cientifico e
Uttecacio,

«Qualquec que òeja a nOòãa actual pceóumpção, penóa
ainda Sylvio Romeco, e o noôAo affectado deòdem de
hoje pelaò noòòaò Faculdadeô de Diceito, deódcm teflexo
e de imitação, ôem fundamento óécio, a hiôtocia nao
podecá negat tecem òido eóóaó Faculdadeô a gcande pepir-
niere d'onde têm òahido oô maiô notaveió ohceicoô ao
noòôo mundo político e de noôôaô lettcaô». Inconteôtavel ê
eòôa aòôecção do gcande ccitico óecgipano. Na Eôcola de
S. Paulo começacam logo a òe focmac homenò da eòtatuca
do Viòconde de Ucuguay, de Juòtiniano Joòe' da Rocha, o
continuadoc daò glociaò de Evaciòto, «a quem, na opinião
de Macedo, o auctoc da Nebulosa^ excedeu em illuòtcação,
e em maxlma habilidade de eòcciptoc estrategista noò
combateó da ímpcenòa», oò quaeò d'abi òahicam noò
annoò de 3i e 33 pcomptoò paca oò ducoò embateò de uma
exiòtencia trabalhoòa e. poc veceò, de òaccificioò, em que
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ie empenharam ao depoiâ^ noò invioò caminhoò da poU-
tica, e noó peugoòoò azaccò do jotiialiómo.

•  (am filho deàta Academia Bernardino Ribeiro
formado em 1834, o brilhante meíeoco que capidameníe

e óe 3pagou, deixando apóa ôi uma eóteíca de im-
pececivel u_. uma vida que óe extinguiu, queimando-òe
noò acdoceó de um eòtudo conaíaníe e abòocvente, Mocío
anfeó doò 23 annoá teve tempo de fotnvat-òe, defendec
the^e paca couqubtac; o doutoc, de íicac em con-
cutòo uma cadeica ueóóa Faculdade, e notabilioac-ae poc
bon.'^ acíícOò e ín^picadao poeóiaò. «Em S. Paulo, eacceve
Syl\'io Romeco, um gcupo de moçoA levantava-óe valente,
AuguAto de QugEo^o, João Salome', Becnacdino Ribeico,
e  Rodcigueò Silva focam oò íniciadoceó do mo
vimento litíccacio na Faculdade Jurídica do Sul.»

p)e 184^ n i855 o enthuiiaámo chega ao òeu auge
neãão academia.

oenhoceá, a ôua phaóe maiá brilhante! Ideaó e
opiníõeA í-Lirgem e pululam em viva animação; tocveli-
nham oã pensamentos maiò alevantadoó de libecalismo
em littcraíura, no peito acdente dos jovens estudantes
fecvilha o fogo da inspicação. E" u e'pocha de Alvares de
Asevedo, o genial discípulo de Bycon, Heine e Musset,
que, tendo 20 annos apenas, com oS arroubos da sua
ima^dnacão, com as fulgu^ações do seu vigoroso talento
2:obu^tocído por ide'as geraes de um vasto conhecimento
liítera^^*^' universal, se insurgiu contra a poesia
'ndinna, embora representada pelo radiante espicito do
^ :.u chcfcj ̂  ̂ navtssímo e amoravel Gonçalves DiaS, e
usteníadn po*^ uma pleiadede moços de valor, tornando-se

•r,T ellci ^ poeta da dos Vinte Annos, o inau-aSSini, 'i'
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gucadoc de uma nova eócola. tínciquecida ao depoiii pclaó
beUaóima.> ptoducçõea de Laucindo Rebello, .loôii Bom
jacio, Becnacdo Guimacãeò, AiiceUano Leòòa, Auguòto ce
.Mendonça. Junqueira Fceice, FcankUn Docia, Caaimuo
de AbucUj Bcuno Seabca, Pedíro Lui-, VacoUa; Roôenc o
AlonÍ2 Bactelo e muUoô outcoa quç òeguicam a longa
eatcada abecta pelo incoinpaí:avel aucíot: Ò.Q MaçarlO-

E' a época de Betnatdo Guiniacãea, o l)CÍco poeta e
admicavel comancióía da noa^a vidaôectaneja; de Aiaeliano
Leòôa o hacmonicóo baõdo. da melancoUaj o doce cantoc
doó candidoò amotea; de Joae' de Alencai:, o aòtco maia
ôclntillante que fulge no ficmamento eatcellado da noôôa
l.f.etatuca, «o vulto maiô eminente do comantiamo bcaói-
leito,» no juato conceito de Clovia Bevilacqua. E a época
de Joôé Bonifácio, o poeta eJitadiòta e conaumado ocadoc,
de Fei:í:eica Vianna, o eximio buGladcc: da palavca, o
infatígavel actiòta da eloqüência. E' a época de Feli.x da
Cunha, Duaí:te de Azevedo e de vaúoa outcoô que occupam
logac óaliente na hiòtocia da no^óa vida mental. D ahi,

.  afficma nota\el ccítico, apactem oò caioò que ílluminain e
alentam aô pattiaô lettcaò.»

Em Pecnamouco, a Faculdade ahi inôíallada, foi ainda
maiò fettil em btilhanteó ceòultadoò! Em Olinda eòtudacam
aa maioceô notabilidadea do noaao mundo politico; Sou^a
Fcanco, Feccaz, Cotegipe, Zachaciaó, Nabuco, Euzebio de
QueUoz, Sinimbú, Bacão de Penedo, Tavaceò Baòtoò, Joóé
de Alencac, que havia iniciado o cucôo emS. Paulo, ôão
pcovaò eloquentiôôima;!) deoôa aôôecçâo. Recife, ptincipal-
mente de 1802 par.a cá, é o ponto de onde ha pactido aò
lusei offuòcanteò daó novaò ide'aô, cujo clacão tem ido
alumiac aô outcaô capitaeô daô pcovinciaô biaôileicaô.
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« NaA Academiaôj eòczevc Joòe Veciò^imo,—o maíA
coiióciencioóo doa noaaoa ccíticoa,—pcincipalmoiiío na de
PecnambucOj a quem cabe a pí:una:;ia no movimenío (íntel-
lectual que vae lá foca), a mucidade pecdia na íucta
diaíecíica de lodoá oò diaô, aó cccnçao do oeu comantico
idcalí.Mno chctolão, e facia doò livceo pcnaadoceo oò oeuò

guíaò G meitcGò». «De todoò oò cenlcoò ínÍGllecíuaeò do
Bcazil, afficma Sylvío Romeco, oi e que neóte paÍ2 oò ha
bem cacacleciòadoò a cidade do Recife, noó uUimoò 26
annoò, e o que tem levado a palma aoó ouícoò na ini
ciativa daò ideaò.B Sâo acíoceò de todo eóte movimento
na eòpheca da íníelligencia, Caòtco Alveó, Victociano
Palhaceò. Tobíaò Baccelto, Guimacãeò Junioc, Sylvío
Romeco, Clovíò Bevilacqua, Seabca, Mactinò Junioc, Joòé
Hygíno, Cebo de Magalhãeó, Acacipe Junioc, Fcanklin
Tavoca, Caòtco Rebello, Acthuc Gelando, Souoa Pinto,
Plínio de Lima, Genecíno doò Santoò, entce aò centenaò

de eòccipiocGò de gcande e pequeno mecito, que ahi òucgi-
cam, ducante eòòe bello peciodo de eóplendoc e animação.
Foi ahi, neòía focmcòa cidade do Nocíe, que appaccceu a
Eòcola Conáocetca; não ignoco, conatudo, que Joòe' Boni
fácio, Pedco Luiz e Delfino doò Santoò òâo conòidecadoò
oò òeuò peccucòoceò, no Sul.

Víctoc Hu^o, o aòòombcoòo poeta-comancíòta, o genial
auíoc daò Orientaes^ que, ao aíufac-òe noò denòoò nevo-
eícoò do òepulchco, accaòtou comòigo o comantiòmo,
eòplendocoòa mocíalha em que.òe envolveca, foi o chefe
eòcoíhido, o inòpicadoc da nova poeòía.

Caòíco Alveò, único doò noòòoò poetaò que pode òet

em merecimento equipacado a Gonçalveò Diaò, e que por
secto ^ òuperioc na altiòonancía daò phraòeò, na fui-
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gida collocavão do eòtylo, uo gcandiloquo accojo daó òuaà
coaccpçõeá, noô aUecoóoò vooó do ôeu jlammigeco e.^picUo,
Caólco Alveà d íiiconteòtavelmGate, no idioma poctuguez,
de todo.i oò diòcipuloò do incompacavel eôcciptoc fcancez
o de maío<: metilo, aquelle que delle mab ôe approximou.

Que o diga Alencai:, «a maiò podetoóa ocganbação
UUccacia que hajamo6 tido.D na opinião altamente valioòa
de .loôd Vecióôimo, que o diga Alencai: quando aòóeve-
cava, enthuòiaóticainente impceôôionado pelo fulgurante
talento do poeta bahiano, teótemunhado nas formoóiósimaò
paginas do seu drama Gonzaga, ser o seu joven autor «um
discipulo de Victor Hugo na architectura do drama,
como no colorido da ide'a», pertencendo «o poema a
mesma escola do ideal,» tendo «o estylo os mesmos to
ques brilhantes.» Que o diga Machado de Assis, quando
escrevia com a sua linguagem correcta e garbosa: «Como
o poeta que tomou por Mestre, o Sr. Castro Alves canta
simultaneamente o que e grandioso e o que é delicado,
maS com igual inspiração e methodo idêntico: a pompa
das figuras, a sonoridade do vocábulo, uma forma escul
pida com arte, sentlndo-Se por baixo desses lavates o
estro, a espontaneidade, o impeto.»

Sobre ainda o cantor dos escravos pensa a menta
lidade superior e culminante de um Ruy Barbosa; «Na
graça e na cólera os seus versos lampejam freqüentemente
com alguma cousa de Eschylo e Dante; como Shakspeare,
o grande mergulhador do cotação humano, creriamos que
foi buscar alguma vez para a sua obra pérolas e monstros
desse pego; e compete não raro com Hugo na magnificência
oriental do colorido»,

0 vaie das Espumas Fluctuantes foi, entre nós, o
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chefe da Escola Condoreica, poóío que não (o.v^tí o óeu
inau^^ui^adoc. «Caòíco Alvea, dic Sylvio Ílon'iei'o, ape.^ac
do ci^otiíômo com que ícaía o moço bahiano, em noôó.i
hiôiotia lüUtaúa, zepteòcntíi um duplo papel. I'*or um
lado elíe foi o apoólolo audaníe, o S. Paulo do condoiseí-
tiómo. Não ficou pacado no Recife; depoí.5 de íet ahi
lucíado em ptól da nova pocóia, paa^ou á i^ahia e d"ahi ao
Rio e S. Paulo, fez-óe ouvic e cceou adepíoa».

São ínu.5Íí:eó cepceóeníaníeó deata Escola Hu^íoana:
Tobia^i Bacteíto, o jucbconòuUo-poeía, Victoríno Palha-
ceo, o deódiioòo bacdo daó Centelhas e daó Pe?'eg'rinas;
Eui2 Guimacãeó, o inòpícado auío::: daó Corymbos^ o
maviooo buciladoc do.3 Sonetos o. P/mas/Mello Motaeo
Filho, íocnou ao depob e^ífmecado cultoc do nacio-
liòuio, o batdo doó Cantos do Equadoi' e doò Âiythos e
poentcis; CaòÍE;o Rebello, Plínio de Lima e, ale'm deateò
e  valoc, gcande numeco de aecvíj imítadocea
(jo ttouxeiam o desctedito c a deòmocaliâação paca a

eocolíi com a ouça bombaòíícídade de vecóoò deoemxabidoA
óabom apenaá pcimac pelo cebumbai: euòucdecedoz:
gixipoladoó paíavcõGó, adcede pcepacadoó, a fim de

díãfatp^^^"^ a pobceóa daa ímageiiá, a inanidade doô
penAanientoA.

ulfca-comanííómo condoceico óuccedeu, ainda em

Reci^f o reai^sino chefiado poc Cebo de Magalhãeô,
Pinto, In^lez de Souza e Genecino doó Saníoó. LocfoSoti2a ro''»- j ^ ^ ^ o

.  je yS paca ca, a poeóia com Sylvio Romeco, Clovíó
Macíinò^Juníoc, Atíhut Ozlatido, paóóou poc

^^^j^^focmação, vaóando-óe em oaítoò moldeó que
nova

-om 3 diffecente ocientaçâo. Foi ahi meòmo ne^tadecama n y c.obede Pecnambuco, que Sylvio Romeso, a co-
bella capitai i y
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meçat dü 70, lüvanlou a balücia daó ôuaò poóôantei atmaó,
manejaiido-a6 coiitta « o hugoanlsmo retumbante das
Espumas Eluctnaittes,^ o ^ sentime^ítaUsmo exagge-
raúo <2 o índianismo brasileiro, atacando foctemeute
o ufalso idealismo^ e o a lyrísmo subjeclivista, o liumo-
rvsmo prefencjoso rx da.*) Phalenas de Machado de
o|]ececendo, confocine affirinava, na idea de uma poeòia
que ficme na mode!:na intuição ccitica, edificada peloò eô-
tudoó hiòtocicoó de um lado, e pelaò icieiiciaò natucaeò e
philo.')Ophicaot do outco, foòòe a ccyòlaliiaçüo daò vi^taô
maií> adiantadas do espicito contempocaneo; é o Crtti-
cismo Poético.

O Diceito, bem como a philosophia, nessa e'pocha,
comcçacam a passac poc g"taiide tcansfotmaçâo! O Posi
tivismo de Augusto Comle, exposto succinta e clacamente
na Bahia, em i858, e:n o livco, Elementos de Acithmetica,
poic Antonio Fetcão Moniz que, na justa phcase de CloviS
Bevilacqua, foi « o nosso mais antigo positivista, a alnia
bcasileica cm que a philosophia do século accocdou a
ptimeica vibração,« o qual havia ouvido ein Paris as
lecções do eminente sábio ftancez, o Positivismo de Au
gusto Gomte, de 68 cm diante, começou no Recife a
vulgarisar-se rapidamente, e, algum tempo depois, toi:na-
vam-se também conhecidos os livcos dos seus illustces
discípulos Littre e Sluatt Mill.

E' ainda nesta cidade do Novte que o movimento na
GSphei:a juridico-philosophica toma admicaveis ptopoc-
ções, sendo levantados e discutidos vacios dos pLoblemaò
importaniissimoò que se debatem nos exdensos campos

da Sociologia. «Em Pernambuco, ensina Jose Vecissimo,

a mocidade acadêmica, antes da do Rio de Janeico, lia e
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cciticava oò modecnoó pGnôadoceó». Tobiaó Bartetto e,
lo^o depoiój Joòé Hygiiio focam oò iniciadoceò da nova
intuição jucidica, óUAttíntando, com o bcilhantiómo dc um
másculo talento, qò admicavei.') vecdadeò contidaó na^
obcaò do notável óabio aUemão Rudolf von Ihecing, que
tcanòpoctaca a genial concepção dacwínica do Sírugle/or
life do dominío da naíiiceza paca o domínio da óociedade);.
Já anteó do autoc doó Eôtatuto.^ AllGmãe.^, Sylvio Romeco
havia apceóentado em iSyã, uma theóe á Faculdade, onde
com accojo taeò opíniõeò ecam citadao òein que, comtudo,
aò houveóóe diôcutido amplamente, apaixonadamente. Poc
iôóo, ói ao illuótce ccítico óecgipano cabe a glocía de tec.
óído quem pcimeico, entce nó.>, encacou o diceito com tão
alta elevação de víóta6, todavia o òcu notável patcicio teve
o mecito excepcional de deòenvolvec eôòaô ideaó e divul-
gal-aò inòiôtentemeníe, cocajoóamenle.

A intecvençâo do pcimeico, crpoòto que antecioc:, tinha
óido capida, e poc: aôóim dizec epiòodica,» confocme digna
e louvavelmente confe^jôa, a do outco foi uma lucta de
todoô Oò diaò, um combate cenhido e bcilhante, òem
momentoò de tcegoaò, contca a eòcola cacionaliòta, a
metaphyòica de então, cidicula e caduca, que òe eòfocçava,
na ica iccitadiça e locpa doò vcncidoò, em impedir: a
maccha daò phalangeò vencedocaò, não querendo ceder
ainda o paòòo aoò triumphanteò. A par com lhering òobre-
ònhia o gcandioòo vulto de Savignhy, fundador da eòcola
histórica^ não menoò eminente que eòòe ògu genial con
terrâneo fundador da eòcola naiui'ali-sitca. E, deòòe
modo, a ide'a do direito ficou outra, verdadeiramente
òcieiitífíca, amoldada aoò douò principioò:—o da histori-
cidade e o do naturalismo. Pelo primeiro principio, o

■! I fl I
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dicGÍto noò AUígia como um pcoducto da cultuca humana,
como um tcAuUado de todo o eòfocço empccgndo pelo
homem, no òeio daò coUectividadoô, em camlnhat evolu
tivo, a fim de fixac nocma^ paca o óeu ptocedimenio, tendo
ôempctí em huòca a felicidade ôupcema.

O principio do naiuraliòmo, baàeado naá vecdadeô
còtabelecidao pela eòcola hiòtocica, «era a ôelecção natu
ral levada para o domínio da vida 6ocial,» àelecção que
ôe opera pela adaptação e pela herança. «O direito,
eòcteve Sylvio Romero, entra a modelar-òe pelaò notmaò
do naturaU.')mo philooophico, aiôume outro caracter e
outro vigor. De repugnante que era no ôeti vaóio molde
de uma formali.itica inútil, torna-ôe attrahente como
tudo em que borbulha avidaí.

A Ihcotia da tran.^formaçâo daó eípecieó ou o traui-
.formiômo, da qual é Lamatk o òeii legitimo fundador,
embota a hiòtoria daó ócienciaó naturacó conte em óuaó
paginaó algunó precucóoreó, deóde meóino oó tempoó
temotoó da antigüidade, e a theoria da óelecçâo natural
na lucta pela exiótencla, caracterutico fundamental do
datwiniómo, já óe fariam conhecidaó entre oó eópiritoó
eótudioóoó e adiantadoó da época.

Pouco a pouco a eóphera doó conhecimentoó adqui-
ciduó óe foi alargando, poió, em 8'i, já, não era couóa
nova pata muitoô moçoó de então o moniómo naturaliótico
de Erneóto Haeckel e o moniómo philoóophico de Ludwing
Noite. Tobiaó ahí exerceu um papel óaliente na propa
gação deótaó idéaó, já manejando a penna como ariiculióta
formidável e eócriptor combatente que rompe com todaó
aó convenienciaó e preconceitoó do óeu meio, já como pto-
feóóor eminente que não óe poupa ao trabalho árduo, e
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^tocioóo de cdueac a niocidadü, illuminaudo-a coin aô luseA
da 5ua poclentoóa etudiçào.

Também teve ingccAio neòla Academia o evolu-
cioaiòmo de Hetbect Spencec, hoje íiòòuz conhecido poc
todoô oô npòòoò modctnoi penóadoceò.

Com eóòa tenovaçâo do pensamento foi, pois, enocme
a agitação opecada, prodigiosa a revolução produ2:ida!
Já a concepção do Direito como entidade meíaphysica,
dadiva do céo, superior a humanidade, preexistente da
formação dos grupos sociaes, cahia por terra anniquilada
pela clava poderosa das Iheorías oue surgiam, esmagada
pelas correntes hercúleas das novas doutrinas. As ídeas
carunchosas de livre arbítrio, baluarte da escola claSSica,
foram-^e obumbrando pouco a pouco, impellidas ao occaso
pelos estudos assombrosos de I.ombroso, Gatofalo e
petri, vindo apenas a ter, para os espíritos jovens e pto-

um valor puramente histórico. As trevas dissí-

param-óo, e o facho illuminante da verdade alevantava-se
soberano e victorioso, esclarecendo os espíritos com o
magioo fulgor das suas luzes; e, por entre as cinzas de
uma sciencia feita cm destroços, erguia-se, qual soberano
condor americano que, pot sobre as ruinas de uma inon-
íanha em pedaços, desdobrasse aS suas miríficaS azaS,
subindo aos Ce'os em altivo e alevantado vôo, uma voz
grandiloqua e soberbosa que proclamava triumphante-
inente: o direito não e' u.n filho do céo, é simplesmente
um phenomeno histórico, um producto cultural da huma
nidade! Eòiá sujeito á lei do transformismo, contínuo,
■perpetuo, indealcuctiveí.

Senhores! neste rápido estudo que temoS feito vé-se,
poD àe maneira clara e incontestável, que a fundação
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doó ciuóoA jucidicoA n"cAtaA duaA cidadeò foi a caUAa do
movimento inlcllGctual que ahi ccinata, dcAAa tiimuUuoóa
agitação de ideaA que fecvllhaca, ícazendo, como benéfica
conAequencia, oa maÍA AalutacGA ceAuUadoA. No ponto de
viAta GApicitual aA FaculdadeA de S. Paulo e Pecnanibuco
Gcain OA doÍA cocaçõeA do BcaAil, de onde pactia o Aangue
o.xygenado que ia alentac e vivificac aA pacteA do grande
corpo do Império Americano. Podem perguntar-noA,
comtudo: quem voa á\z que a caUAa deAtaA duaA cidadeò
ôe terem conAtituido oA maiA forteA centroA intellectuaeò
do paic foi crearem-Ae em agu Aeio oa curòOA juridicoA ?
Quem vcA garante que eAAe meAmo mo\'imento de ideaò
ahi não Ae.daria. foAAem embora eòAaò EacoIua fundadaò
naA capitaeA de outraò provinciaA ? A reòpoAta é clara e
convincente: Quaòi a totalidade doA grandeò talentoò que
brilharam em ambaò aA P a :uldadGA Juridicaò, nãò foram
filhoA de S. Paulo ou Pernambuco, e pata lá haviam
ido a fim de conquÍAtar um diploma daA Acienciaò de
Ulpiano; portanto, aí aA EacoIua que o concedem' não
tiveAòem ahi a Aua Ae'de, eAAeò meamoA talentoò- Ae diri
giriam para outra qualquer parte, onde funccionaòòem
taeò Eòcolaò.

A gloria, poiò. de que òe poAòam enAoberbecer eòAaò
cidadeò, foi uma gloria toda caòual, devia unicamente,'
excluAivamente a terem òido dotadaò com tão uteiò inòti-
tuíçõeò de Enòino Superior. E' eòòa.a Opinião de quaòl
todob OA eòcriptoreA que Ac hão occupado com a noòòa
hiòtoria mental, AobreAahindo, entre elleA, Sylvio Romero,
que affírma cathegoricamente: «o movimento teve por
factoreò individuoA pela mór parte extcanhoA áquella
terra, e òó ali naòceu pelo facto, quaòi accidental, de
terem elleò ido lá fazer o òeu cutòo acadêmico.«
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Foi, poió, eaotinemeiiie bcncfica, óenhote^, a influ
encia que a fundação daô Acadeniiaô ju-tidicaó exerceu
na vida eópirilual do Rraôil. Sem ellaó ecam dob fócoô
de viva luz que não óe teriam accendído, e oa raioA lumi-

noaiòôimo que dellea hão partido não iriam eapancar oô
denaoò e óomhiio^ ULM^oeíro."» da ignorância, que noa enle-
nebcecia o eapirilo. EUca foram aa fontea j-ercnncò doa
gcandea íde'ae,!>, e, abi, aob aa abobadaó auguaíaó do ma-
gcóíoôo Templo da Juòíiça, é que òe acrbolou no coração
da mocidade o amor ôacratióaimo da Patria. Foi ahi,

neólaô Faculdades, que o sentimento da equidade mais se
revigurava na exaltada imaginação dos jovens estudantes,
desenvolvendo-se o senso jutidico, tão necessário e indis
pensável á prosperidade e ao progresso das nações civi-
Usadas. Foram n'eUas ainda que os espíritos superiores
de Ruy Barbosa, de Teixeira de Freitas, Laffayette,
Clovis, Tobias, Nabuco, Ribas, Coelho Rodrigues e de
vários outros jurisconsuUos, se iniciaram noô mysterios
da nobilissima carreira em que ao depois tanto se
distinguiram.

E' ainda ahi, nas Escolas da Jurisprudência, que os
moços acadêmicos aprendem a sentir o direito, a desejar a
liberdade, e em cuja mente, encandecida pelo fogo do en-
thusiasmo, surge a formosa concepção, ide'al e fantastica,
de uma egualdade social e econômica, o sonho fascinador,
chimera deslumbrante da fraternísação universal que, com
toda a seduçíora magia das illusões, nos embala a alma,
docemente affagada pelos suavíssimos effluvios da espe
rança. E, todaNÚa, existe entre nós grande prevenção
contra todos aquelles que se dedicam aos estudos da
jurisprudência. Bacharel é synonimo de ignorância pce-
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tcncioòa, coaceitj eòòe, a falac fcaucameate, em pacte
ju^Lificavel pela pouca iUuòtcação que óe nota em algunó
doò peiteuceate.') a eòta claòòe, poc cauôaò que não vem
a pello eiiumecac, e, geralmente, o que já não é comprc-
hea.^lveL ale oò mai."» heiievoloò noò fazem a deôcrípção

do advogado da maneira pela qual noTa apreôenta o
diotiacto ôabio-poeta Paulo de Montegazza:

<rO advogado e' cm geral peòàoa culta, conhecedora
da vida e, quaoi óempre, eloqüente, ôervindo-óe daò armaâ
da palavra, doò ôophiòmaô e doò ôillogi.-smoó.

(cPoò6ue, todavia, fácil tendência para transformar a
verdade em mentira, visto que elle tem de usar essa ten
dência na pratica do foro, e tem de convencer os outros
daquillo de que elle proprio não está convencido.»

Ahl e, entretanto, quanta invetosimilhança, quanta
falsa asserção vai em tudo isso!...Que o diga Ruy Barbosa,
quando disserta em um dos seus discursos de ouro: aHa,
entre nós, antigas prevenções contra os juristas; mas essas
pcevençõGS caracterisam os povos, onde o sentimento
jurídico não penetrou no commum dos indivíduos. O
mal está na ausência desse sentimento, ou na sua
degeneração.

aOs povos hão de ser governados pela força ou pelo
direito. A democracia mesma, não disciplinada pelo di
reito, Q apenas uma das expressões da força, e talves a
peior deltas. Dahi o valor supremo dado peloi Estados
Unidos ao culto do senso jurídico; dahi a religião da
verdade constitucional encarnada poc elles na sua Côrtc
Suprema; dahi a preponderação do legtsmõ nessa demo
cracia definida poc elles mesmos como «a aristocracia da
toga».
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Que ccflictam maduramente ôobre. eA^n.^ pnlavca.>,
nítida conòub:>líinciação da verdade, aquelle.^ que inju.^-
tamente vibram golpes acetboò contta o.'> filhos da lei.
Que refUctam maduramente òobce e.5.^aô palavras oò
indívíduoò que lançam crueió inctepaçõeó contra todoò

oô òacerdoteó da Juôtiça, irmã gemea da Liberdade e da
Igualdade, porque, ói não eòtiverem arrebaíadoò pelo
calor cego daó paixõeó, maò apenaó influencíadoó pela
força conòciente daô óuaô convicçõeò, logo exclamarão
com o grande juriôconóuUo bahiano: «O eòpirito jurídico
é o caracter geral daô grandcô naçõeò óenhoraò de ôi
meómaó. Não fo^òe rara, como e, entre nó."" eòóa qualidade
eôóencíal e o poder não òeria tão audar e o povo não ôeria

tão ludibriavel. Oxalá foôòemoô nóò uma nação de juriótaô!»

Sim! Oxalá foóóemoò nóó uma nação de juriôtaó, repito
com a profunda energia de uma convicção òinceral... Si

o ôentimento do direito óe achaòòe arraigado firmemente
na conóciencia de todoò oò noôòoò c idadãoò, o paic, .em
tempo nenhum, por certo, reí>valaria no abyòmo eòcanca-
rado de uma miôera tuina!

Si o óenôo jurídico illuminaóóc o cerebro da mór

parte doò braóileiroò, o Brasil não veria tantoá de ócuô
filho6 òe deixarem embriagar com 00 licôreò fatidicoò da
corrupção, e nóô jamaiô noô deixariamoò pizar pelaò pataò
eòmagadoraó do deôpotiômo, porque teriamoô o conhe
cimento do noôóo direito e a conóciencia da noòòa força !
Eótiveóóemoô nóò envolvidoò no manto diaphano dajutiò-
prudencia, e a Liberdade não òeria para nóò uma ridícula
farça, a Eguatdaãe não òeria entre nóò a irriòoria utopia
de um òonhador, a [ustiça não òurgiría ante nóò com a
fóuna impalpavel e vapocoòa de uma louca aòpiraçâo
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Ccgío tec-voA, òGiahote.s, juòüficado plenameiile o
noóòo iinniGnáo eníhuóiaòmo pola data meniocnvel dfi n
de AiJoòto.

E' miòtec, poiò, concUiic. Ha. poténi um phenomeno
digno de òcc notado; e que aò outtaô capitaeò, óédeó de
Academiaíi que não de Diteito. ôe tem ôempce coUocado
na cetagiiacda daò altaò e elevadaô agitações do peiv^a-
mento. O Rio de Janeico, não obstante òec a cidade maiò
adiantada e a capital da Nação, jamaiò ôe pôz á fccnte
doô gcandeô commetlimenioô, nem foi a iniciadoca daô
gcandeô ídéaô que bcolacam e floceôcecam, quec no vaôto
e ubectoôo tecceao da Idttecatuca, quet noô e.\tenôoô e fec-
liliôôimoô campoô da Sciencia. A Bahia, comtudo, e'veí:"
dade, no ôgcuIo XVII, foi o ponto paca onde convecgicam
todoô oô belloô talentoô que neôta tecca de Santa Ciuc, ôob
oô caioô atdentcô do ôol da Auiecica, deôabtochacam em
micificaó expluôòeô de luz."

Foi a e'poca em que vlvecam homeaô como Anlonvo
Vieira, o doce apoôtolo e catechiôta, o òobecano principe
da eloqüência ôagrada; Gcegocio de Maltoô, eôôe gênio da
ôatyra e da pilhéria, ora jovial como aô alegteô expanôõeô
da faceirice, ora ferino como o eôcarpelo cruel do anato-
miôta, eôpirito mordaz, «genuino iniciador da noôôu poema
lyrica e da noòôa intuição elhnica;» foi a época de homenô
como o padre Euzebio de Matloô, Botelho de Oliveira,
Rocha Piíta e \'arioô outroô poetaô e oradoreô. E' também
certa a affirmação de Sylvio Romero de que ao decenio de
i85o a 6o na Bahia foi uma época de grande animação
Utteraria». Sim! é um facto eôôe, inconteôtavel! Entre
grande numero de poetaô de valor que fulgutavam neôte
tempo, deòtacam-ôe a figura veneranda do velho Monlz
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^atcelto, aa maiô aòóombcoóa encatnação do talento
impcovbatocio que o Bca^ll ha poòòuidon; o vulto de
•^gtacio de Menezeô. o maiò eminente doô d(:aiuatLií:goó
nacionaeó; Peâôôa da Silva, conhecido pela mocdacidade
da6 óuaô ôatycaó, e Auguôto de Mendonça, Gualbetto
Paôôoô, Junqueira Freire, Lautindo Rebello, Rodrigueô
da Coòta, Adelia Rebello, notaveia pelo ôuave lyriòmo
daô ôuaò endeixaò. A oratoria ôagrada fazia-óe ouvic
peloó labioó do grande Romualdo Seixao, frei Itaparlca,
Raymundo Nonato, Aróenio da Natividade e a eloqüência
política era brilhantemente representada por Barbosa de
Almeida, Landulpho Medrado, João Barbosa, desta
cando-se, dentre estes, dons athletas da tribuna brasileira;
Maurício Wanderley e Fernandes da Cunha.

A sciencia tinha cultores da força de um Ferrão
Moniz, Jonathas, Ataliba, Eduardo França e Rodrigues
da Silva. No jornalismo havia um Guedes de Cabral. Sim!
esse facto constitúe uma verdade que não se nega, mas
elle não destróe as asserções formuladas,

E não destróe, porque aqui, na Bahia, não se pode
attribuir á Faculdade então existente a causa desse

assignalavel e grande movimento. Na i.'' e'poca porque
ainda não existiam entre nós Estabelecimentos de Ensino

superior; e na 2.^, porque dentre os homens que nestes
tempos se salientaram, poucos, muito poucos, eram os
que ainda se assentavam nos bancos acadêmicos.-O que
podemos affírmar é que a Bahia, não obstante ser privada
de uma Escola de Direito, não se deixou ficar atraz das
suas outras irmãs, cedendo sómenle, em certas occasiões,

a dianteira á S. Paulo e ao Recife, unicamente, exclüsiva-
mente, por serem estas cidades a sede dos cursos juridicos.

■  — . u-ÀiL»,:.- -



■-f • ^Wr\ ♦ • • • . . .
i ...

'V

y-

= 145 =

K a cairão, ocahoco^. pela qual a Rahia, apcrac de não
ter. lido ein oou aolo um IOaLabelccin\ealo de b.nôino Juci-
dico. ha oído «o cênico de um movimento littecacio aòóa::
cou.->rdL'cavel,'- naa dua.t epocaa que acidiamoa de lembcac,
eolá em aec Ella «o vecde ninho mticmuto.^o de etecna
poeaia,» de onde hão oahido focteò, cicamonte emplu-
madaó, pcompta.^ paca oo allaneico.^ e macavilhoòoò vooa,
aí» mai.*» poaòanleó e aohech.iò- ajíuiaò da intelUgencia
hca.-)ileica que, com a mageatade olympica do óeu podec,
tOm devaaaado o ceo da vida nacional.

hã' que a Bahia, òullana que ocgulhoòamenle òe aôóenta
aobce um coxim de vetduca.i. cetcatando-í)e òobecbamente
no eipelho e^imetaldino du.^ a3■lKi.^ do -leu focmoôo go.pho,
cuja.-) ondaí) aonocoòaa, vindo ooculac òubmiôôaò e ôuave-
meule a.'» auaa planta.>. entoam pecennemente um cântico
de melancolia e de amoc. numa occheMca hacmonioMioima
de beijoò, é «a palcia de lào belloò talentoò; a Athenaò
Bcazileica, na Gxpce.-ioào de Alencac, que não cança de
pcodu2Íc eoladiòtaò, ocadoreo. poetai» e guecceicoó.»»

IC" que o ba^.^,lmico e|fUn'io da.i .tuaJ jlocei» de deòlum-
hcnnle collc^alçã.^ a pua.^a alhmo;^pheta doce e
.-.aliiUiir. o meUitluo daò iiguaí. doò òeuò cioa
caud.,lo.^o^ e ao queda.^ doceaieiUe nioRotoaaa das suas
cachoeitas, o e.vploudido surgi, da auro.a abnlhautada
pelos auci-fiiliíenles raios de um sol dos ttopicos, o

íiv, anilado d-este ceo sempre acul e sempre puro, que nos
'yí apreseuta o tasciuaule esneetaculo de u.n lir.namenlc

oirde sciuülam ast-os. eslrelias. eoustellaçoes e plauetas
cm tre.nulas fuluuraeòes. as suas eoUinas soberbas e

5,." vcrdeiantes. as suas im.nensas |Unr>stas imponcules pelo
.  giqaulasco dos seus arvored.-s seculares que soberaua-

uieulc SC cr.Juem por eulre a variada vegetação dc uma
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floca Uixuciante, povoadas poc myciadeò dc aveò, orgii-
Ihoóaó do colocido maíicado da óua cica plumagoin, que
óoUam oò óuavíiôiino.-s cantareó de melódica hacmonia;
é que todoó eóòeó eacaatoô da natuceza vicgein da minha
iezta. deòpettam aò òublimeó inópicaçõeó do gênio na6
almaó vibcateiò, facilmeníe émocionaveiò doò òcuò fílhoo,
em cuja meníe cevoíuíeiam chammaA de fulgído laíenlo,
em ctijaò veiaó fecvilham, lavaò de um ôâo palcioti.-Mno. Fl'
que Vóó, ó óólo abençoado da minha tecna natal, .^oií» a

patria da Ubecdade, da intelligencia e do enthuòia.^mo!
E' que Vó.^, a pecola do Xocte, òob a mãe da abne

gação e do hecoi^mol
K Vóó, 6 paícía dá Ruy Barboòa, róô que no mo

mento fatal em que quisecam pizac-vo.^ aoó pe'ò, enxova

lhando a honca de um vo.^óo filho illuótce, voô ecgueótcò
ôobcanceica e, com fca mageAtade da vo.^àa focça, a
independência do voòòo conceito,» lhe cingíóieó a fconte
olympica com a auceola da glocificação, cepceòentada poc
uma candidatura de 92.000 votoò, «em uma eleição .:>em
precedenteò, que echoou pelo paiz como o tumor de
vaóta acclainação Itiumphal»; Vóa, ó pcinceza coroada do
Bta.^il, que noa impeíoó frementea da voaaa juatiça, noa
atcouhoa de voaao febricitante enthuaíaamo. arcancaatea
do 'exílio a Joae' Bonifácio, o conaagtado Patriarcha da
noaaa Independência, como um proteato vibrante e gran-
diloquo contra o ayatcma altamente cenauravel da expa-
triação e do oatraciamo; Voa, ó irmã glorioaa de glorioaaó
irmãea, recebei em voaao aeio de Mãe idolatrada a

declaração aíncera que voa faço: ai alguma vaidade exiate
neate coração que voa pertence, e a \'aidade de aer voaao
filho, de haver reapirado. deade oa primeiroa momentoa da
minha exiatencia, o voaao ar embalaamado, cujo benefico
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anibioalo, de eavoUa com o o.\yg'euK-í que noò vivifica o
o òaiigue, aoò iiifilUa a alma o amoc pela Uhecdade ale
á.-i augu.-blia.:) ôupetctuciaale.% do òaciificio; de.")pccta em
jioo.^o .:>eio oòòa adocação infiaita, .-^accoònata pela Ju.^liça,
eni toda a ve.^italica pute^a da oua aiidez, òem attejicioò
nera hypoctiòia; que accouda em aoòDO peito, eathu-
òia.Micaò vibtaçõeo de atdeale pattioli::)nio: que fa2, jiual-
rieale, bcotat; em aoooo cotacão uma }onie niagica, ínex-
golavel "de boadada e de caciaUoo pata todo.5 aqiieUeò
com que \'iveinoo em expa'i.")òe.:> leae:) de intima tetnuta.

l£ nó.i, meu.^ cutoô collegaj, devotado.^ apoololoj) do
Diteilo, pela a(]eiçà0 que tetno.'» a Paihia, em nome da
dedicação que dovemo.-) ao litatil. lomomo.'), neJiíe
momento, ein b.ii.vo da.> abobadi.'^ augu-^ila,."» dc.-.te te.^pei-
tavel d'emplo da Scieacia, que aoò en.>ina a coacotdia e
o amoc, a paz e a vittude, a jii.diça e a catidade, ôob o
teatemuaho valiooo doa aoaooo me.^ttea, cujo olhat amigo
e aaimadot ota deocaaça òobte aóa com a tetaa ôunvidadc
de uniu caticia, tomenioo, pata ao-i^a diviòa, dutante
todo o decottet da aoòòa exi.iteacia, a admitavel ôeateaça

de Ruy Hatbo.^ju, «digna do eacudo de lodo o tepublicaao
òinceto e pattiota»:

«Coni a lei, pela lei e deatco da lei, potque jota da
lei não ha aalvação.

- 'wáttulMÍ ül-iijfi'" '

CJll- ̂  «
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P.1BLIOGRAPHIA

xVS TPxKS ESCOLAS PEXAES

(KSTUUU COMPARATIVO)

POIJ

_ -A.nt<jiiio Aloni^ S^odró de .Ara-ga-o
rn.ti ssi,! <lii KacuUlailr Livrc tU- Uirciin rtiv Uabia

í^uanj.o ll\'e cot\hcciineiilo de ».]ue o Sc. Dc- Antonio
MÒniz AtíAr.Ão, que acabava de CLCcbec o gcau
de hachaccl cm AcicncíaA jucidica.í c .lOciaoA, .^e pcopunha
ao Uigiit dc pcot"c.*>Aoc de noòòii Faculdade, confeòòo que
r^ao me cau.^ou boa impce^aão a noticia.

Pacecia-me que eca cedo paca pa.^òac do banco de
diocipulo á cadeica de mealce.

A minha pce\-enção ainda òc juatificavn. pocque a
cudeica, que elle pcetendia, eca a de diiíeito ciíími.-^.al,
da.-» maio dilficeio; uma dao ocienciao que maio tem
evoluído; talvez a que maio tem otdo eotudada e oobce a
qual maio tcabalhoo oe tem publicado, havendo gcande
divecgeucia, e,m nuiitoo ponloo, enlce oo eocciptoceo, cada
qual maio autocioado poc ieuo eotudoo e pela dialecticn
de oua acgumenlaçào.

Coube-me fazec pacte da commiooâo examinadoca
como Lente de uma dao cadeicao^deo^a matccia.

Aoòioti á pcova eoccipta, da qual cecebi uma copia
enviada pela Seccetacia da Faculdade.

A ímpCGOOào, que me cauoou a leituca. foi favocavel
ao candidato. . -
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Vio-o, dcpoiò, ce^pondei: de modo .^e^^Luo, pcoptio de
quem tem conóciencia e conhecimento do que diz, á
acguiçâo doò dou^ colle^^t.^ que. poí: mai.-'> inodecno.^, ine
pcecedecam.

Recocdo-me que combati de im>do um pouco jícveco

aó ideiu.> emittida.^ na pcova còccipta, que vecòou ."johte
ccimeó político;>, mòòtcando-me de alguma maneira deó-
conteníe por eóperar melhor trabalho em vi.5ta da.^ ínfor-

inaçõe.5, que me deram diver^oj) collegao, pob em razão
de minha auôencia da Faculdade durante alguni tempo,
pouco conhecimento pejòoal tinha doó alumnoó e de òua
applicaçâo.

Era um meio de melhor conhccel-o e de dar-lhe

occaôião de mcotrar a.5 ouaô habiliíaçòeo.
Rtíopondeu-me, ôUòtentando com fírmeòa, bem accen-

íuada, 3.Ò òuao opiniões e ao ideiaó emíttídao, com grande
parte daó quae.5, aliá^, eu e.5tava de accordo, manife.i"
tando-me divergente para eòtimulal-o, e poder melhor ■
julgul-o-

pei-lhc o meu voto, como o fez toda a Congregação.
Apesar de muito moço, pareceu-me, ein viòta da^

pcovao dadao, que a Faculdade fazia uma boa acquiôíção.
Não me enganei.
Coube ao Sr. Dr. Moniz Sodrí:, no impedimento do

cathedratíco, reger a cadeira, e ahi tem elle moóírado o
^eu muito e;5tudo e aptidão para profe^âor.

Ha algum tempo recebi do Sr. Dr. Moniz Sodré um
exempta^ de ̂ eu livro .iobre tres escoi.as renaes.

Comecei a ler eôte trabalho, embora bem predbpoôto,
etando, todavia, que o ôeu autor ptocutaòòc óalientar

exagetadamenie oò fundamento^ da eôcola, que adopta,
aó^ando muito por alto peloò daò outraã.
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K
Reconheci, pocem, que o Sc. De. Moni:; Sodre' foi

dinceco na expo.^ição doô acgumentoó, de que ôg ôecvem l
oô ôectatioA daò treô eôcolu.i),

Vecdade e, que, levado pelo enthuòiaí>mo poc Aua
eôcola, e animosidade contca a clássica, escceveu:

«Em favoc do livce achitcio, a não secem aS dissec-
taçõGS sentimentaes de uma cethocica ja gasta, oca, e
palavcosa, de nulla ou mínima impoctancía no campo da
cazao e da lógica. dou> únicos acgumentos inececem a
honca de sec combatidos, afim de pòc-se a calvo o seu
nenhum %'aloc pcobatocio e conxàncente».

Este conceito, pacece-me. .secia mais applicavel á
escola anthropologica do que á classica, que nada tem de
ôca e palavcosa, e está mais de accocdo com a cazão e a
lógica.

Considero aquella aspeca apreciação como um deva
neio de moço. podendo, laK-ec com caiãc, se me cetocquir,
que este meu cepaco é uma caturcice de velho.

Embora sectário, e cada ver mais convicto, de outra
escola, comludo, não posso dei.var de aí^itmar que o Sc.
Dr. Moniz Sodré defende a que lhe parece melhor, com
talento e de modo brilhante.

Sou daquelles que mais respeitam as opiniões alheias,
e que mais apreciam um boa argumentação, embora con
tra o meu modo de pensar.

Tenho de minha cadeira dito aos alumnos, que sou o
maior adversário do — magister dixit.

Aprecio mais o que combate a minha opinião, mos
trando ter estudado e estar seriamente convencido, do que
aquelle que, somente por uma mal entendida consideração,
defende, sem estudo, a doutrina que sigo.

Satisfar-mc muito naturalmente, ver seguir-se os

r.aj
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ptincipioó, que adopto, ruaò não me moleota, quando oa
combate.

O St. Dc. Moniz Sodrk, no .')eii livco, levou o Aeu

eócxupulo e lealdade ao ponto de tcaiioccevcí: doô autoccò,
que cita, aò ôuuò paUiviaò, quec elleò favoceçain, quec não,
aó òuao opiniõeò', moí»tcando que é um convicto sincero, e
que não teme a dbcuòaào.

Seu Uvco é um valioso e indi.")pen/»a\'el nu.viliaí: paca
oò alumnoô, que teciam de pecdet muito tempo em pco-
cucac e manu-^ear todo^ oò tcatadi-^tao, que oe tem cccu-
pado do aô.^umpto.

Ahi encontcaráo quaôí tudo quanto oe tem eoctipto,
tocnando também mai-^ fácil a con.-iuita do.-) Ocluinaeô aoò

que não ôe contentacem com o apanliamento feito.
A leituca de.-j^e Uvco não e'aó pro\'eiíoaa aoò aUimnoò,

e aim a todoa, meamo aoa que já tem juízo foc.mal aobce a
eapecie.

E" aempce agcadavel cecocduc o que ae eatudou, e
apreciat de novo oa atyumentoa contcacioa ao no.ioo modo
je penaac, auccedendo áa verea, que aa ncòaaa convicçõeô
ainda ficam maia tobuotecidao.

Sou oect;rcio da eòcola clu.^^oica, mao o meu eopicito

não é refcacl.icio aoò ptogteoooo que a .'iciencia tem feito,
que não í^ão incompati^•ei,^com aquella eocola.

Se não aceito o que ha de oco e pala\'C(.-oo, contca a
It^gica e a í:.czão. na còcoia anlhcopologica, nem poc io.^o
dei.'^-^ de applaudit algum') de ôeuo conceito.^.

E' um etto e grín-e inju.>tiça que .-ic faz aoo da eocola
^I^^^.A,ica pcetendec que elleò aão una empentadoo como
ji^rem ca ^eiia advetjutioa, e não acv>mpaiiliam oo piOr

).:> da ôciencia.gceodo.
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Faço votoò paca que o Sz. Dt. Moniz Sodré publiq^t^
outcoô llvco.^ ôobce a mateúa de óua cadeira.

A6 queótõeò, que ôc óuòcUam em Direito Criminal,
ôão variadiáôimaô e um homem eòtudioòo e trabalhador
não deve guardar, ôó para ôi, o fructo de òuaó lucubraçõeó.

Bahia, 24 de Fevereiro de 1908.

T. G. Paranhos Montenegro.

i

Ptofeóóoc Dr. Rodrigues Doria—Toxemia &
—37 pagò.. Rio de Janeiro, 1907—Trata-ôe de uma excel-
lente memória, apreôentada ao 6." Congreòòo Braòileiro
de Medicina e Cirurgia (S. Paulo — Setembro de 19°?)
pelo A. que é profeòôor naó Faculdadeó de Medicina e de
Direito da Bahia. .

Veràando o aóòumpto com clareza e competência, 1. 5
occupa-óe o A. do problema áemprc actual do alcoolismo, <
dividindo com N. Kerr em duaô classeó aò causaó da em
briagues—cauóaA prediòponenteó e cauòas excitanteô-

Conòiderando como cauóas excitantes «aS formaS
variadas de choque nervoso, como as perturbações domeS-
ticas, commerciacô e financeiras, a hyster-ia, a puberda e,
a edade climaterica nas mulheres, a gravidez, o exgot o
nervoso e as freqüentes prescripções médicas conten o
alcooU—estuda, no grupo das causas predisponentes
mais importantes, a influencia do sexó, da edade tempe
camento, raça, herança, educação, religião, dieta, m S
condições hygienicaS, estado civil, circumstancias pecu
jiiarias, occ.upação, habites associados, choque nervoso,
moléstias diversas, condições cUmatologicaS.

Além da embriaguez alcoólica, refere-se o A, á into
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ícicação pelo eíhec, o opio e mocphina, a cocaína, chlotal,
OA bcomucetoò, a antipycina e .plenacetína, a ganja e

haóchíòh, não eóquecendo a toxemia denominada pelld"
gra na Italia, onde e devida á alimentação pelo milho
alterado, tracta em capituloò á parte da autotoxemia e do
tractamento doómaleò origínadoô peloô toxicoó eótudadoô,
moótrando óuaA intimaô relaçõeó com o crime, e fecha o
aóôumpto com aò òeguinteò concluóõeó, que bem reòumem
a matéria ventilada na memória,

A íoxemía conótítue importante capitulo da patho-
logia óocial pelaó ligaçõeò eótreitaó que ella mantém com
o vicio e o crime.

2." A embriaguez é uma cauóa de primeira ordem na
producção do crime, òobreóahindo a embreaguez pelo
álcool, que òobrepuja muito todaó aó outraó pela freqüên
cia e pela violência.

3.* A embriaguez pode óer primitivamente uma
doença, maò é também muitaó vezeó o resultado do vicio.

4.® O álcool não é em abóoluto um mal; pode preóiar
bonó óerviçoó ao homem. Deóneceóóario á vida, o óeu
emprego reòulta principalmente do abuóo.

5/ Alem de cauóaó internaò individuaeó, a embria

guez encontra poderoóaò cauôaó externaó, phyóícaô,
moraeó e óociaeó.

6.^ A embriaguez alcoólica não depende óomeníe da
quantidade maíó também da natureza e qualidade daó
bebidaó; ella figura como a maiô freqüente cauòa da
loucura.

A embriaguez peloó narcoticoó não ióenta de peri-
goô díveròOó, é muito rhenoó violenta e ruidoóa do que a
alcoólica.

Aó perturbaçõeó nervoóaó e a degeneração do
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ocgaaÍ6mc, pcoduzidaò peloó agenteó embúaganteó, e
c o nA e c u i i V j-j-j g g o enfraquecimento da vontade e a perda
ào ôei-iào mocal, explicam oô impuldoâ criminoóoi. noó
individuoí, que delleô abuòam.

9- Aa autotoxeiTiiaA também podem óer a origem de
crimcA pela influencia de Aeuô venenoA Aobte o Ayòtema
necvoAo.

A condição eôôencial para o tratamento do alcoo-
Uòmo, como doença ôocial é'a reAtricção do conAumo do
álcool, quer por meio de medidaA repreòAivaâ da liberdade
de tí mbciagar-óe, quer pela reAtricção Aobre a venda daA
bebidaò alcooUcaA, acompanhadaA de cigoroAa fÍAcaUAaçâo
acerca de AuaA aduUeraçõeA.

Gomo preventivo de grande valor acham-Ae a
pcopaganda em favor da temperança, o melhoramento daA
condiçõeó de vida do proletariado e a educação litteraria,
moral e phyAica.

ia.*" O tratamento da embriague::; peloA narcoticoA
obedece aoò meAmoA principioA que o do alcooüAmo; aA
autotoxemlaó Aão curadaA peloA proceAAoA therapeuticoA
proptioA a cada moleAtia. „

J. F.

SysUma do Direito Civil Brazileiro, pelo De.
Eduardo Espinola, vol. i.°—Introdução e pacte geral.-

Eôte volunae é o primeiro de uma òerie em que o A.
percorrerá, com a Aua vaAta erudição e largo AenAo
dico, todo o extenAo campo, do Direito Civil. MaA eAAe já
conòtitue, Aó por aí, iAolado do Aeu conjuncto, uma obra
de meAÍre, tal é a proficiência e Aegurança de conceito
com que Aão diAcutidoA oA muUiploA problomaA que ag
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levantam, de dif|icil óolução, poc vezeô, no òeio deóíe
impoclantióâimo camo da òciencia jucidica.

«Em boa hoca, eòcteve o eminente pcofeòóoc Conò.
Filínto Baòtoó, no bello eòtudo que ôecve de prefacio a
eóíe Uvco, em boa hoca lembcou-óe o autoc de dotac
noòòãò letcaô jucídicaò, felizmente já dignaò de cenome,
de uma obca de muito eôtudo e de muita vanta<?em não
òó para oô que cutdam aó academiaò, como também
para oô meòtreô; porque o ôgu conteúdo, ao alcance de
todaô aô iníelligenciaô, é, ao meômo tempo, gra^'aô aô
nolaô que o enriquecem, um manancial copioôo e perenne
de enôinamentoó e ílluôtração.

«A doutrina pode ôer colhida em ôua óimpUcidade
e logo avuUar-ôe noô maiô eruditoô deôenvolvimentoô;
havendo, porlanto, enôejo para a immediata comprehen-
ôão do que é enòinado, ôem compromeítimento daô obôet-
vaçõeô e da critica a que o texto pode conduzir.»

Para que bem óe poôôa avaliar a importância do
excellente trabalho que noticiamoô, baôta lançarem-ôe oô
olhoô òobre a ligeita ôyníheôe daô materiaô que elle
contem.

Na Introducção o A. aôôignala aô variaô íentativaô de
codificação do Direito Civil Brazileiro, analyôando oô
projectoô de Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo,
Felicio dos Santos, Coelho Rodrigues e Clovis Bevi-

LAQUA. Vem logo apóô, naô Noçõeô Fundameníaeô, o
eôtudo do Direito em geral, ôuaô relaçõeô com a Moral
e claôôificação em:

1."—Direito Publico e Direito Privado, e ôuaô ôubdivi-
ôõeô;

2.°—Direito Objectivo e Direito Subjecíivo.
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DopoÍA a obca ôe divide em duaó patte^ que òe óubdL
videm cm di()ct;enteA capiluloô.

A pcimcita patte eótuda o diteíto civilôob o óeu aspe
cto obieciívo.

O óeu capitulo I ítacta da fonte immediata—a Lei, e
daò fonteó -ínedtaias—oò coóíumeA, oò ptincipio^ gecaeò
de diceito, o diceito comano, o diceito daô naçòeá cultaó.
O capitulo II occupa-óG com a intecpcetação do

Diceito.

Oò capituloò líl e IV eòtudam o Diceito conòidecado
etn celaçâo ao tempo e em celação ao eópaço.

A òegunda pacte da obca eòtuda o diceito civil óob o
òeu aôpGcto stibfeciivo.

O capitulo I compcehende:
§ 1.®—Noção do diceito ôubjectivo e óeuó elementoò;
§2.—"Doó elementoò que conòtituem o diceito civil

òubjectivo.

§ 3.°—Daò diviòõeò do diceito civil òubjectivo.
O capitulo II tcacta do—Sujeito do Direito:

§ 1'"—Da pessoa natural', a) pecòonalidade humana e
diceitoò pecòonaliòòimoò; b) começo e fim da pecòonalida
de humana; c) capacidade jucidica e capacidade de exec-
cec diceitoò; d) eòtado civil do indivíduo; e) domicilio e
auóencia; _/actoò do eòtado civil.

"^l^-^Da pessoa jurídica'a) conceúo a claòòificação
daò pGòòoaò jucidicaò; b) òua exiòtencia e capacidade
jucidica,

O Capitulo III occupa-òe com o Objecto do Direito:

§ 1-°—Das relações jtiriãicas sob o ponto de vtsta
doseu objecto. Doò benò e do patcimonio.

§  —Da classificação ífí)s a) conòidecadoò em
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óua pcopcta natureza; ò) em óua compoôição e em relação
unó aoA outroò; c) em relação ao óujeito.

No capitulo IV entra o A. na Analyóe doó Factos
Jurídicos:

^ 1.°—Da acquiòíção, modificação e perda doô
direitoô. Doó factoô juridicoò e óuaó eópecieó.

§ 2°—Doô actoó juridicoò e da declaração da vontade:
a) noção e eòpecieó de actoó juridicoò; ò) òeuò elementoò
eóôenciaeó; c) declaração da vontade e interpretação doò
actoó juridicoò; d) repreòentação e ratificação; e) elemen
toò accidentaeò doò actoò juridicoò*/) inexiòtencia e annul-
labllidade doò actoò juridicoò.

^ 3.»—Oò actoò de terceicoò e da culpa própria. Do
accaòo e da força maior.

§ 4."—Da influencia do tempo òobre oò direitoò: a) doò
prazoò legaeò e da data; ô)da preòctipção.

O capitulo V eòtuda:
§ 1.°—Da acção e da excepção.
^ 2.°—Da prova: ã) onuò da prova; Ô) meioò de prova.

M. S.
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