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Breves Aiinotações á Iniroducção do Codip
Civil Brasileiro
ihtroducçHo

Art. P- A lei obctga em lodo o teccitocio, bcaôileico, naô
ôuaô agua."^ leiiilociaeò e, ainda, no eôUangeico, ale onde
lhe ceconheeeí.ein extettitotialidade oô pcinclpioô e con-
vençôcô inieinacionaeô.

1  - Gomo juntamente obnetva o Pcof. CloviS Beviláqua,
«á inlcoducção do Codigo Civil não é unia pacte compo
nente do menmo; e', pot aônim áizez, uma lei annexa, que
56 publica junctamente com o Codigo, pata facilitac a 5ua
applicação. Oa ôeu5 dÍ5po5Í.tivoô comptehendem matecia
de diteito publico, de hecmeneutica e dé direito intecna-
cional privado.» (a)
De feito, 05 art5. i ." a 4." regulam a applicação de

qualquer lei bra5Íleira no enpaço e no tempo; o art. 5."
e5tabelece o principio geral da obrigatoriedade da lei,

(*) Primeira parte diimn obra que está no prélo, editada por Joaquim
Ribeiro & C.

—(a) Codigo Civil Çommentado,.vol. 1.°, 1910, pag. 8S,
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nàc òGivindo de e.^cuòa a allegação de ignotul a; a patte
final deòte .me^nio aitigoe o ait. 7.° dispõem ôobce aò
lacunas e aò ob^cucid.ide^ da lei. indicando ao jui3 o

modo de ."íuppcil-aò; o act 6.° dá unia tegia de iníec-

ptetaçào legal. Fim iodoô ailigoô .•^e exatani pte-
ceitoò de comnuim appUcaçâo ao diteito publico e ao
diteito pcivado. Donde òe vê que não fòia de tãzão con;M-
detal-oô paile inlcgtanle dum (2odigo ('dvil. Quanto
ao.^ actò. 8." a 21, pocem, a meôma imp.i^ptiedado oe não
aponta. Encertam elleò uoima^ de diieito intetnacional
ptivado, ou, anteô, de diteito civil internacional, (b ^
não fota de exttanhat, nem de sêtia inconveniência,
fotma.^ôem uma daô ítccçõeô do Codigo. (r.)

Entretanto, e'certo que o.^ Codigoô Civi.s allemào e itali
ano, o ptimeico na lei de introducçào (Einfhiüungogt oel3)
e o segundo na.-i di.^pvv-íiçòcò pteliminateo, de.->lacatam 00

pcmcipioò de appUcição )tla lei e de diteito intetnacion d
privado pata uma patte òepatada, com diòtincla
numeração.

Seguiu-lhe.^ o exêmplo noôòo Codigo. O Projccto Bevi
láqua propuzeta (jue ôe adoptaòae pata eoôa introducçào
o titulo que lhe deu o legiôladot lede.ico.
No projeclo teviòlo, embota •'ie maiitive.^ôe num-etaçáo

á parte, houve o ptopo.5Íto de fazei a enltat no cotpo do
Codigo como titulo pteliminat. A Cüm^■lD.^ào doo 21
deputados adoptou a designação — lei pteliminat — como

(b) Ecílmente não são ahi consignados os principies de direito coin-
jnorcial intenjacioníil.

(o) No Codigo Napolcão o «titulo preliminar» e no Codigo Civil aiistriuro
a «introducçào» li.ilain apenas Oa publicação, effeilos e appUcaçSo ('«i"*
leis em geral. Principies de direito internacional privado contém o capit"!^
que se occupy- pessoas.



.■so encontcava no Pcojecto Coelho Rodcigueò. Pot emenda
do Senado âe acolheu a epi^fcaplie actual. y) .

O Codigo Civil argentino tem 00 titulei» pceUminacei»
em que ttata daó Jeiô e do modo de contar 00 pca_oò.

No codigo Civil do Chile ha um rtitulo^ Prellminacs
com 0.^ òeguinte.-» paragcaphoa; i." —de Ia lei; 2 " — pco-
mulgacion- de ia lei; 3/ - efectoò de Ia lei: 4.^ — inter-
pcetacion de Ia lei; 5.° — de|intci'oa de variaô palabrai»
de \xòo frecuente en hKi leyei»; 6.® derogacion de laô
ieyeô.

Tem e5i»e titulo 53 aitigOi». doi» quac.*» 27 pertencem ao
 è' 5-"

O Codigo Civil colombiano acompanha o chileno, e o
do ücuguay approxima-òe do argentino.

O da Lui-iiiania coníe'm egualmente um — prei.iminary
TiTLE — com cinco capituioA: oj iaw; of the publication of
lhe lawi»; of the effectò of hnv; of lhe publication and
conótruction of lawii; of the repeab of laWA.

EAtudando aô diôpcôicõe."» preiinrin irei do Co ligo ita
liano, o Prof. G. Venezian tece ei»tao coniideraçòei: «Le
diopooizioni contenute nei titolo pteüminare oulla publi-
cacione, interpretazione ed appiicazíone delle leggi in
generale non oono da reteriroe ai ooio Códice Civile,
ma cziandio a tutti gU altri Codici dei Regno, anzi in
generale a tutíe le diipóoizioni iegiolative, oia che appar-
tengano al diritto privato, ola che appartengino al diritto
pubblico; e benchè eoòe oiano teotuaimente ôtabiUte per
le óole leggi vere e propríe, nei òenoo òtretto dei Ia pa-

(d) Vide Clovis—toe. cit. Trabalho da Comrnissão da Camafa. vol. à, paff.
43. Diário do Congresso Nacional, de 29 Dezembro de 1912. -



cola, iuttavia, devono oóóecvacôi anche pec gli altci
pcecetti obbUgatoci, e coòi pec i cegolamenti, pec i de-
cceíi, occ. (e)

•2 —0 í.tt. I." da intcoducção linha o n. :o no pcojecto
pcimitivo, bem como no ceviôto. A cedacção eta: üAô
leb fedecaeAdo Bcai.il ̂ ão obcigatouaa em todo o eópaço
coccGòpondente ao ôeu teccitoeio, naó ôuaA aguaó tecci-
tociaei) G no eitcangeico, até onde ôg eitendec a ôua
Gxfeccitocialidade, ccconhecida pelo diceito ou pela.^
convGnçdea intecnacionaeò. O Snc. Azevedo Macque^
pcopucGza no aPacocec que.paòoai).^e o aitigo a con^tituic
a pcimeica diôpoóição do Codigo; (a) o Snc. Andcade
Figueica, ao envez, quizeca vel-o iniciando a òeue de
cegcaò ôobce diceito intecnacional pcívado (b)
Entcetanto, no òubòtitutivo do meiimo deputado Snc. Aze

vedo Macquei, tinha o n. 8, pairando a ügc o 2." artigo,
poc pcopoòta da commi.iaâo eôpeclal de cedacção, de que
faziam patte oi." deputadoó Fcedecico Bocgeo, Luiz Do-
iningUGò e Alfcedo Pinto — celatoc (c)
Deu-lhe o n. i a emenda dd Senado, que tcan^ipoctou

o act. 1 ° do Pcojecto da Gamara pata o )im do Codigo
(peniiUinia- diópoóição). No Codigo chileno óe dispõe;
Act. 14. La lei ei» obcigatocia paca todoò loo habitantes
de Ia Republica, incluôos loó estcanjeccò. Act. i5. A
Ias leyeò patciaô, que cegla^. Ias o-bligaciones i decechos
civiles. pecmanececán sujetos los chilenos, no obstante
su cesidencia o domicilio en pais estcanjeco: 1° en Io

(e) II Códice Civíle aiínotato. vol. 1.", pag'. 1.
2—(a) Trabalhos da CoimiiiSsão vol. 3.°. pag. 26
(b) Trabalhos da Comraissão vol. 4.®, pag. 22.

(c) Trabalhos da Commissão, vol. 6.°, pag. 548.



celativo al eòtndo de hiò pecôonaô e a ôu capacidad para
ejecutac ciertoA acíoó, que hayaa de lenec efecto en'Ghile;
2.® en laô ohligncíone:» e derechoò que iiacen de laa re
lacionei de fiunilia: peco ido ceipecto de ôuò conyujeô
i paiienlei chilenoô.

É no óeníido deite ultimo artigo que ie deve entender
a obrigatoriedade da lei no eitcahgeiro. (d)

Art. 2° A obrigatoriedade dai leii, quando não fixem
outro prazo, começará no Diitrícto Federal irei diaô
depoiô de officialmente piiblicadai, quinze diai no Eôtado
do Rio de Janeir.-", trinta diai noi Eitadoi mari-
timoi e no de Minai Gecaei, cem diai noi outroi, com-

pcehenllidai ai ciccumiccipçõei não conitituidai em
Eitadoi.

Pacagrapho único. Noi paíjei eitcangeiroi a obrigatori
edade começará quatro mezei depoii de officialmente
publicadai n.i Capital Federal.
3 _ do dec. n. 572 de :2deJulho de 1890,

ai leii eceioluçõei (.■) erain obrigatoridi tcei diai depoii
de pLiblicaidi; no Diitrícto Federal — pelo Diário Offi-
cial; nai capitaei doi Edadoi —por iuai folhai officiaei;
ai comarcdi do interior pelo juízo de direito em
audiência.

(cl) ÍVí/c'—Systenia do Direito Ci\-il Brasileiro, vol, 1.^: Z.'* ed. 19.7, Cap.
IV da Parte Primeira. _ .

Ahi procuramos salientar que a ]>reoeciipaçao do elemento material do
Estado (território) não deve ir ao ponto de se doscoiiliecer a importaucia
do elemento pessoal; não basta transpor as fronteiras de sua patria para
que fique o índividuo desobrigado de lhe respeitar as leis.

o—(a) O dec. n. 3191 de Janeiro de 1S99, noi arts. 39 e •10. estabelece
a distincção entre lei e resolução: a primeita contém normas geraes e
disposições de natureza organíca, ou que tenham por fi m crear direito
novo; a segunda consagra medidas de caracter administrativo ou político,
de interesse individual ou transitório. '



Muitaà vezeô, pocém, foi. naò capitaeó do.*» Eòtadoô e
pcincipatmente, naô comaccaô do intetioc, de^alt^ndida
eòóa cegca, e vacíaô leiò fedecaeò impoctanltíò jamab
tivetatn a publicação devida.
Aòôim, poc ex., aí> leiô òobce iallenciaó (dec. n, 2024) ®

òobce letcaò de cambio (dec. n. 2044) deixaram de ter
blicação ■official na própria capital do Eatado da Ba-iaia.

O projecto primitivo, prevenindo, em parle, ircegulati-
dadeô dtíó.>a natureza, propoz: Art. 1.° Quando a lei'
promulgada na forma da Conòtituição, não fi.xar outco
prazo, ôerá obrigatória: na Capital Federal e naò doò
E.dado.^ tre.^ diaò depoiô de publicada na reopecli^''^
folha of/ícial: noò outroò municipioô, tre.i dia.i depob
de recebido na reòpectiva òede o exemplar da meòfl^^
folha em que houver òido publicada a ôua integra.
recebimento òe preoume,' deóde a chegada do primeiro
correio expedido da capital, depoiò de ahi ter ■•'lido feita
a publicação official da lei. ()ò inconvenientcò deòòe
modo de publicação de.^de. logo òe notaram, principal
mente quando. nenhuma providencia era indicada pata
a effecíi\údade da publicação naó folhaó officiaeò doò
Eòtadoò. O projeclo revi.ito manteve a primeira pa^^l^
do artigo, determinou, quanto aoò municipioò, que a
obrigatoriedade começaria trinta diaò depoio da pubU- j
cação na capital do Eòtado reòpectlvo, concluindo poc
dizer: aO Governo Federal providenciará ôobre a publi
cação da lei naò capitaeó doò Eôíadoò.B

A Commiòòão da Gamara òupptimiu o diópoòitivo, que
foi reòtabelecido por emenda do Senado, (b) noò termoô
em que òg encontra no Codigo.

(b) «Diário do Congresso» de 29 de Dezembro de 1912.



A publicação.íe faz regulatmenle no Diabio Ofeicial
do Diílciclo Fedetal: tceó diaô apoa a publicação,, a lei
é obtigaíoiia neaac Diotiicío; quinze diaó depoii da ,in-
ôecçào nacjuelle ine.^ino Diauio Üfficial, obiiga no Eô-
lado do Uio de Juneito. etc. Ainda, para que Ae repute
publicada noô pvhe^ eMíangeiroô o prazo Ae conta do dia
em que]*^a editou o Diário Official federal. Já ie não
requer a publicação por meio das |olhao officiae.5 do.^
EòtadoA. (c)

O Dr. Spencer Vampie (d) julga, ^em bouA jundar
mento.i, que a lei, no regimen do Codigo. ainda òeia
officialmente publicada peloô inodoò conôign.adoò no
dec. n. 572.

4-0 Codigo adoplou o iyòtema progre.>3Ívo de publi
cação, numa de ôuaò vàrianteô. (a) No Codigo Napoleao
óe'prescrevo que a lei ó tida por publ.cada, ou a pro
mulgação Ae reputa conhecida, uin dia depoi.') de feita
no departamento de residência do promulgador (b) e, em
cada um dos outros departamentos, expirado o mesmo
prazo com o acre.-ciino de tantos dias quantos dez myri-
ametros houver eiUce o logar da promulgação e a capital
do departamento. Na Republica ArgetUina (c) vigora
este principio: "Si no designa tiempo, Ia ley publicada
enla Capital de Ia Republica, ó en Ia Cap.ial de Ia
Província, es obligaloria desde el dia seguintíí de su
publicacion; en los departamentos de campana oclio

(C) í-SVí Paulo ctc L;icci-d;L-SIaiiu:il do Cüd. Civ., vol. l.'\ 1916, pag. 76.
(d) Codigo Civil iinnotado, 1917 pag. 1.
4-ía) Scbre o.s variü.s systemas de publicação vide Systenui do Direito

Civil Ürasileii-ü, vol. 1.^ 2.^ ed. 1917. Parte 1? Cap. I §2.", nota (21),
,, (b) hésidênce loyale, lê-se 110 art. 1."..

(c) Codigo Civil, art. 2.°.
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diaô dcpued de publicada en Ia ciudad capital dei Eò-
tado ó capital de Ia Pcovincia.»

O Codigo do Chile (d) declaca que a pcomulgação òe
faz no pecíodico official e obciga^ no depactamento em
que í>e pcomulga, deia diáô depoió, e maíA um dia poc
cada vinte kilometcoô de diôtancia para a capital leípe-
ctiva, no3 outcoó deparíamento.^s.

Codigoâ italiano, heópanhol e uruguaio pcefecicam
o ^yitema de publicação ôimultanea ou de prazo único.
No italiano (e) a lei òe c nóideca conhecida quinze diai

depob de annunciada a promulgação na gazeta official do
Reino! (f) No heôpanhol (g) o prazo é de vinte díaô, aO
paAóo que no do Uruguay é apenas de dez. (h)
Somente o Codigo braôileito allude á obrigatoriedade

da lei no.^ páióeíj e^lrangeiro.i, determinando o prazo
neceôoario pata que òe verifique. Bem ôe comprehende
que o principio òe appiica aoò btaóileitoo que ôe achem
no eôtrangeiro a ôetviço do Bra.iil, aòôim como a todoô
oô outroô noô caôoô em que deva prev.ilecer a lei nacional-
Venezian (i) eôcreve a propoóito do direito italiano-

(d) Art. 7."

(c) Art. ] Alii se diz textuíilmente: «A ptiblicnção consiste na iiiaerçã^'
da lei na collecção official das lei.s e decretos, e uo annnncio de»sa inserção
na gazeta official do Kciiio.»

(f) Não se deve cunfiuidir a promulgação com u publicação, que é. por
assim dizer, uma divulgação cl;i promulgação, ricfí Systema citado.
Todavia, na própria linguaptm do legisladí r e do juiz. nao raro se

prega ura termo por outro, como o reconhecem. Bianchi (Corso di
civilo, vol. 3«88 n. ^9j-, Sando (Trattato delle leggi, vol. 1 18aV.
n. 112)

(g") Art. l.o O Codigo hespanliol confunde promulgação com publicação-
quando diz: «Seeiitiende Jiecha Vá. promu/gocion ei dia en que termine l'"-
insercioD de Ia ley en Ia Cciceín (
(h) Art. l.o
^i) I^oc, cH, ;



.PenAom alauní que a lei 6e nàe lo^naai obugatona peta
oa italiano^ que 6e acham em paia eattangeuo, logo que
haja decorndo o- termo da vacat,0 ..KCs maa aoment
quando occotra a pceaumpção natural de
Lnhecida no lugar enr que eatá o namon- .ore
Saredo): e aegundo Saredo aó ae te.n eaaa P^'-.aa,.,pçao
quinco diaa depoia de chegar a nosu, Um a aede do
conóulado italiano. . • j j

Maa, a opinião dominante preaume a notoriedade da
lei e a conaequente obrigatoriedade, ao terminar a va-
CATio LEGis, quer ae trate de quem eateja no paia ou fora

Nrãyatema progreaaivo, como é o noaao, podem aurgit
difficuldadea. Supponhamoa dota individuoa intereaaadoa
numa relação juridica, enjoa effeiioa ae façam aentir e
aejam reguiadoa pela nova lei, reaidindo em c.rcu.n-
acripçõea de prazoa differentea para uvacatiolegis um,
por eacempto, no Diatrlcto Federal, e o outro em Matto

Oua°ndo ae deverá conaiderar obrigatória a nova lei,
trea ou cem diaadepoia da inaerção no Diário
OFf.ciAL? Um braaileiro, que ae achava em Pane. volta
para o Eatado da Bahia, ortde reaide, triiita diaa depoia
iie olficialmente editada a lei.

Evlá immediatumente aujéito a ella, como todoa
aquellea que no referido Eatado paaaaràm ca trinta diaa .
Muitaa cutraa combinaçõea poderiam figurar-òe.
5-Pondera Paulo de Lacerda; O inciao-quando nao

FIXEM OUTRO PRAZO-aignifica que aa propriaa leia podem
determinar a época em que se tornarão obrigatoriaa,
e, poia, que aa normaa pre.acriptaa pelo artigo aao para
valer em caao de omiaaão. E dahi ae conclue que aa
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leiò prdcm O" tempo inicial de áua
cb£Ígíítoried:KÍe.» (^)
Otdiníiriameníe, leiií de cetla impocíancia pcecióam

o dir. em que íe u'puíam conhecidaô em todo o paíô e foca
deile. O Codígo Civil aôôim o fez no act. (806. É iôâo
de (ícande conveniência, poc cvilac aô difficuldadeô a que
alludimoô, quanfo aoó ptazoa pccgceôôivoa. (b)
6— Acontece fcequentemente que a lei dependa, paca ôec

appiicada. da expedição dum cegulamenlo, e então 06
obiigacá depciô de publicado eôte. Maô, confocme ôalienta
Clovió Beviláqua—«ie apenaô uma pacíe da lei dependec
de cegulamenío, óomente a eôôa pacte ôe applicà a
cegca.» (a)
A faculdade cegulamentac realcinge-ôe áô notmaò

ncceóôaciaó paca execução da lei, e aaôim, como diz
Caôanova, tó tem lugac quando ha uma lei cacecente de
tegulamenlaçâo, e noó eôtcicíoô limiteô da neceôôidade. (b)

Art. 3.°—A lei não pcejudicacá em caôo algum, o di-
íeilo adquiíido, o acío juíidico pecjeíto, ou a couaa
julgada.
§ i." Conóidecam-ôe adquicidoa, aòôim oò diceitoô que

o ôeu tiíulac, ou alguém poc elle, pcóôa execcec, com®
aquelleô, cujo começo de execcicib tenha tecmo pcefixo, ou
condição pcceôtabelecida, inaltecaveTa acbitcio de outcem.
§2.° Reputa-óe o acto 'jucídíco pecfeito o já conòum-

mado, ôegundo a lei vigente ao tempo em que ôe
effectuou.

5—fa) Manual do Ccd Civ. cit. vol. J." pag-. 67.

6—(a; Cod. Civ. Comraentado, vol. 1.°, pag. 91.
íb) Diritto Co&tituzionale, vol. 2.» pag.
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§ 3,° Chama âe cou6a julgada, ou caóo julgado, a
decbão judicial, de que já não caiba lecucôo.

7 — Vem do Pcojecto pcimitivo, com ligeicaó modifi
cações de cedacção, o disposto nesse adigo e seus paca-
gcaphos (a-t. 3." § § i a 3 do Pcojecto pdmitivo e do
cevisto.) Desappacececam, pocem, as seguintes cegcaS,
que se encontcavam naquelle Pcojecto: Act. õ.° Salvante
a disposição do adigo antecedente, a lei intecpcetativa
se consideca da mesma data da intecpcetada. Act. 7.° As
leis celativas ao estado das pessoas appUcam-se, desde que
se iocnam obcigatocias, aos que se achiai ms condições
poc ellas estabelecidas.
O act. 6." foi impugnado pelo Dc. Anicade Figuelca,

que o declacou inútil, desde qtiand.i, poc elle, se attcibuia
á lei intecpcetativa os mesmos e(yeitos de qu.ilquec lei
nova. (a)
O act. 7.^ sof^ceu a ccitica do Dc. Acevedo Macques. (b)

Apecac de defendidos n.'>c Clovis Beviláqua e Coelho
Rodcigues, {:) 1'^ u.agos não figucacam no Pcojecto
cemettido pela Camaca ao Senado.

7—(a) O auctor do Projecto objectou ciitãj: «Por isso que exUtia na
sciencia este principio, dizendo que a lei iaterpretativ.i deve ser conside
rada como tendo a mesma data da lei interpretadi, era preciso affiriuar
que esta ficção não iria absolutamente ao ponto de annullar os direitos
adquiridos, os actos jurídicos perteitos e a sentença passada em. julgado.
Foi para resolver esta duvida, par i limitar esta ficção, que existia na acien-
cia, que houve necessidade de incluir esta disposição, que d salutar, queé
necessária.. «(Trabalhos diComiuissão Especial da Gamara, vol. 4.- pag.Sj.

tb) Afiirmava o illustre deputade que se não podia perceoer o alcance
da disposição, pois é asloma que a 1 ei u na vez puolieili se to:na obriga
tória e, ipso/aclo, se appHca a todas as pessoas que se encontr.am nas con
dições por ella estabelecidas (Trab. di Cam., vol. o. , pag. 26j.
(c) Clovis Beviláqua, justificando o art. 7.°, fez ver que seu dispositivo se

não referia a toda e qualquer lei, mas a uma determln ila categoria: a das
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O act. 3.® do Codigo tegula a impoctante matetia da
effícacia da' lei no tempo. O iUuòtce pcofeòaoc italiano
Vicenzo Sinioncelli faz vez que o pcoblema doò limileò
da lei no tempo pode \')et e.^ludado òob o ponto de vi^ta
philo>)ophiço paca otientação do legiòladoc, ou ôob o ponto
de yiòta positivo paça guia do intecpcete. A natureza

b:eve5 nota.^ exige òe encace o pcobleina òob eote
ultinio aòpectó.
A Constituição Fedecal pcega o principio da icretcoacti-

vidade das leis, no act. i i n. 3~aE vedado aoò Estados,
cgnio á União—pcescj:evec leis retcoactivas.» O Codigo
Civil pcefeciu indicai: de modo pcatico o conteúdo e os
limites do principio constitucional, deixando compce-
I"^ead^2^ que celisoactivas se ceputam as leis que pcejudi-
cacem diceitos adquicidos, actos jucidicus pecfeitos ou
casos julgados. O senadoc João Bacbaltio (Comment. á
Const.) também desse modo interpccláca o pceceito
constitucional.

Foca dahi, a lei nova ppdecá çegulac as conseqüências
dos fados occoccidos na vigência da lei aníecioc, sem que,
poc isso, se diga cetcoactiva.

E quanto á lei pucamente íatecpcetatíva ?

que rcíjulam o estado das pessoas. Assim, determitiaado a lei nova, por ex-.

que os prodig"oõ (sob curatela na vig-encia da lei anterior) são reconhecidos

como capazes, pissain clles immediatanicnte a administrar*os seus bens.
|Trab. da Caiii. vol. '4." pajf. 10). Coelho Rodrijínes reputava util o
dispositivo, embora lhe desse outra intellig^encia (loc. cit, pag. 12).
Que outra intcUig^ciicia seja esSa não nos diz. A razão estava do lado de

Clovis. não ha dcsconhecel-o; e tinha o artigo certa virtude: deixava claro

que era taes casos não reconhjcLa a lei direitos adquiridos, mostrando-se
assim, dc ac .iordo com a melh ir dou trina. Vide Systema do D. O. Brasi-

leir ». vol. 1.°, parte l') cap. III, nota (12). Contra—Ascolli c Canimeo (Notas
aZacharioB—Crome,) Chironi e Abelio—Trattato, vol. 1.", p.ug. 90.
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A ôuppcGò^ão do act. 6." do Pcojecto Bevibqua ttiai
como conôequencia o pcedommiú da cegta doutciiiacia —
que a lei inletpEetaliva ie ceiiaidêca da meama data
da Ui iutecpcetada ? Licito é duvida):; maô a ceôpoata
afÍRinativa ae apceacata com melhocea fundamentos. Vide
a respeito meu-Systema do Direito Civil Brasileiro, voU
i.", nota 34 da parte i.% cap. ÜI, onde se dL: «A doutrina
acceita reconhece que a lei interpretativa não pode injluir
sobre os factos consummados e sobre a sentença pas
sada EM JULGADO, mas abrange os direitos adquiridos,
ou melhor, não pode haver direitos adquiridos baseados
NA INTERPRETAÇÃO FALSA DA LEI. QuC motivOS teriam
levado o notável jurisconsulto (imitando, é bem verdade,
o eminente Cons. Coelho Rodrigues) a rejeitar os ensi
namentos da sciencia e equiparar a lei interpretativa a
qualquer lei nova ? Em todo o caso, a suppressão do dis
positivo referido, em phase ulterior do Projecto, deixa
em liberdade a appUcaçâo dos princípios theoricos, pois,
com o Silencio do Godigo a respeito, não poderá ser
considerada lei pova, como qualquer outra, a lei inter-
pcetativa, apezar das discussões havidas perante a Com-
missão Especial da Gamara, as quaes não podem' ter o
caracter de interpretação authentica». O Godigo ■ Civil
argentino, depois de dizer que a lei nova não pode alterar
direitos adquiridos, (d) considera especialmente a lei
interpretativa, (e) cuja 'efficacia apenas se não estemde
aos casos julgados.

(d) Art.3.^ r.as leves dispotien para Io futiiro, no tienen e£ecto retro-
activo, ni puedGii alterar los derechos va adquiridos.

íe) Art, 4 Las leyes. qne^tengani por objecto aclarar ó interpretar otras
icyes, no tienen efecto respecto á los casos ya juzgados.
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É de óalientac que, não ohòtante a gtande compcehenôão
doò pcincipioô conòignadoô na Intcoducção do Codiío
ôobcG a appUcaçâo da lei, abcangendo não óomenie
todad aô leiò de direito privado, '"naí» até a.^ de direito
publico, oô dlopoóilivoò do art. 3.° ^ oeuo paragraphoò
òe limitam áò telaçõeo de ordem pcivada e de naluce^ti
econômica. Por ioôo, diz Cloviô Beviláqua: «Ao leio poli-
ticao, aoóim como ao de jurisdição, de competência e de .
processo, appUcam-se aos actos iniciados sob o império ^
da lei anterior, porque, são de ordem publica, e os 1
direitos, que o principio da não retroacLividade resalva,

■ são direitos privados patrimoniaeS, ainda' que ligados
ao exercicio de funcções publicas, taes como o direito á
percepção dos vencimentos do empregado vitalicío»
(Commentarios cits., vol. i.% pag. 9^)*

Attendendo a essas considerações e ã c .snveniencia de
dirimir duvidas, a Faculdade de Direito de Minas, em
Parecer sobre o Projecto, opinara pela adopção do
8." do Projecto Felicio dos Santos, onde oe especificam oS
casos a que se não applica a prohibição de retroactivi-
dade. São elles; «i." as leis constitucionaes ou politicaS;

2." as que regulam as condições de aptidão para os cargos
públicos; 3." as leis de organização judiciaria e de compe
tência civil ou criminal; 4." as leis de processo; 5° aS
leis interpretativas; 6.° as leis penaes que modificam uma
pena mais severa ou derogam uma criminalidade prevista
por lei anterior; 7.° as leis que derogam leis faculta
tivas», (f) No mesmo sentido se pronunciára o Dc. TorreS
Netto, do Instituto da ordem dos Advogados, (g)

(f) Trabalhos da Coiniiiissão da Gamara, vol. 2.", pag'. 82.
(g) Trabalhos clts., vol. cit., pag. 108.
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8- Stahl (a) afficma, com inteica la-ão, que é
da peMonalidade mantida pelo homem no convívio ^
O ceconhecimento de diieitoô adquirido:^, inacceí>5n
accâo de uma lei neva; maò, a detecminaçâo doí. dicc^
que ae devem teapeitoc como adquicidca, pertence
direito pcaitivo e aó por etle pode aec deduzida.
O Codigo define direitoa adquiridoa no § i.° c"

3.". Analyaando a definição, podemoa deacobtir ahv
ordena de direitoa adquiridoa: 1. direitoa actuaea
ae podem actualmente e^■ercer); II. direitoa condicio
III. direitoa a termo. rodigc ■

Entretanto, ae attendermoa áa diapoaiçõea do ^
aobre a acquiaição de direitoa, veremoa que ae nao dea
reputar adquirid.oa oa direitoa aubordinadoa a
condição auapenaiva. Aaaim é que o art. n8 dec ar^-
»Subordiuando-âe a efficacia do acto á condição auape -
ôiva, íMQUANTO ESTA SE NAO VERI FICAR, ,NAO
ADQUIRIDO O diceito, a que ella viôa».

O tecmo-micial, pocem, não ôuòpende a acquiAiça
diceito, maA apenaí o execcicio (art. 123). Não o a ^ ^
a colUòão apontada, fica foca de qualquer duvida
lei nova, no diceito civil bcaôileico, não podecá
a relação pendente duma condição AUApenôiva. (t*)

'NeceAAario é, em todo o caão, que a condição p^'^
tabelecida Ae não poAAa alterar a arbítrio de

Entende o Dr. Cloviò Beviláqua que a definição
Codigo pode Aer convertida neòta outra: odireito adquiti

8—(a) Rechts und Staatslehre, III. í 175, pags. 632 e segs. :j^clúe
(b) Por outro lado. o art. 74 do Codigo, definindo os direitos ^g-r

nessa categoria os direitos a termo, em relação aos quaes se acabou
a acquisição, ainda que se não possam actualmente exercer.
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é um bem juíidico. cciodo . poc im facto capa- Í
produzil-Oj ôegundo ac> pteôccipçõeô da lei então vicfente, i)
e, que, de acçocdo com o.'^ pteceiloi da meôma lei,
paca o pattimonío do titular.» (c)

9-No óegundo paragtapho ôe define o acto
petfeilo, que vem a .■^ei: o já con.^ummado, ôegundo ''
lei vigente ao tempo ern que òe effeituou.

A importância do principio que a lei nova não pode
judícar o acto jurídico perfeito, ate certo ponto, ptoct?^^
do mertmo respeito que ôe deve ao direito adquirido, (f)

O acto jurídico, a maiô importante daô eApecieó
jacto jurídico, determina o nascimento, aâ modificaçõ'?'^
e a extincção doô direitos. Uma vez effeituado,'a.s relaçdeí>
defluentes .se incorporam ao patrimônio do /interessa^^
como direitos adquiridos. E .se apenas em acto falí^ ^
Cúdigo, e não em jacto jurídico em geral, é que o fac^^
jurídico, que' não- é acto humano, escapa a uma t:egula-
mentaçâo especial e produz os respectivos effeit^"''
instantaneamente, (a)

Os auctores jatam também de facto consummado.
sentido de relação jurídica definitivamente resolvida
meio de "sentença passada em julgado, transacção
pagamento, (b)

Só o acto juridíco perfeito se subtráe, em regra, a.
(c) Eá.sa definição, na essencin, corresponde á de Gubba. pela qual mostram

o.s juristas modernos, em grande numero, decidida preferencia.
it.; Paulo de Lacerda—Manual do Codigo Civiltema dò Direito Civil cit.; Paulo de Lacerda—Manual do Codigo

Brasileiro, vol. 1.", fasciculos 3, 4 e 5; R. Porchat—Da Retroactividade cias
Leis Civis.

9—(a) Conf. Clovis: «fOs outros factos jurídicos não tém uma forma espc;-
ciai a que se deva acommodar a actividade humana. Somente para o acto
jurídico estabelece o direito condições de validade».

(b) l^ídí Gabba—'íeòria delia Retroaltivitá áelle Leggi, vol 1."—Prplc-
gbmini.

♦
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nova lei, poique, anteó de ôg nPí-fo,^^ - j . • „
•  • - 1 ^ P^^^iazec, nao delecmina a

acquiòiçao de diceitoô. O acto imnpj-foif^ ■ -j •,  , . poiô, é dominado
pela lei nova, ôalvo em caòoò eADGcinp^ ^

^  ̂'•T^-ciaeò, como o da con
dição óuôpenôiva.

Um fado acquidtivo incompleto, côccevem G. Amicii
c G. Odi, dá lugat admpleô eôpectativa, icbte a qual
aa leio novaa cdnoagem, oalvo eopteooa diopoôição
conlracia. (c)

Emptegam-oe ao expíeòoôeo — acto petfeito e acto
impcnfeito - de tefecencia aoo áctoô complexoó, ióto é,
que òe compõem de. vacioi elementoa, na quaea não
concottem ôimuUanGamente pata a ôua perfeição, (d)
Pata que a lei nova não aítinja o acto juddico, é neceó-

6atio, poiô, que òe verifique o concutòo òucceòòivo de
todoó oò òeuò elemcntoò integtanteò, tealizadoò dê accotdo
com a lei então vigente, (e)

Exemplificando; a poòòe continua e inconteòtada, com
juòto titulo e boa fe', por dez annoò entre preòenteò, é
facto acquiòitivo complexo, que òe petfas decoctido o
petiodo deceunal (att. 551 do Cod. Civ.). Se uma nova
lei vieòòtí augmenlat o praco pata doze annoò, o poòòuidoc,
òó depoiò de paôòado eòte eòpaço de tempo, adquirida
o immovel por uòocapião, ainda que poc dez annoò
menoò uni dia tiveòòe a poòòe, na vigência de lei antiga.
Outro exemplo; no contracto por correòpondencia, a pro-
poòta obriga o proponente (art. io8o), maò o contracto òo
fica perfeito quando a acceitação é expedida (art. io86).

(c) Códice Civile it., com. ao art. 2.", pag-. 15 do 1.° vol.

(d) yide—Manual do Codigo Civil Brasileiro, 3." vol.; Trabalhos da
Commissão Especial da Camara, vol. 3?, pag. 46 e vol. 4.®, pags. 9 a 10.

yC) l^anual cit., vol. cit. e vol. 1.°, fasciculo 5.
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?e uma lei ppíiíetic?: t^l'cláí:a.^ôe não ficar o ptopononíe
ob£'gado pela cffetla, íió não atUngícía aò pcopoôtaô cuja
acceiíaçâo já óe houve,5í)e expedido.
Amiciò e Oòti, (f) citando Gabba e Pucifíci-Alaszoni.

çcnôidetam: nUm facto não ôe pode dizer acquiòitivo de
um direito, ôe não' apceôentac todo.'^ oó requiòitoA eòoQn-
ciaeô preeôiabelecidoó pela lei da qunl decocte .^ua
efficacia; longe de poder adquirir algum direito mediante
um facto acquiòitivo nullo, aqiielle, que òofjce o prejuízo
correòpondeníc, adquire pleiio direito para impedir que
o agente obtenha o fim viòaJo e 'para obrigal-o á repa
ração devida, por força doò priiicipioò geraeò ou eòpeciaeò
ao caòo determinado.»

Affírmam oò auctoreò que. em^ ca.òoò excepcionae.^ e
para 00 finò da irretroacíivídade daò leiò, .òe conòideram

adquíridoò 00 direitoò procedenteò de factoò acqui-
òitivoò complexoò, a que fidte algum elemento, como,
alem do vencimento do praz.o e da .•iuperveniencia
da condição, no caòO de ter a acquiòiçáo de direito, a
que o facto .òe deòtina, fundamento num direito adqui
rido anterior, do'qual não c maiò do que deòenvolvl-
mento, ou òimpleò tranòformacão (Gabba, Pacífici-Maz-
zoni, Venzi, Amiciò, Oòtí, etc.).

10 — Da couòa julgada ou ca.io julgado trata o para-
grapho terceiro, determinando-lhe o conceito; — e' a
deciòâo judicial, de que já não caiba recuròo.

O Projecto Coelho Rodrigue.^ definira: «Conòidera-òô
couòa julgada a deciòão judiciaria, contra a qual não
cabe maiò decurso ordinário á.ò reòpectívaò pártéò.» O
Projecto Beviláqua ■ reproduziu eòòeò meòrhoò termoò.

if) Códice Civile italiano anuotato, vol. 1.», pag". 45
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Sobce OA motivos que detecminacam a modificação, que
óe encontca no diôpoòitivo do Codigo, eôcteve Clovia:
«O Senado, aítendendo a que o cgcuí:ôo de ceviòta dai
ôentençaó civeió pcofecidaô peloò ícibunaei locaei, en^
ultima inòtancia, tomou o nome impcopcio de _iíecuRSO
EXTRAORDINÁRIO, eliminou e;5te epiíheío, paca não fa^^
òuppoc que ôomente eóôa eópecie e.xcluica o Codigo,
quando e ceirto que a todoò oò cecucôoí legaeA óe cef
pacagcapho tecceico do aí:t. 3."'» (a)
Art. 4:/ - A lei 3Ó óe cevoga, ou decoga pot; outca ei,

maj a dispoilcão eôpecial não cevoga a gecal, nem a geca^
cevoga a a^ipecial, ôerião quando a ella, ou ao seu
ôumpto, ̂e cefetic altecando-a explicita ou impUcitamen e

íi—O Pcojecto pcimitivo, ôegiiindo o do Con5. Coelho
Roddgueô, dbpuceca: Act. S. Uma lei fó pode óec dei:o-
gada ou tevogada poc outca, mai a jud^jpcudencia
ôentada e a pcaxe focenôe podem òuppclt; aò oua") lacuna ,
na confocmidade doo actò. i2 e i3. (a) O ConA. Ouac e
de Azevedo oppoz que a pcaxe focenoe não pode òuppí^ic
lacunaA*dG uma lei civil, maô de lei do pcoceAAo. ( )
A CommiAóâo i:GviAoca aòôim ceAolveu: A^t. 8 uma tei

■ AÓ pode óec detogada ou cevogada poi^ outca. Att. 9-
A lei poAttíCLOE; cevoga a antecioc em tudo que lhe fôt:

^ contcado. Todavia, a diòpoAiçâo eopeclal podecioc na o
revoga a geral anterior:, nem a geral pcoterior revoga a
eopecial anterior, quando aquella não ôe referir a eota

fa} Codiffo Civil Commentado. vol. 1." pa^. 99.
U— (al Dispuniiam osscs dois artig-os sobre a interpretação extensiva e^a

restrictiva, e sobre a analógica e os princípios geraes de direito cru re ̂ 9^°
aos casos omissos (Proj. Coelbo Rodrigues, arts. .^6 a 38. Vide notas aos ai s.
6 « e 7»° seguintes),
(b) Trabalhos da CommissãoEspecial da Gamara, vol. 2,° pag.
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^^plicita ou implicitamente, paca altecal-a. Patagtapho
unico. faiubem òe conòidecatá cevogada a lei antecioc
tlUando a poôlecioc cegulac poc completo a me.Mna
"^atecia. O pcojecto cemettido pela Camata ao Senado
ceditigic o artigo neôteò. íecmoò:

4." A lei ôó pode ̂ et revogada por outra lei po.^lerior
em contrario; mao a diopoòição eòpecial po.:)lerior não
tevoga a geral anterior, nem a geral pooterlor revoga a
especial anterior, 6enào quando a ella .^e referir para
alteral-a explicita ou implicitamente. Emenda de Ruy
Barboôa deu ao artigo a redacção, que hoje tem. (c)

12—A primeira parte do art. 4." tefete-.^e ao modo
por que ce.-)í>a a efficacia da lei. Só uma nova lei pode
revogar inteiramente (abrogaçào) ou parcialmente (dero-
gação) a lei em vigor: dhrogatur i.egi aut abuogatüh;
UEROGATUR LEGI CQM PARS DETRAHITUR, ABROGATUR J.EG'

CüM PRORSUS TOLMTUR. (a) O Codigo emprega, no principio
do art. /[."i o termo revogar no ôentido de abrí)gar, con
traponto a dp:rogar; maô, em .neguida, delle ne ulilica
para niguificar tanto a abolição total da lei. como a de
alguma de íuan dinponiçõe.n. (b)
O Codigo civil italiano prencreve (art. 5." daa Dinpooi-

çõen preliminareô ): Aô leiò nó ne abrogam por lein pon-
t'rioren, declaração exprenna do leginlador, ou
1  .^vendo incompatibilidade dan dínpoòiçõeò novaò com an

cedenteí»» ou ainda regulando a lei nova toda a matéria
P, anterior. Embora óó fale em abro-

■p recec-'^'^ Trabalhos da Comruissão do Senado, vol.. l.", pag"s. 32—23(c) Pf . r/i(í£ Systemado Direito Civil Brasileiro, vol. 1.", Parte l.'l, Cap. I
ota (27)2 2.°' gpencer Vampré—Codigo Civil annotado, vol. 1.", pag. 2.
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GAÇÃo, O meimo ôe eatetide quaado á decogação, como
obôecva Saccdo. (c) O Codigo heôpanhol fala aó em
decogação, o (jue não Quet dizec que o ptiacipic ôe
applique apeaaô á levogação parcial da lei. (d)
A utilidade da regra eôtá ein ôupprimir qualquer

du\'ida Aohre a pooôibilidade de ceòoar a efficacia da
lei por oulrv! meio que aão ôeja a determiaação exprcôAa
ou lacila do proprio legiAladoc.
Como e.Kreve Righiai, (e) e maxiaia vulgacbòlma que

a faculdade de abrogac a lei aó .^e pode atíribuir a quem
tem o poder de fazer a lei. Cntrelauto muito ac tem
dióculido acerca de um direito couôueludiaario coua-

lituido contra legem e da força revogatoria do deòuôo. (f)
Em aoòAO direito meamo nâo faltou quenr AUôtenlaôôe

poder o coôtume revogar a lei, nâo obòlanle a prohlbição
da lei de 1769. Aaòíiu - Cândido de OUveira (i.egiòlaçâo
comparada, vol. i " pag. 101) e, ate'certo ponto, Ribaô
e CIovía Beviláqua, (g)
Algunô Codigoó, por evitarem ôemelhante ôolução,

peôcrevetam, tedundanlemenle, depoiò do principio que
uma lei óó por outra ôe revoga, que o coôtume e a
pratica contraria não tem força para invalidar a lei.
Diz o de Guatemala: art. 6." Contra Ia obôervancía

(c) Digesto italiano -v. Abrogazione, n. 98.
(d) Art. 5.", in prine.
(e) Códice Civile ital. comiu. vol. 1." fase. 13, onde se accrescenta «Provata

l'esistenza di una legge, questa si presume perdurante, fino a prova
contraria».

(f) Escreve Righini (loc. cit.); «La consuetudine co}itra legem può presen.
tarsi in due forme: o come norma giuridica diversa da quella dei diritto

scritto, o come non uso delle norma di diritto scritto, cioè come desueludine.
(g) Systema do Direito Civil Brasileiro, vol. 1.°, loc. cit., nota

(61 do I 3.a)
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de Ia ley no puede alerfacíe deóUôo, coôtumhce o pcaíica
en Gontcacío. Em tecmoó idênticos o heópanhol, act. 5-*
O acgeníino aôôím dg expceóóa: Aiit. 17. La.^ leyeò no
pueden óet decogadao en todo ó Gn pacte, oinó poc oícaó
leyeo. El uóo, Ia coòtumhce ó pcáctica no ptioden cceac
decGchoô, ôinó cuando lao leyeo ôg tofiecen a elloô. (h)
Não óe ôegüe dahi que o coòtume tenha dei.vado de

ôGc fonte do dicelto objectivo noo caooo em que a lei oeja
omiooa. Sua efficacia contínua a deoenvolvec-Ae secun-
DUM LEGENf, iôto é, quando a lei óe lhe cefica, e ainda
PRCETER LEGEM, íoto é, paca pceenchet: ao lacunao da lei.
VíDE noíao aoô actô. 7." e 1807.
O Podec Judiciacio também não tem competência pata

ceyogat uma lei, muito embota poôoa inutilizal-a pot
ínconòtitucional, em caóoò conctetoo. (í) ■

i3—A revogação da lei pode oec expceooa ou tacita.
No ptímeico caòo, o legioladoc declara a lei anteciot

ou a parte delia que oe revoga; no oegundo, a lei nova
dbpõe óobre toda a matéria regulada pela lei anturiot
ou conle'm principiou evidentemente incompativei.^ com 00

deôta. (a)

A revogação expreoáa e glgumao veseó òingular, taxativa,
e refere-óe eopecialmente á diópoòiçáo abolida; outrao
VGzeô, porem, é geral, comprehenoiva, e appUea-oe.a todao

(h) Conf. Cod. do Urug-uay—art.a." Cod. Colomb. art. 8.° Cód. An.isfcriaco,
arts. 8—10.

(i)-Diz Clovis: «Não ha nesta faculdade conferida ao.jtid^iciario q ni poder
^ de revogar leis. O juiz declara a lei inconstitucional e. como tal, nuiia, por
ter o legislativo excedido os limites de sua competência, mas
spgcie, no-ca-so particular,, sobre que teve de sentenciar» .
13—(a) Syst. do Dir. Civ. Bras., v.^1. 1" loc. cit.
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•

.  aò diapfAiçõeô ccnfrariaó, iem individtiat-iaçãp. líôte
ultimo .^yôtema é entte nóô de pcaticai uôuali^ôima, caca
í.end'0 a lei,.cujo ultimo actigo não declace-cevogam-ôô
ao di.'lpo.^içõeíl em contcacio.— Todavia, como dis Sacedo
aulocidade icceciuavel ne^ôa maíecia, « é evidente- que
nã formação dao leió deveria haver cuidado em- indicac
nitidamente, ao meno.-. tanto quanto poiòivel-, quaeô ad
leb que ae abtogam. Seria o melhor meio de evitar aA
antinomiaô e obôcuridadeô. (b) Demaio, e uma declacaçao
perfeitamente dbpemvivel a de que .•^e revogam ao diòpo-
ôiçõea em contrario, pob i^.-^o decorre- do principio ̂ erai
da nbrogação tacita, (c) certo, como é, que a leianti^
cedeopaaao á nova em todoa oa ponto.^ por eata regulador.
Para que óé verifique a revogação tacita, e mbter haver

incompatibilidade doa novoydbpoMtivoa com oa antigos
Oô auctoiea firmaram, quanto á revogação tacita, duaa
regraaque, no dizer de Saredo, con.vtituem verdadebo-
jus líHCEPTUM- e aão: i." a revogação implicita não ae
preMime; na duvida ae julgará uma lei compatível' com
a outra; c." a incompatibilidade deve .^er formal, e de
modo que a execução da lei nova aeja impoaaivel aem
•deatruir a antiga, (d)
O facto dé haverem deaapparecido oa- motivoa da lei nao

baata para lhe aublrahir Ixla a efficacia. A maxlma- —
CKSSaNTE RATIONE LEGIS, cessat ejus DISPOSITIO.-teín
òimplea válor interprelativo. (e)

(b) Digeslo italiano, loc. cit

(c) Trabalhos da Coiiiihissão do Senado citação duma passagem e
Planiol pelo Cons. Ruy Barbo, a, vol. 1.', pag. 24, nota.
(d) Digesto italiano 16c. cit. também Tito Pre^a

Pratico di Scialoja-v. Abrogazione, vol. 1.'. pag. 27. <. Righmi- loc. Sí
re) í/íífc auctpres e obras citados nas precedentes notas., especialmente-r

Saredo —págs. 129 e segs.
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14—A óegunda pacte do atligo encccca âimpleA decoc-
cenciaô doô pcincipioó ficmadoô óobce a cevogação tacita.
Uma diôpoôição eôpecial não é absolutamente incorn-
pativel com uma disposição gecal antecioc: assim lambem
uma disposição gecal com a especial que lhe precedeu, (a)
O Godigo Civil chileno diz precisamente: Art. 53. La

derogacion tácita deja vigente en Ias leycs anteriores,
aunque versen sobre Ia misma matéria, todo aquelle que
no pugna con Ias disposiciones de Ia nueva lei. (b)
Deve considerar-se todavia que, em regra, a lei especial

tem por fim derogar uma disposição da lei geral—sempre
ENiM GENERi spECiES DEROGAT,— 6, assim, determinar que
para o caso particular previsto deixa de ter efficacia o

, dispositivo geral, que continua em vigor para todos os
outros casos. Temos ahi uma applicação do prlncipi^^
contido no art. 6." seguinte-
As leis temporárias, como são as orçamentarias,

entendem-se revogadas, desde que passe o período para
o qual foram decretadas; podem, comtUvlo, encerrar
preceitos de caracter permanente, os quaes continuarão
em vigor ate que expressa ou implicitamente se
revoguem, (c)

Art. 5." Xinguem se excusa, allegundo ignorar a lei;
nem com o silencio, a obscuridaJe ou a indecisão delia se

exime o juiz a sentenciar ou despachar.
i5—O Projecto primitivo tinha sobre a matéria os dois

artigos seguintes:—3." Desde que a lei é obcigatoriaj

14—(aj Riçhini— loc. cit. • ' . •

ib) Em termos idênticos—o Codigo Civil do Urngua3', art. 10, 4® ale. .
Cod: Civ. da Columbia, art. 72.

* (o) Eírfí ia O Direito, vol. 96, pareceres dé Lafayette e Carlos de Carvalho.
15—(a) Trabalhos da Comm. da Çamara, vol. 4.", pag. 127,
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ningucm pode eximit-íe de cbcdecec-lhe pela razão de
ignocal-a. Todavia, 05 acloi pralicadoà e aô dcciíõeô
profetidaó contra ella, aníeô de conhecida, por falta de
publicação otficial, demora ou occultação de ôeii recebi
mento, ócrão validoô, óem prejuízo doó recurôoa ainda
cabiveiô na ccnfcrmidade da legislação anterior.—1 1.
O juiz não pode recusar-se a decidir as causas submeltidas
ao seu conhecimento sob o pretexto de silencio, obscuti-
dade cu dubiedade da lei. O Cons. Coelho Rodrigues
redigira quasi nos mesmos termos o art. 3. de seu
Projecto, e determinára, quanto ao juiz, no art. 34.

a O juiz que recusar decidir as causas submeltidas ao
seu conhecimeuto. sob o pretexto de silencio, obsciuidade
ou dubiedade na lei, será punido; conforme as circumS-
tancias do facfo, por prevaricação, ou falta de exacção
no cumprimento dos seus deveres».
No Projecto revisto assim passou n ser redigidi o

art. 3.":- Desde que a lei é obrigatória, ninguém pode
allegar a sua ignorância. Todavia, os actos praticados
em contrario ás suas disposições, antes de conhecidas,
por falta de publicação official, serão validos, etc.,.
Continuando o art. 11 como dantes.
Emidiscussãoiperante a Commissão Especial da Gamara

apresentou o Sr. Andrade Figueira um substitutivo a
todo o título preliminar, (a) cujo art, 4." era: aNinguem
se pode excusar com a ignorância da lei, nem o juiz se
pode eximir de decidir as causas submettidas ao seu
conhecíniento, por motivo de silencio, absurdo ou
ambigüidade da leio.
Com ligeiras modificações se approvou a emenda

(a) Trabalhos da Cojiin]. da Capiara, vol. 4.'', pag. 127.
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ôubítituíiva, adoptando o Pcojecto da Camaca o ôeguinte
atí. 5.;: Ninpuem pode excuòãt-ôe a pieiexio de ignota:.
a lei; nem c juiz pode eximic-òe de decidíc aó cauóaA
âubmeítída;i ao óeu conhecimento poz motivo de óilencío,
obácucidade ou ambigüidade da lei. A redacção actual e •
devida a emenda do Conò. Ruy Bacboôa (b).

lõ-Doió pcincipioó de gcande impottancia encecca eôóe
actigo: i." o de não óet eâcuóa a ignocancia da lei; 2.°
o de òet o juiz obcigado a decidic todaó a.^ conlcovetoiaò
ainda que paca o caôo ôe apuce lacunoôo ou impcecbo
o diceito põóitivo.
Que a lei, depoió de publicada, òe tocna obcigatocia

pata íodod, evidentemente d^ecocce do acligo i." e, aóôim
diópenóavel foca o que diôpõe a pcimeica pacte do act,
5. , a qual tem o inconveniente de levac á ccêc que o ccco
e a ignocancía de diceito òejam óempce ineócuòaveiò.
São, de feiíò, muito conhecidaó e fcequentemcnte invocada
aó focmulaó—nemo jus ignorare censetur—e.error jcjris
NON ExcusAT, paca expcimicem o meóino conceito.

Maó, o diceito modecno eótabelece diótincçâo entce o
pcincipio que a lei óe applica tanto aoó que a conhecem
como aoó que a ignocatn, e o da eócuóa poc ignocancia
ou ecco de diceito. No pcimeico caóo, não óe tcata
pcopciamente duma pcpóumpção de que todoó conhecem
a lei lima vez publica. Em hypotheóe alguma pude'ca Í000
cocceópondec á vecdade. O Dc. Deceux, em cucíoóo eótudo
cciíico óobce o adagio —nul n'est cense ignorer la loi—,
pubjicado-na aRevue Tcimeótcielle de Dcoit Civil», vol,

(b) Trabalhos da Conimissão do Senado. Vül. 1.-, pa^rs. 24—2^.
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6'" (1907)' P^o^- 5i3—55;, faz ob.^e^;v^lC'leò como eótaó:
«Leò Univecòitw d"Outce-Manche, paca^. il, coufècent
pacfcb á de haub pecôonnageò ou á deò ôavaub, qui n'ont
jamaiò e'Ludié le dcoit, le titce honoâfique, mab en l eôpèce
pucèment fictif, de docteuc en dcoit; oc, gcace á Tadage
que nouô avouô ca-ppele', le jucbte fcançab faít mieux
encoce: il confece fictivemerit, non paô á quelqueô-unò,
maiò á tout le mondcj beaucoup pluó pu'un ôlmple titce
de docteuc: a ôavob une connabôance patfaite de Tintegce-
Ule' du dcolt. Et Ton peut ae demandec òi une telle fiction
ne nouó écacie paò á Texc^ô de Ia ce'aUté. N'eòt-il paô ôanò
dangec d'attcibuec ainóí aux genô une ôcíence qu'ib n'ont
paó et ne pcétendent nullement avob? Le «tmédecin
malgt^ luu n^exbte que danô Ia come'dLe; le «juciôte
malgce' Iuíd dolt-il exbtec danò Ia céalile'?—Seca-t-íl dono
cenóé connaítce touteó leò lob rétudiant qui vient
d'e'chouec á ôon" pcémiec examen de dcolt, et même le
payòan Ulettcé qui ne pacle qudin ob^cuc patob, et mêtne
Tedcangec qui tcavecôe accldentellement Ia Fcance âaijiò
ôavoic le fcançab?»
Demab, ôe foca pceôumpçáo de conhecimento, deveca

cedec ante a pcova em contcacio. Dahl disecem Ghicont
e Abello (c) que, na eipecie, ha uma pceòumpçãò absoluta
de poòòibilidade de conhecimento, òenio, poc. bòo,
iccelevante a impossibilidade subjectiva real. Melhoc,
pocem, foca dbpen^ac óemelhaatc pceounpção, que ôó
em caòoo excepcionaeo poiecá cocceopondfc á vecdale.
(d) Como òe lê em PoUock: «thece i> no pceounptlon

(c) Trattado di Dir. Civ. ital. vol. 1.", 190+, pifi, 27 -2i
(d)Quantos, daquelles pi:opi"iua que se dedicam assidtiaruínte ao estado

do direito, terão conhecimento, aluda que imperfeito, de todas as leis
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that every pecAon knowó lhe law; it would be contcacy
to comaion ôenòe and ceaôon. if it wece ao...», (e)
A lei obciga em todoó oò caòoò, depois de publicada

applicando-ôe nâo òó aod que a conhecem como até sloò
que demonòtcem a impoò/iibilidada de conhecel-a, poc òet
iôóo indiôpenôavel á adminiôtcação da juótiça. E' um cánon
obAoluto, que não pode aoffcec excepçõeô ou ceótcicçõeô.
Coviello dÍ3 muito bem: (f)
íiDo pcincipio que é neceôôidade ôocial, que a lei

publicada totne obcigatocía paca todOiS, decocce
neceòóaciamente a couòequencia que oa òeuò effeitoò
abcangem a todo.y, independentemente do conhecimento
ou da ignocancia ôubjectiva.»

E adeante: aEóóa conòequencia, tão evidente que ."le
admitlica ainda óem diòpoòição legislativa expcessa, é
absoluta; uma só excepção desttuic-lhe-ia o fundamento
tacionaU. Assim lambem Kacl Adlet—Die Wickungen
des Recbtslccthums, in Ihecings lahcbüchec. vol. 33,
especialmente no § 2.°—Gcundlegung der ríchtigen Lehre.
Dahí, porem, se não segue que o erro de direito seja

publicadas em seu pais? D,.rcux. no arti^^o citado, diz: «La rai.son. cn eííet.
se trouvc eti présence d'une sorto d\Liitinomie: d'un côté 011 sotihaltei"ait de

n'appliqiier Ia lot qLi'à des g^ens aver tis; mais de l'au ti:;e, il y a une necessite

sociale manifeste à 1'appliqiter à tout le monde. Commont résoudre cette

difficulté? Sans doute, s"il existait une machine mervcillousc qiii, en projet-
tant à travers Tespace je ne saia quel fluida anbtil, comniuniquât

invincibleinent k teus une parfaite connaissaace du droít, elle fournirait

Ia soliitíon du probldme. Par nialheur, on ne peut, en réalité, vulg-arisei*

a loi qu'k Taide de procédás bcaucOup pliis grossiers tels que Ia pisblication
au Journal Ojfficiel»

(e) Principies of Contracts, 8" ed. 1911, psg, 479, nota /.

(f) Manuale di Dirilto Civile italiano, Vol. 1910, pag. 45.
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ôempce indeóculpavel, como faz ccec o eminente Dc
Clovió Beviláqua, (g)
Atgutamento pondeca Coviello: üma coiôa é dizec que

a  lei tem focça obcigaíocia, independentemente do
conhecimento que tenham delia o.> que lhe e.^tão iujeitoò;
e outca afficmac que pode ôet invocado o etzo de diceito
como pceòuppoito de ce.ctoâ factoô, do.i quaeó a lei faz
decivac alguma conôequencia jucidica^ (h) E acccejcenta:
«Como é evidentCj quando òe ôuôtenía que o ecco de
dizeito pode invocac-^e como qualquec outco ecco. como
pceòuppoâto dum fado jucidico, não ôe ceconhece uma
excepção ao pdnciplo que a lei deóenvolvfi ôua efficacia
obcigatoãa òobce aquelle.*) que a ignocamo.
E ainda: aA única dbtincção a fazec-íe é quanto ao fim

que 50 tem em viòta invocando a ignotancla ou o ecco de
diceito. Se o fim é òujpendei: a efficacia obcigatoüia da leij
iòto é, Aublcahic-ie ás conseqüências da inobsecvancia
(pena, nuUidade, decadência), não se toma em consiie-
cação a ignotancia ou o ecco, nem a coniição subjectiva
de quem quec q le seja. Se, pocem, outco é o fim, isto é,
demonstcac que falta ou existe o pcesupposto quecido pela
lei paca um facto jucidico, é claco, que, não havendo
nada em contcacio, cumpce admittic a cegca que o ecco
ou ignocanoia de diceito se pode invocac, como qualquec
outca ignocancia, ou ecco. Poc isso, o ecco de diceito

(g; Eni nota ao art. 86 do codígo civil, escreve o egrégio civilista que ahi
só se trata do erro de facto, porque este é que pode influir sobre a efficacia
da vontade; quanto ao erro de direito, accrescenta, o oodigo tem.a regra do
art. 5.° da Introducção.
(h) Por isso, considera o mesmo esçriptor errônea a opinião daquelles que,

como Laurent, estabelecem distincçâo entre leis de ordem publica e leis de
interesse privado, e sustentam que cerro de direito pode invocar-se em
relação ás ultimas, e jamais em relação ás primeiras (op. cit. pag. 46.)
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pode invocar-óG não íomente como cauóa de annuÜa^ão
dum negocio jucidico, quando òeja óeu motivo único ou
pcincípal, maó ainda paca conôeguii: o6 efjfeitoò que de-
civam da boa fe', a qual pce^^uppõe òernpce um ecco».
Elucidaíivaô ôão eguaimente ao palavcaA de Veneíian:

«O pcincipio que a lei, tcanôcoccido o tecmo da vacatio,
é obcigatocia paca todoA oò cidadãos, independentemente
do conhecimento que tenha " qualquec peóooa, deve-
entendec-ôe unicamente no òeníido que a ignorância da
LEI NAO PODE SER ALLEGADA paca eòcuôac a igiiocancia,
e fugic áò conôequenciaA delia; maò o ecco e a ignocancia
do díceito podem òez invocadoA, a pac do ecco de facto,
quando ôe tcata de demonótcaE: a exbtencia de um
pceòuppoóto, do qual a pcopcia lei faz dependec a admioòão
ou a excluoâo de detecminadoò efleitoó jucidicoô; iòto é,
quando a allegação do ecco òe destina a tocnac Aem efjfeito
actoD em que foi elle .que determinou a vontade, ou a
aproveitar oo efjTeitoi legaeA da boa jé». (i) O notável
civilbta inglé-5 Sir Fredecick PoLlock óalienta a opinião
de Lord We^tbury no caio Cooper y. Phibbò, por traduzir
uma cegra cprrecta na .apreciação da ignorantia júris:
«It b JÚRIS HAUD ExcusAT—; but in that

max:tm lhe word—jus—io uied in the ôenie of denoting
rfcneral law, the ordinar.y [a\v of the country. But when
the word—Jus —ií uoed in the oen^e of denoting a private
cight, lhat maxim hao no application.- Private right õf ^
owmerí-híp b a matter of fact; it may be the reoult abo f ,;
of mall®'^ uf lavv; but if partieo contract under a mutual
miótals^ "^b^^PPi^eheniion ai to their relative and

. CoUice CivUe co;ii:nent., vol. pxg- % a. 32.
(})
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ce ôpeciivG tighíí), íhe ceôulí ió that agceement ió Itable
to be ôet âaid aô having pcoceeded upon a -cotrimon
miôtake.D (j)
Oò auctoceô modecnoô têm chegado á concluôão de

que o ecco de diceito e' eòcuíiavel noò meòmoíi caòoíi
em que o d o de fac(o. Vide eôtudo de Gabba — Coa-
Icibuto alia doultcina delTeccoce — in Nüove Questioni

Dl Diritto Civile, vol. I .", igoD,, e.^pecialmeuíe pag.
612; Manual do Codigo Civil, vol. 3." e nolaâ aoò actô.
86 e ôegô. deôte Codigo. (k)
O Codigo Civil Poctuguèò, não obítianíe ficmac o

pcincipío do act^. 9— «Ninguém pode eximit-ôe de
cumpcic aò obcigaçõeó imposlaA poc lei, com o pcetexio
de ignocancia deóta, ou com o deu deôuòo» não
hesitou em ceconhecec expceòôamente caôoó de eócuôa
poc ecco de diceito.

DeóCacte o act. 638, que diz — «o écco ôobce a cauôa
do contcacio pode ôec. de diceito ou de facto» e o
act. 758, que òe occupa da ceòlituição do indevidamente
pago poc ecco de facto ou de diceito. O Codigo Civil
da Luióíania, que no act. 7 diz — After the promul-
GATION, NO ONP: CAN ALLEGE IGNORANCE OL THE LAW, UãO
tcepida em ceconhecec no act. 1846: — «Error of law,
AS WELL AS ERROR OF FACT, liNVALI DATES A CONTRACT,
WHERE SUCH ERROR IS ITS ONLV OR PRINCIPAL CAUSE. 9

17 — A funcção do juiz é de natuceza a não pecmittic
fique òem óoluyão alguma contcoveciía óubrnettida ao

fj) Principies of Conlract cit., paj^. 523.
(k) K/f/í taiiibein moiiographia citada de Karl Adiei*. Em notas aos arts,

86 e segs. o erro de direito será mais particulanneute considerado.
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díreiío, eâcteve Clovió
^  aqua, (a) não pede o juiz eximíc-íe de cumptic

óob o pceíexlo ou fundamento de que
e obócuta ou indeclôa, porque a vida ôocial

move ôob a prcíecçâo do direito, e não òe pode òuôtar,
^^ôpera de que o poder legiólativo, que funcciona peci-
ícamente, e elabora o direito por via de diòcuôòão,

^^clareça o ponto duvidoòo."
Alguns Codigüá Civió aentiram, como o noôAo, a conve-
lencia de, confirmando principioó de direito conatilu-

cional ou de direito penal, conaignar a obrigação que
tem o Puder judiciário de decidir aó queòtõeó que Ibe
íejam sujeitai. O Codigo Napoleâo prescreve: Art. 4"
Le juge qui refuôera de juger âou^ pretexte du 5ilence,
de 1 obócutiíe' ou de rinauffiòance de Ia loi pourra étre
pourôuivi comme coupable de de'ni de juótice. (b
Idêntico é o art. 5." do Codigo Civil lae>ipanhol. Dis ̂
acgenlino, art. i5, aloò jueceô no pueden dejar de juzguc
bajo el preteóto de òilencio, obôcuridad ó inôuficiencia
de laâ leyeô. n f
O caôo único em que juiz pode eximir-óe a julgu^^

uma cauôa é o de lhe não competir conhecer delia ante
oò príncipioó da organização judiciaria. Eôóa obrigação
do juiz implica a exiôtencia duma regra jurídica appB"
cavei á eôpecie. É preciôamente neòòe ponto que tem
importância o eôttido doò meioó de òe òupprirem
lacunaò da lei. Dona ti, (c) em eòtudo iatereòòante òobre

17 — (a) Comentário citado, vol 1.*, pag^. 103.
(b) A lei hollandeza^ de 15 de Maio de 1839, que coiitdiii disposições

geraes sobre a legislação do Reino, emprega os mesmos termos, no art. 13*
(c) Donato Oonati, prof. de direito constitucional na «Universidade de

Çatania», publicou, em 1910, eruditissimo trabalho sobre as lacunas da lei*
o que aqui citamos, traduzindo conceitos eniittidos á pag. 175,
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— II pcobleina delle lacune deirocdinameiito ̂ ^lutldico —
'GxpUca mui ccitecioôaniente: *Onde o pclncipio, de que í)Q
deve completai a oc^anízaçào do diceílo poôitivo, desen
volve maloc ef|icacia, e'-no que diz cespelto á detecmi-
naçâo da posição jucidica do juiz no applicac a lei. t-
o que se pode dizec o ponto cenical de toda a theocia,
Gin suas explicações. Só o pí:esupposto, que —eflfectiva-
inente a oziganização jucidica o(]er:ecG pata cada caso
uma nocma, -- iotna possivel a çontempocanea execução
dos dois de\^eces. em que se consubstancia a posição
jutidica do juiz no exetcicio de sua funcção — o devet
de sentenciac em todos os casos e o de sentenciçt
applicando sempte uma nocma legal."
Pata desempenhat-se da missão, tem o juiz de tecottet

aos ptocessos de iníetptelação e integtalização daS leis.
'Os atls. 6.° e 7.° do Codigo Civil eacettam determi
nações sobce a matetia. De maiot valot e' o dispositivo
do atl. 7.° que adiante examinatemoS.

A lei, que abte excepção a tegtas

getaes, ou testtinge direitos, só abrange os casos que
especifica.'

,8 — Vem do Pcojecto ceviato a nocma de intecpce-
tação contida nei^e actigo. O Pcojecto pcimitivo con,n-
sfnáca a òeguinte cegca, que a Commiôôâo ceviôoca
cejeitou: Act. 12. Noò caóoò duvidoóoò devem òec intec-
pcetadaâ extenôivamente aô teü que confecem ou ceco-
nliecem diceitos civiâ do indivíduo, ceMçictamente aí.
que ccmfecem ou definem ai attcibuiçõei de qualquec
agente ou cepceientante doi podecei publicoi coniti-
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tuidoò. Dbpoóição quaôl egual tinha o Pcojecto Coelho-
Rodci^^ueó (ad. 37.) fa)
No Codigo italiano ae encontca pdncipio ôemelhante.

ao do Codigo bca^iíeíto. A^oim-ae enuncia aquelle. Act.
4.° Le leggi penali e quelle che ceôtcigono il libeco
e^etcbio dei didtto o focmano eccezione alie cegole
genecali o ad altce leggi, non oi eotendono oltce í caoi
e teinpi in eooe eopceooi. Oo eocciptoceó italianoo mo-
decnoò pcocucain demonotcac que ahi oe não ptohibe a
iníecpceíação lógica extenoíva, mao a appUcação analo-
gtca.ViDE, paca o exame da queoíão, Ooti—Códice Civilc"
italiano, commentacio ao act. 4.°. Cocteve eooe auctoc,
citando Pactfici-Mazzoni, Giantiaco, Peocatoce, Capiíanív
Bianchi, Fadda e Benoa, Coviello, Deííní: «O pcincipio.
oegundo o qual exceptio est stricti.ssime inteiípreta-
TIONIS não e' bbàtaculo a que oe appliquem aò excepçõeòr
ajem do oentido littecal eotdcto da focmuia, em toda â
extenôão qne lhe deu o legioladoi:, tendo em viota 00 mo-
tivoô que ao detecininain e o fim a que vioam.a
O l^odigo Civil potlugueo pteócceve identicamente: Ad.

M. A lei, que faz excepçÕSô áo cegtao gecaeo,* não pode
oec aplicada a nenhuno caooo, que não eotejam eopecifí-
cadoó na meoma lei.

O noôoo Codigo, aooim como o italiano, fala em leio eX-
cepcionaeò e leb ceôtcictivaô do execcício de diteitoó, ao
pinôo que o pottuguêô apenaô óe cefece áo pcimeicaó. A
vecdade é que ainda òe não apceòentou uma diôtincção
pcecióa entcG aô duaô claòòeô de hocmaA. Ajf icma, pocem,
Oóti que a -maiò òeguca e impoctante appUcação do con-

18 — (a) yieíg em Clovis — Cominentario — a razão de ser da disposição-
que siipprimiuo Projecto revisto.



ceito de leij Umitativüó do Uvce execcicio doó diceítoò é da6
que òaiiccionani uma iucapacidade qualquec, como a da

» muHaec caóada, a iudiguidade e excluòão do hecdeico ou
Ugaíacio, ou commiuam a decadeucia de um diteito. (b)
Quanto ao diceito iiagulac, o que abüe excepc;ão ái ccgcaò
^ecaeo, òão conhecldoô oo ccitecioi ceòtcictivo.') do diceito

comano, 00 quaeò, entretanto, òe não de\'ein appUcar in-
di:)tinctamente a todoò 00 caioò. Escreve Paula Baptiôta;
(c) «Aò leb chamadas anormaes, deccogatoriao do direito
COMMUM (jus siNGULARE,) uão comportam extensão por ana-
logia: porquanto, visto como são leis excepcionaes fun
dadas em motivos estranhos ás razões do direito (ratio
JtjRis ou TENOR RATiONis,) tudo quauto se não conie'm em
suas disposições formaes pertence ao direito commum,
que e o que existe fóta dellas; e do particular se não
pode concluir para o geral. Admittem. porem, in
terpretação extensiva por força de comprehensáo
e  inducção, como meio necessário de assegurar a
execução dellas em sua respectiva esphera, de modo que
não sejam illudidas ou fraudadasn.

Laurent apresenta esta reserva: uParfois, Texception,
tout en dérogeant á une re'gle, est rapplication d'une
aiitre rdgle de droit. Dans ce cas. Ia volonte' dii legisla teur

^ est pas de limiter Ia disposition exçeptionnelle au cas
qudl a spe'cialement pre'vu, c'est plutõt un exemple quHl
donne, et par suite Tinterprète peut et doit admettre Ia
méme decisíon dans les cas non prévus, mais oú, il y a
méme motif de de'cidet» (Príncipes de Droit Civil Français
i." vol., n. 277, IN fine). Parece, porem, que' ahi se faz

Códice Civile coinnietitado.
■ c) Hertncneutica Jurídica, u. 45.
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cecta confuòâo de leí.-s excepcionae;^ com eôpeciacA .
Sobce a dbtincçâo entce umaA e outcaô diACOCcem iaac v ^
e Vivante.

TN 1 • • • ^ oA leiô decoííatoniaiDaó leiô excepcionaeò òe apcoximam a^ o

e oò pcivilégloA. Maô, confocrne di- Fiocc, (d) ao paò.'iL
que àò leiA excepcionae.^ ôão .^empte decogatocia.-^, nen
toda a lei detogatocia ae cj^ve con^idecaí: excepciona
poc ouLto lado, ha leia excepcionaeo ^ue não conttein
|avoc especial ou ceai e, aò^im, não aão pci\iiegioô. {'-)
Infelizmente ainda óe não chegou a um conceito inconUi-
vectido do diceito-excepcional ou òingulac. Vaciao opiniC
apceôenta Oftti no tcabalho citado.

Art. 7,"—AppUcam-ôe noo ca.^^oo ombooo, diopooi
çõeô concecnenteò aoA caaoô analogoA, e, não ao ha\endo,
oô pcincipio.o gecaeô de direito.

19 - Eôtipuláca-ôe no Pcojecto primitivo: Ac,t. i3. Nc
cadoó omiôôoó appUcam-ôe aa diapoóiçõeò reguladocaA
caôoó analogoô e, na falta de.^tao, 00 pcincipioô que ̂
deduzem do eòpicito da lei. O Gonô-. Duarte-de Oliveim,
criticando o diôpoòitivo, eâcceveu: «A preferencia eotabe
lecida no art i3 daô dbpodiçõeo òobre • casos analügos
AOS princípios deduzidos do espirito da lei, para

regularem oò ca.^oâ omiâòoò, é impraticável, é injuridíca^
aa relaçõeô do.-^ caôoô analogoô nunca podem òet ao
caôo omiô.■^c, e não ha principio maiô oeguco ele applicaçu ^
de uma lei áo hypotheôcA pcevi.-itao ou omittidao do qu
o do eípirito da lei.» (a) A Commiooão cevioora oubotiUiin

(d) Delle dispôs, sulla. public., interp.. e appi. delle leg"gri, 975.
(e) Pandekteo § 29 (Windscheid.)
19—(a) Trab. da Comni. da Gamara, vol. 2.' , pag'. 14.
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pCt- PRINXIPIOS GEPAES DE D 1 RE ITO - Cí> — PRINCÍPIOS
DEDU/.iDOs DO ESPIRITO DA i.Eí —.'de quc falava O Projecto
pcimitlvo.

E' de Ruy Batboôa a tedacção do atl. 7.° do Codigo.
0 Codigo Civil italiano diipõe Aemelhanlemeníe: Act. 3.',
2.*al.: Qualnca una conttovecôia nonóipoôóa dccidececon
una pceciôa diôpoôirionc di legge, aí avcá ciguatdo alie
diôpoAizioni che cegolano caói Aimili o maletie analoghe.
ove il caAo timanga tuttavia dubbio, óe decidetá òecondo
1 ptincipii genetali di ditilto. SubAlancialmenle idenlicoA
oô diòpoAÍlivoó doA CcdigoA auòttiaco, (b) aígenlino, (c)
potíuguéô, (d) uíuguayo, (e) e da lei columbiana. (f) Vide
também CcdigoA Cívía chileno fg) e da LuiAiania. (h\
Menção á paite deve lec o Codigo Civil auíaaoj cujo

att. I/' aAAim e ccncebido : «La loi i:e'git íouteA leA
malièteA auxquelleA Ae rappoitent Ia letíte ou l eApnt de
Tune de òeò dÍApoAitionA. A defaut d^une díApoAiíion legale
applicable, le jnge ptononce Aelon le dcoit coutumiec et,
á défaut d'une coutume, Aelon leA lèglcA quhl etablicait

{b) art, 7." Qniilora un caso uoii possa clecidere iiè secoiu o c pato e.
nè secondo il senso naturale delia Icgge, si avrh. rigu.itdo ai casi cortam
precibaiuente dalle leggi decisi ed ai motivi di altre leggi ana og le. ̂ ima
nendo nondiineno dubbioso il caso, devrá decidirsi secondo i prmcipu dei
diritto naturale, avuto riguafdo alie circostanze raccolte con diligenKa c
maturaniente ponderate.

(o) Art. 16.

(d) Art. 16.-

re) Art. 16.

(f) Lei n. 153 dc 3* de Agosto de 1887, art. 8."
(g) Arts. 22 e 24. ,
(h) Art. 21. Equity ia Absence of law. In ali civ:l matters. icre is

expresslaw. thejudgeisbound to proceed and decide according to cquity.
To decide equitably, an appeal is to be mate to natural liw aud reaaon, cr
receivcd usages, wbere positive law is silent..
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ô' * 1 *^  ® acíe de legi.tlaietii:. 11 ô'inópire áeò
ou lonò conòaccéea pac Ia dcctciiie el Ui jiuÍApnidtíncei».
-O Como em iodoò oò paíôeó niodecnoó. íambem

en^ re nóô e' a lei a fonte poc excellencia do diceito objeclivo.
* âo pode, pore'mj o legiâladoe pEevéc íodao ao hypothe^eò
occoirrentcô, e nuiitcò caóoô na lucalmente ôe vecificacão,
para oô quaeô não exi/ila na lei uma diôpoôição precisa.
or eòóe lado, reconhecem todoo oò modecnoò eocriptorcò,

p.viòtem lacunaò maiò ou menoò numeroòaò .em qualquer
^}òl(.ma legiòlaíivo. (a) Deòde que ao juiz, ein hypoiheòc
alguma, é permiítido abòíer-òe de julgar, cumpre eòtabe-
lecer o modo de òg preencherem G.^òaò lâcunaò.
h a jjòo que ae deòtinam aò denominadaò fonteò

òuhòidiaciaò ou mediataò do direito. Quaeò òão ellaò no
direito hodíerno, e.ipecialmentG no direito poòitivo braòi-
leiro Apreòenta-òe-noò em primeiro lugar o direito
COnòuetudinario. Apezar do Codigo Civil não òg referir
ao coòtume, deve admiltir-òe eòte como a primeira daò
fonteò a que terá o juiz de recorrer,.em falta de lei. Contra
eòze parecer não e de invocar o diópor>itivo do art. J." oU
o do art. iSoy. Clovi.i Beviláqua não heòíta em affirmar:
«O òyòíema do Codigo é o Aeguinle : a lei é a forma por
excellencia do. direito: num òegundo plano, e òubòidia-
riamente, acha-.5e o coòíume» (Cod. Civ, commentado,
vol. i."/pag. 107). Já anteriormente affírmára o auctor
dü Projecto : «Ainda, que reduzido a um mínimo de .
actividade na formação do direito, coniinúa o coòtume a

òer unia da.'» òua.*^ fontes, não fazendo excepção a eòta
regra o direito pri\'!ido. O Codigo (^ixál, é certo, não

.  20 (a) Covicllo (Muiuuile cli <liritto civilc italiano. 1910, vol. 1.",
pag. 84): «Ma- legi> lazione. per quanto comprensiva, noti piiò'
prevedere tuttig possibili caí,i.della vita, specialmenie quolli futuri».
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maada maió, como áò Otdcnaçõeò Philippina-S tecocceí;
ao.i co^tumêá paca MippÚE: aí. dé|icienciaí) da lei; maô
iT-ão podia impedic que elle focmaiíie; pocque é um
modo natucal de revelação do diceito» (loc. cit., pag. 99).
O De. Spencee Vampee também eicceve: aO act. 1807 do
Codigo Civil não fecha a poeta á legií.lação ôub.Mdiaeia,

■  taeefa que ̂ ecia tão impoôòivel quanto monôteuoôa» (Cod.
Civ. auaotado, vol. i í9'75 P^o- ^)- E. veedade que
iilsíLin.') Codigo.i ôeniieam a conveniência duma declaeação
expee.S^a aobee a e|ficacia do coótume.
Alem do ouboo, cujo aet. 1." foi acima te i noceipto, o

heopanhol (b) e o de Honducao (c) eefecem-oe explici
tamente ci natueeca jueidica do cootume. A'Iao, ainda em .
eelação aoo Codigoo, que nenhuma diòpo.^ição tem ôobce o
dieeito conouetudinaeio, oe ha entendido que o não pcoa-

.ceeveeain. O co.ílume secundum legem (d) e' feancamente
admittido" pela douteina em todoô 00 paíieo, e o pr^ter
LEGEM encontea -o maio decidido apoio doo modeenoo
civiliotao. Repellido e' apenao o cootume contra legem.
Commentando o díopooitivo do Codigo italiano, òeme-

Ihante ao do hoooo, como vimoo, oboeeva G. Oòti: «Se
gundo a opinião dominante, a appUcação da analogia não
depende do facto de havel-a o legióladoc expeeooamente
pceôceipto; alem diooo, decídicam 00 telbunaeo que o

(b) Art. 6.° al. Guando no ha.va lei exactamente aplicabíle ai piinto contro
vertido. se aplicará Ia costumbre dei lugar, y, en su defecto, los princípios
generales dei Derecho.

(c) Art. C).", que reproduz a disposição do Cudigo hespanhol.
(d) Systema do Direito Civil Brasileiro, vol. 1.", 2." edição, 1917.

Algumas vezes a lei souieute nesse caso admittc a efficacia jurídica do
costume. Diz o Codigo austríaco : Art. 10. A consuetiidini non si avrà
riguardo se non nei casi nei quali Ia legge si riporta alie medesime (trad.
ital. ed. 1845).
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att. 3/ daó diópoóíçõeâ pceliminaceá não i-nipÕe ao juís
íaxativamente o devec de cecoccec áò mateciaò analo^aò,
paca decidic aò queòlõeA que não óejam expceòóamente

"contempladas poc disposições de- lei ; ao envez. o ma-
gistcado tem o acbitcio de tecottet ás matecias ana'
logas, podendo, entceíanto, invocac outtos elementos de
convicção», (e)
No systema de nosso Godigo e doS que adoptacam

pcincipio idêntico, em falta de lei, deve attendec-se ao
costume suppletivo- ou integcante. Silencioso também
este, occocce o pcocesso da analogia legis, seguindo-se o
da ANALOGIA JÚRIS, O qual, poc sua vez, pcesuppòe o conhe
cimento dos pcincipios gec.ies do diceito, (f) que dominam
todas as matetias expressamente reguladas, e dos que
decorrem do exame da cultura jurídica dos povos civili
zados hodiernos. Em ultimo caso esses princípios uni-
versaes de direito fornecerão os elementos necessários á
convicção do juiz e consequentemente, á solução da
controvérsia, (g)

O mesmo Osti, citando Vanni, Pacifíci-Mazzoni e Vi-
vante, afirma que a analogia se applica tanto ás norma^
de direito escriplo, como ás de direito consuetudinario. (H)

(e) Loc. cit. I

(f) Vide Systema citado. Alii dissemos: Os auctores modernos distinírue'"
a analog^ia da lei e a analo,^''ia do direito. A analogia legal parte do ex-tm^
de uma determinada lei isolada; a analogia jurídica do .systema completo
do direito positivo. Por analogia legal se apjjliea a norm.t jiiridica contida
na lei. por semelhança de motivos, a casos iiílo reguLados por cila. Na

qu

regulada por uma legislação, argnmeuta-.se partindo dos principies de
todo o direito positivo.»

(o) Vi ie Systenx-± — loc. cit.
(h) L<oc. cit.
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Pode defimc-òe diceiío conòuetudinacio, òegundo a fot-
mula felii: de Coviello, (i) "a nocma jucidica ceAultaute
de uma pcatica gecal, constante e diutiuna, celativa a^
uma dada celação de facto, e obòetvada na convicção
de íec juridicamente obrigatória." Não ôe requer mab,
como no regimen. do Codigo Pliilippino e da Lei da Boa
Razão, o decuroo de cem annoò, para que a.vHima o cos
tume importância de fonte do direito, (j)
Por meio da analogia, ôe integra a legi:^lação procu-

tando-oe na força organica e latente do direitop (1^) o
modo de preencher ao lacunao, regulando oo caooo nao
contempladoo com ao normao dictadno para caooo óeme-
llvanteo. O fundamento da analogia, diz Coviello, eotá no
principio oupremo de egualdade juridica, que exige para
caooo oemelhanteo normao oemelhanteo —ubi kadem ratio,

I£AI)HM JUKIS DISPOSITIO.

■ Ainda ha deoaccordo oobre o oentido, ou anteo, o
verdadeiro conceito doo principioo geraeo de direito.
Vide, para maio amplo conhecimento da matéria, Fadda
e Benoa—Notao a Windocheid — vol. i. , p3g- 1-^7 ^
oego., da trad. italiana. Entendem oo doio ílliiotreo anno-
tadoreo que a expreooão —principioo geraeo de direito
adquire clareza e verdade quando oe limita a. determinado
paio.

Glovio, ao contrario, acha que ahi «Oe não trata de
principioo fundamentaeo do direito nacional,» mao «dao

<i) Maniial cic. pay 4o.

(j) Eüi matéria cjiuiuírcial ü praJSDií ainda de 5ü autioa.
(k) Coviello — loc clt.
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ideaó e pcincipioô óobce oò quae.^ aòòenta a concepção
juddica dominante,!) e con^titiiem «a cuUuca junidica
humana em noiôoi diaó.n

Acceditamoô que oò pdncipio.^ gecae.!) do diceiío naci^ i
onal, como decoccem da lei baóica, da^ inatituiçõe.*) fuu,
dameníaeô, da doulcina e da juci.^bpcudencia indidena,
emboca fíliadoa aoò p<:incipioa unívecòaea de diccito,.
devem invocac-ôe antea deatea.

Temo5, a^.^im. pcincipio.^ ^^ecacA de diceilo, que'
dominam o dÍ2:eito nacional; e p'«:íncípioa univccaaeâ
de diceito, que óg deduzem do ' eópicito legal, da
óciencía juddica, da pcatica judíciacia do,-) acíuaea povo."»
CUltoA.

Unô e outcoa óe invocarão; oa prímeicoó ante.') doo
ultimo.^.

E. por edóG lado. bem .50 compcehende a impodanciu
do papel do interpceie.
Não -'»ec:á eoóa faculdade alguma cou^a de ôemelhante

á alivce inveòtigação âcientifíca,n de que falagíeiiy, á ínvo-^
cação do direito livre, apregoado por Kantoro^^'icz,
StanipGj Ehdich, Fuchô e tantoó outroo, ou do dl^^oito
natural em sua nova feição, como por exemplo, noTo
apreaenta I.ung '
Melhor não fora proclamar com franqueza e ainceridade

o princípio do art" i." do Codígo óutóôo ?
Vide: Sy^tema cit., 2. edição; Revbta da Faculdade '

de da Bahia — Aò lacunas da lei e o movin^dnto
do direito livre, igiS, e artigo de Zeíler — na reviota
Kecht und Wirtòchafí, vol i." 1912.

Art- ^ nacional da peóAoa determina a capa
cidade civil, 06 direltoa de família, aò celaçõeò peoooaeò
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âcti ccnjug'Gô, e o tegimen doô benó no caôamcnto. òendo
liciío, quanto a eóte. a opção pela lei braôileitíi-

Art. 9.° AppUcai:-Ae-iK Mibôidiatiamente, a lei do domi- ̂
cilio, e em faita de.^ila. a de tG.''idGncia.

I. Quando a peòAoa não tivet nacionalidade.
JI. Quando íe lhe aíltihuicem duaó nacionalidadeô, poc

conflicto. não ce.^ohàdo, enlce aò leiô do pai-- do naôci
menlo e a.-) do pai-de oti^em, caçoem que pcevaleceta,
òe um deUeò foc o Bcaíiil, a lei bcaôileica.

21 — 0 Pcojecío ptimitivo dióóeta òimpleoniente: Art.
P.2 A lei nacional da peiioa cege a'óua capacidade e oò
òGUô diceitoó de família. Cocceòpondia eiôe pcmçipio ao
e.xacado'no att. 6." daó Di.5poòiçõeô PceliminacGò do có
digo Civil italiano — «Lo òtato e Ia capacita delle pecóone
ed i tappotti di famiglia òono cegolati dalla legge delia
nazione a cui e.5.ie appacíengono.» Quanto ao reoimen
de beuA entce conjugeò de nacionalidade
ÍGLininácao me.Mno Pcojecto, no att. 27, que ôe ce-getia,
na auòencia de pactoo antenupciaeô, pela lei do lugac: em
que 0.5 eòpoòoò fixãòòem o ptimeico domicilio conjuga .
O Pcojecto -cGvbto manteve a cegca do ad. 22 do pdmitivo,
accceócenlando que^ .5ub.>Ídia!:iamente, ^^e appHcat^ia a t
do domicilio, e, na falta, a da ireddencia. Conâecvou
egualmente o dlApojto no act. 27 óobce cegimen de "len
entce conjuge.5 de dif|et:ente nacionalidade. Pectcnccn
amboô á meòma nacionalidade, obedececia o ct^ime
de bení. á lei nacional, di^puzm:am 0.^ doii pcojecto.:. (ad.
28 § único.) . ' A ( 9 "
O òubôtitutivo de And<:ade Figtieica p<:opoz: Ad- ■

A lei nacional da peoooi,i cege ôeu eótado e capacidadí^
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civil; e bem aíàim o eòtado civil da miilhcc c do6 filkoà,
émquanto pecducac o podec macital e patcio; cege as
relações pesôoaeô doô cônjuges e o regimen dos benS no
casamento, (a) O Pcojecto da Gamara, acceitando a idea,
assim redigiu o art. 8." A lei nacional da pessoa rege
o seu estado, e capacidade civil, as relações pessoaes
dos cônjuges, e tegimendos bens no casamento. Jí único.
Os filhos durante a menoridade e a nxulher casada, ém
quanto durar a sociedade conjugai, seguirão a lei nacional
do pae e do marido, (b) Emenda do Senado, a principi"-^
rejeitada e afinal victoriosa, fez desapparecer o dispositivo
do paragrapho único, (c) A excepção contida na parte
final do artigo 8." procede também de emenda do Senado,
justam-ente criticada na Gamara por Netto Campello Q
Justiniano de Serpa. (d)-
22—No art. 8." se considera, em primeiro lugar,

capacidade civil E a lei nacional que a regula. Ficou
definitivamente firmado, de accotdo com a tradição de
nosso direito, que o estatuto pessoal, entre nós, obedece
ao principio da nacionalidade.
Sabe-se como diversamente opinaram Teixeira de

Freitas, Carlos de Carvalho e João Monteiro, cujas
preferencias eram pelo principio domiciliar, (a)
O civilista italiano QuagUa, commentando o art. 6." das

Disposições Preliminares do Codigo Civil italiano, pro-

21 — (a) Trabalhos da Gamara, vol. 4.® pa^r. 27; Clovis Beviláqua— Com-
mentario. vol. 1 " paff 116.^
(b) Trabalhos da Commissao do Senado, vol. 1.", pag. 26.
(c^ Clovià — loc- cit.
/j, disrur.so de J. Serpa. iu Diário do Cong-re.sso de 17 dc Novembro

de 1915, pag- 4"94 ^ ^
22-(a) SystemíL cit. Parte 1. Cap. iv.
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clama o ptinciric geral que a lei nacicnal determina aA.
mcdidaó de proíecção eòtabelecidaá no intereóòe da
peáaoa. AAòim, no caòo de auòencia, de proíecção aoi
menores, tutela (b), emancipação, efficacia do matri
mônio do menor óobte iua condição juridica, curateta,
interdlcção, etc.

Temcó. em óemiida, oó direiloò de família, entie oó
quae6 6e comptehendem aô telaçoei, peôôoaeô do6 con-
jug-eô (diteito de família pucc) e o cegimen de benó no
caôamenlo (direito de familia applicado). Diôpenôavel
fora, porlanto, a eôpecificação que òe encontra na leu
. Incidentemente diremoò que no Braôil, como, em
geral, ncô paíAeô hidpano-amecicano.'^. a mulher não
perde òua nacionalidade, pelo facto de caòar com eòíran
o-eiro, A hraaileira que contraia matrimônio com um
português por ex., mantendo a nacionalidade braôileira,
continua òubmettída á lei brasileira, que e' sua lei na
cional, não obstante ser differente o estatuto pessoal^ do
marido. O Cens. Andrade Figueira, mo intuito de evitar
o inconveniente de se regerem marido e mulher pi r leis
diversas, havia proposto este depositivo os jilaos,
durante a menoridade, e a mulher, emquanlo durar a
sociedade conjugai, seguirão a lei nacional do pae e
DO MARIDO-, o qual não foi approvado. Com relação ao
tegimen de bens, que ha de ser necessariamente único,
é que se sente a verdadeira inconveniência dessa dua
lidade. Em tal caso, porem, prevalece a lei nacional do
marido, na qualidade de chefe da familia. ^

fbl o art. 5." da convenção de Haya de 1902 decidiu — a tulcla abre-sc e
çesfca no tempo e pelas ci.uí=as que determine a lei nacional do menor.
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♦  • Oi iniíiíuicô que òe compíchenciem nb direilí)
família ião : o caiamculc, (c) o paUio pcdec e a filiação,*
o denominado pcdec macital. fd) o patenleico e a obci-
^ação de alimeníoi, o tegimen de boni. alem da liilela
e-da cu-eatela, a que já noó tefetimoi.
Quanto ao caiamento, a celebração- iubtráe-oe á lèi

nacional e regula-ie pela lei do lu^ac em que e o acto
praticado, de accoí:do com o princípio do art. i i. Aôiim
também a reipectiva prova, na forma do atl. 12. A nulli-
dade e a annullaçáo do caiamenlo, por falia de requiiito.t
intriniecoô cu puramenle formaei, regulam-oe pelai leii
que determinaram *00 requi.-tiloi de iiibôtancia ou de
forma para a validade do acto (Quaglia, Diena). O caôã-
menío putativo obedece á lei nacional do marÍdo-(Qitaglia.
Fíore. Gemma). O divorcio áó pode ier decretado quando
admitínio pela lei peô;ioal e peloa molivoi por eila con-
templadoi ((-onluzsi, Diena, Piore).

convenção de Haya (e) adoptaram oi seguinte.'»
principio-'^ • Ari. r. Oi conjugei ió podem requerer
divorcio, admitltdo não âó em iua lei nacional, como
na do lugac em que o requerem. O meinio vale para a.:>eparação peüord. Art. 2.° O divorcio ió pode ier pe- .
dido quando,- no cüío de que ôe trata, é admittido tanto
pela lei nacional doi conjugei, como pela lei do lugar ,ondeaacçâo e propoiía, bem que por cauiai diveriai.

AS concernentes ao ca.sa,„ento nUran^^en. as for.nalidadesa celebrnçao e prova, a nuUidado. a annulla.ão e o divorcio.

con-enção de Haya f<d ratificada pelos sef,nintes Estados: Bcl^nca.
(e) ̂  Allenianln. L b

T^ortu^^í " de 1911. '
Italia.
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Act. obitante aò díôpoóiçõeó dos acb. i." e 2.°-, a
lei Racional í.ó ôecá ob^ecvada, óe a lei do lugac o pceô-
ccevec ou pecmitUr.
Quando oô e.poaoô ôão de nacionalidade diffci:ente,

prevalece a lei peô6oal do maúdo ; mai, òe "t® auto-
rirar o divorcio, nem por iwo fica a mulher habilitada
a contrajvir novas nupcias não pernuttidaò âua lei
pe,ssoal, emquanlo vivo o marido divorciado (Cloviò).
Pode ser o divorcio decretado no Brasil para dois
eslranixeiros, cuja lei pessoal o admiUa ? Suslenla GloviS
que não. aperiir de opiniões respeitáveis em contrario.
Pssii solução concorda com o resolvido na convenção
de Haya e reconhecido na Italia, em respeito aos prin
cipies de .ordem publica nacional — (Burcati, Contiicri,
Grasso. Salvini, Fusinato).
A legitimidade do filho, pensam uns que se rege pela

lei nacional deste (Clovis. que cita PiUet, üespagnet,
WeiòCi): accedilain ouícoò que-deve pcevalecec a lei do
pae .(Qiiaglia, Flore, Diena, Locri, Pacifici-Macroni).
.O reconhecimento do filhs natural suggere ás vereS

difficuldades. Se reconhecido pelo pae e pela mae, tendo
estes nacionalidade di|]erente, cumpre altender a ambas
as leis pessoaes. Pacifici-Marzoni duque o filho nascido
da união illegitima de üin tio e uma sobrinha de naci
onalidade francesa não pode ser reconhecido na Italia,
porque é incestuoso; ao passo que se fosse italiana a
sobrinha e francês o tio, o filho teria paternidade inces
tuosa e niaternidade simplesmente natural. Mas, por
outro lado, se deve também attender ao que determine
a lei da outra parte interessada—o (ilho (Diena, Clovis).
O pátrio poder, como a tutela, se destini principalmente
ao auxilio e protecção do filho; prevalece a lei nacional
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deòte. Naó celaçõeò peòóoaeA doó conjugeó pre\'alGce a
peòóoal do macido. A lei nacional cegula a obcigação
alimentacj havendo divecAÍdade entce a do ccedot e a
devedoc, ôuòtentam unò que domina a lei ceguladoií^
daô celaçõeò de família, ouíe;oò que a do ccedoc, outC'^^
que a do obcigado a pceôtai: alimentcó, outcoò ainda
não ha tazão paca ôe pcefecic uma lei á ouUa,
pob, iiGceódacío attendec a ambaò. A r.Gôpeito da 11111"^^
pacte att. 8.", vide CommentacioA de Glovió, vol. i
pag. 122.

A í^egca do act. 9.*' que, no Pcojecto pcimitivOj
iniciava aò dbpoòiçõeô ôobce o diceito intecnaciona^
ptivado (act. i5), deótina-Ae a teòolvec aó diffículdadtí^
de applicação do eòtatuto peóóoal, noô caôOA em que ^
indivíduo contemplado haja pecdido 5ua nacionalidadí?
ôem adquicic outca, e em que, poc divecgencia daâ lel^
de doií pabeò, óeja conôidecado nacional em cada
um delleã.

Também óe Ihe^ applica o eòtatuto peòòoal, em
tcatando de capacidade ou eòtado civil. Maò, .òendo a

.  lei peòòoal a de òua nacionalidade, na focma do act. 8.''?
e não tendo elteò nacionalidade ou tendo-a dupla, não
fôca poòòivel applicat o principio.
Em hypotheòeò tae:>, a lei peòòoal li a do domicilio, e,

em falta deòta, a da ceôidencia.

Art- 10.—Oò benò, moveiò ou immoveb, eòtão 00 b
a lei do logac onie òituadoò; ficando, pocem, ôob a lei
peòòoal do pcopcíctaíiio oò moveiò do òeu uóo peôòoal, ou
oò que elle com^igo tivec òempce, bem como oi deoti-
nadoò a tcanòpocte paca outco.ò logaceò.
.  l^acagcapho único. — O0 moveiò, cuja òituação ôe
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mudac na pendência de acção ceai a òeu ceópeito,
continuam ôujeitoò á lei da òituação, que tinham no
começo da lide.

24. — E' pceciòamente o meòmo pciricipio doò. actò. 33

e 34 do Pcojecto pcimitivo. Vacioò Codigoó cegulam a

matecía de modo idêntico. Aaòíiu o acgentlno : Act. 10.
Loó bieneó caíceó ôituadoò en Ia Republica ôon eòcluôi-
vamente cegidoò poc laó leyeô dei paíô, ceôpecto á òu
calidad de. taleó, á I00 decechoô de laó pacteó, á Ia

capacidad de adquicicloó, á I00 modoó de tcanófecicloó,
y á laó óolemnidadeó que debem aconipanac eóoó actoó.
El titulo, poc Io tanto, á una pcopciedad caiz, 00I0 puede
óec adquicido, tcanófecido ó pecdido de confocmldad con
laó leyeó de Ia Republica.

Act. ir. Loó bieneó muebleó, que tienen óituacion
pecmanente y que óe conóecvan óín intencion de tcanó-
poctacloó, óon cegidoó poc laó leyeó dei lugac en que
eótán óituadoó; peco loó muebleó que ei pcopcietacio
Ueva óiempce conóigo, ó que óon de óu uóo pecóonal,
eóté ó no en óu domicilio, como tamblen I00 que óe

tienen paca óec veniidoó ó tcanópocíadoó á otco lugac,
óon cegidoó poc laó leyeó dei domicilio dei dueno. (a)
O Godigo Civil fcanceó diz apenuó: Leó immeubleó,

24—(a) Vide também Cods. Civs. columbiano, art. 20 (Los blenes situados
en los Territórios, y aquellos que se encueiitreti en los Bstados, en cuya pro-
priedad teiig^a inlerésq dereclio Ia Nacion. ... chileno, art. 16: urug'uayo,
art. 5.". E.screvemos lío systeiiia do Direito Civil brasileiro: S.iviguy, seguido
por muitos auctores modernos, equipira os moveis aos iniruoveis e submet -
te-üs á lei territorial, Com a excepção estabelecida por Savigny quanto
aos inoveis que o proprietário pjde levar coinsigo, é esta a oppinião pre
ferida. A lex rei sitos, refere Grasso, é a lei natural dos direitos reaes.
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Jine,rrie ceux poióedé.ò pat leò étrangecó, Aont cegiô pat
Ia Ipi fi:açai^,e (ací. 3.".) Da;hi c(,mcUieA^ 00 intL^tprtíítí.a que
o Codigo Napoleão, fiel á douttina còla,lutaria, manteve
o principio— mobília skquuntüh personam. R^creve a

respeito Laine': «A ce point de \'ue donc le Ailence ciu
Cede 5ignifíe acquieôcement et altrihulion de force legale
à Tancieniie docítine.» Rniretanto, acctepcenla.: a.Mai^
d autre part, Ia re'gle —mobília skquuntur persona^^i.
en tant qu elle 0 appliquail aux meuHleô co.n.-^idere'.^ indi-

viduellement. en fai^ant violence á Ia naUire de.> choAeô,
n'a éte conôacrée par le Code ni dicecíement, ni d'aucune ^
manière. líUe eat re^lee à Tetat de doctrine Aujelte à
.examen, que leó auleur^ modecneò peuvent rejeíter, aí ,l(»5
principeA generatix de droit Texigent. n (b)
Oò principioA do Codigo italiii.no Afio; Ari. 7." I beni;

niobtli Aono Aoggetti alia lege delia na^ioue dei "pcopcie-■
íarío, Aalvo le contrarie dÍApoAÍzíonÍ delia lege dei pae^jg
nel qualc aí trovano. I beni immobíli aoiio Aoggettí.aUe
leggi dei luogo deve Aono Aituali. ColiAÍderando a pcí.
meíra parle do artigo, enlendein ca auctoceA que ^
excepção—Aalvo aA dÍApoAÍçÕeA contrariaA do paÍA em qu^
Ae acham — comptehende aA dÍApoAÍçôeA de ordem
bUca Aobre o regimen juridico doA moveÍA. (c) ;

25-Huc, analyAando o arí. 3.° do Codigo francçA, Aiz ]
que a lei da Aituação doA moveÍA índíviduaeA deve'
obAervada: i." para determinação da natureza mobíüâci^

immobilíaria duma coÍAa; (a) 2." para deíerminar

(bj Bulletln de Leg. Comp., 1890, pa"-^59.
(c) QiiagliíL — Commeiitario citado. "
25 — (a) Conf Clo\Ms — Coiiimentario, vol í.° pag. 126 Ksse pi"'ncipj^pacifico, segundo observa Qurglia. citando Catellaiü, Die.ia Olivi, Ascor

e Canimeo, Ven;5i, ' "-«U
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dir.ciíoò tcroô que pedem recahiV ítohre oò moveiô. óeuò
modoó de cteação, conAecvação e extincção; (b) 3." pata
indicat oo mcdoA de acquiôição e de alienação a titulo .
patticulac, de que .-^ão ôuôceptiveiô moveiô; 4.° pata
diclac aò teo-cas, cujo conjuncto formam o tegimen legal
da propriedade mobiliária, principalmente aô que òè
referem á acceôíão, á especificação, etc. (c)
Apreciando parliculatmenle a pos.se, afirma Quagliã,

com apoio de numerosos aucíores italianos, que ella e os
seus effeitos jutidicos são sempre governados pela lkx rei
siTCE, quer se trate de coisa-movei, quer de immovel. (d)
Sobre o penhor, é de notar que. nos ptoprios Codigos

que firmam o principio geral da lei pessoal para regular
os moveis, é de respeitar qualquer disposição considerada
de ordem publica pelo país ein que se ache o objecto
do penhor. AíndU' mais, as condições de exercicio dos
direitos pignoralicios dependem exclusivamente da lei
lerritorial, qualquer que seja a natureca dos moveis,
O direito de retenção regula-se egualmente pelas dispo

sições da lei territorial. Escre\'e Quagila: «tjn diritto dl
ritenzione che possa opporsi ai terzi si resolve in un
privilegio e perció un diritto dl ritenzione in tanto potra
ammettersi in Italia in quanto ricorrano gU estremi essen-
ziali e formali voluti dalla nosíra legge terriloriale. (e)

Art. ii — A forma exlrinseca dos actos, públicos ou

(b) Codf. Clovis — loc. cit.
(c) Huc—Coinmenlaire Tliéorique et pratique clu Code Civil, vol 1.",

pagfs. 126 12S1
(d) Commentario cit.

(e) Coniinentario cit.
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patticulateój leget-òe-à degundo a lei do logac em que
òe pcatícacem.

26 — Em tecmoít identicoô o atl. 19 do Pcüjecio
pcímitívo.

A cegca locus recit actum, confotme óalienta Ven:i.
(a) pode di2ec-de introduzida no domínio univerôal da
ôciencià e da legiiilaçãc. Todoí» oa eôcriptoreò a tecenv
mendam; íodoí> 00 Codigoò a conòignam. O Codigo Civil
italiano aóôim a redigiu — Act. 9/ Le forme eAtrin^eche
degli atti tra vivi e di ultima voloníá óono detecniia^l^
dalla iegge dei lucgo in cui .^ono fatti. É però in facoHa
dei diaponenti o contraenti di áeguire le forme delia
legge nazionale. putché que^ta dia comime a tutte le p^d»-
Não ha real accotdo dobre a judiificação theorica

principio. Entende Clovid (b) que «10 deu fundamealo
racional edtá eni que a efficacia do acto jurídico redulta
da harmonia entre a vontade do agente e a lei, e edta.
normalmente, ha de der a do lugar onde o acto de reah^^*"
Buzzati (c) acredita que a lei relativa á forma dod
e  lei de ordem publica, por edtar em edtrlcta conneNa'^
com ad condiçòed ethicad. politicad, religiodad e ecom^-
micad do Edtado. Diena (d) e Graddo (e) encontram
judtifícação na facilidade de attingir od find, a
dedtinam ad formad, idto e, a protecção dod individuod
contra .a fraude.

26—(a) Notas a Pacifici-Mazzorii, vol. 1.", pag^. dl2.

(b) Coinmentario cit., pag 127.

(c) L<'autorita de31e leggi straniere relative alia forma degli atti civi i,
1894, cap III.

(d) Priiicipii. II. pag. 42.

(e) Mauuale di diritto internazionale,  i' 97.



2-7 — A regta i,ccus hegit acttjm appUca-ie lanto aoò
acioâ aiithenticoi como aúô patticulareò, maà compte-
hende apenaó o lado exíiinaeco, o medo potque oó acíoó
ôe pedem jazet; a íiibòlaacia deôteô eôcapa-lhe inleica-
mente, da meíma fctma que a capacidade doó agenteó. E
de âalientar que aA dcncminadai foumas intrínsecas (a)
ou viacetaeàj que conôliluem a eóiencia do aclo, ocomo a
coiôa e o pteço na compra e venda, não iendo jocmaô
verdadeitaô e propciai», maò elementos componenleô ou
iníeucanteí» da ôubàtancia do negotium júris,» ôe ôub-
tüáem ao principio, (b) Em identicaô condiçõeà eàtão aô
(IFORMAS HABILITANTES» (c) íóto é, aò focmalidadeó reque
ridas para que um relativamente incapaz poóóa praticar
determinados actos juridicoô.

Abi, bem se ve, a formalidade está intimamente ligada
ao estado e á capacidade da pessoa.
A maior parte doS auctores appUcam a regra ás forma

lidades requeridas ad substantiam, da mesma maneira
que ás aconselhadas probationis causa, (d)
Sustentam uns que a regra prevalece ainda quando pro

curado o país estrangeiro intencionalmente, por fugir o*
agente ao rigor da lei patria (Bar, Weiss, Fiore, Buzzati).
Em sentido contrario — Clovis, VareiUeS-Sommiétes,
•Laurent).

27 — (a) Qnaglia— loc. cií.
<b) Olivi — Maniialc di ciiritto itiíeriinxionale. 1902, pags. 80f)301; Gabba

— Teoria delia Retroattivitá delle leggi.
íc) Qnaglia — loc. cit.; Diena — loc. cit:. Grasso — loc. cit.
(d) ///í/í, entre outros, Biizzatti, Quaglia Pacifici-Mazzoni, Diena, Lcnio-

naco. Alguns, porem, pensam qne as formalidades requeridas ad siibsic,iitia)ii
constituem requisito intrinseco do acto. Assim — CipoUa La foimk
degli atti; 1908 Laurent — Principes, vol. 2.°
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/l't. 12. ~ Oó mcicò de prova regular-ôe-ão confoime
a  lei do logar, onde áe paíôou o aclo, ou jacto, que
de tem de provar.

28 — O Projecto primitivo estipulára: Art. 20. O0 meiod
de ptova dão reculadod pela lei do lugar em que .'^G veri-
ficcu o actü ou facto, que de hatar de provar: òe, pore'm,
a lei commum daô parlei autorizar meiod maiò amplod,
edted detão admiôôiveid entre ellao. Deòappareceu no
Projecto da Gamara a parte final.
Predcreve egualmente o Codigo italiano (art. 10 2." at-

Didp. Prel.:) «1 mezzi di prova delle obbligazíoni òouo
determinati dalle leggi dei luogo in cui Tatto fu fatio.».
Explica Pacifici-Mazzoni (a) que o didpodilivb de appE^®

tanto áò provad precoiídlituidad, como áô que íém de deden-
volver-de no curdo do prccedôo. A lex 1,0cí determina
dempre quaed ad provad admiddi^-cid para o acío em qued-

lão. Por iddo nâo de permittem provad dedconhecidad da
lei do lugar em que .^e realizou o acío, ainda quo ad
ccnóagre a lex foiu . Edta apenad indica o modo de pro
duzir a prv.'.a. A edde redpeito faz Clovid a deguirite condi-
deraçâo: « Acontece, á algumad vezed que a lex fori
dedconheça uma certa prova indicada pela 'lex loci- O
embaraço oão de dedfaz de prompto, na aitdencia de
convenção ínlernacíonal que providencie a redpeilo.
Afaóíada a questão da ordem publica, detia licito applicar
uiubdidiarian ntf a lei edtrangeira, de não durgiddem diffi-
culdaded de < .dem pr.jtica.

Diz Pacijici-Mazzon." que a lei do lugar é também

. 28— (a) — Istituíioni, — vol, l.^.pag. 465,
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decisiva paca declacac òü aó pcova-i ôão ou não celevaníoiij
e que valoc ae lhea pode attcibuic.
A meòma lei cegula a capacidade de òet ouvido como

teòtemunha. (b)

Avt. 13. - Regulacá, ôalvo eòtipulaçâo em contcacio,
quanto á ôubòtancia e aoi effeitoô daó obcigjçõe.^ i
do logaCj onde focam çontcahidaô.
Pacagcapho único. Maô ôempce ôe cege^ào - íei

bcaòiltíica:

I. Oò contcactoó ajuitai--.^ en p .12^ .j.Ucangeicoó,
quando excquivei6 no Bcaôtl

II. Ao obcigaçõeo conti:ahida.5 eaUa ocdò. íun em pais
eàtcangeico.

ni. Oo actoo celativoo a immov^b oitujdi^ no Bcaòil.
IV." Oò actoo celativoò ao cegimea nypothecacio

bcaòileico.

29 _ O Pcojecto pcimitivo pconuajiáca-ja-òoo-e o caio;
Act. 35. Ai obdgaçõJi conv3ncu)n.iei, aüim como ai
que óe ociginam de declacação uniUlecal de vontade,
òecão ceguladai: a) em iua òubitancia e e(|eitoi, pela
lei do lugac em que focam celebcadoó oò actoi que ai
ociginacam, ialvo eitipulação em contcaciOf offenia ao
diceito nacional doi pactuantei, e a ocdem publica, b)
emquanto ao modo de iua execução, pela lei do lo^ac
onde ie cumpcicem. Act. 36. Ai obcigaçõei ceiultantei
de actoi ilUcitoi ião cegldai pela lei do lu^ic
onde ie liouvecem cealisadoi factoi que lhei decam

(b) Pacífici-MazzOiii — Ist. cit,; Qaa-íUii — loc. oit.
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cauóa. Com li^ekaíi modi|LcaçÕe.i o Pcojecto cevbto
consignou oò mc'ómo.5 ptiacipioa, accceocentando, pocem,
que «òG^íuicão a lei hcaôileica aó obrígaçõeo que, poc
ieu objecío, ôÓ no Btaôil focam exequíveío. C) Coii.t. An-
licüde Fígueica pcopoz em áeu óubotiíuii\'o ao Titulo
Pceliminac o act. ii, ne^teo tecmoi; A matecia e oò
e|Jeííoó daó obcigaçõeô âecão ceguladoâ pela lei do lugac
onde Jocam contcahidaô, ôalvo expceoòa con^'enção daô
pacíei contcacfanteó. Seção, pocem, ceguladoo e julgadoo
pela legblação bcaaileica oò conícacío.5 ajuótadoò em paiA
eatcangeico, ma.*) exeqüíveis no BcasÜ, bem como as
obcigações contcahídas entce bcaôileicos em país estcan-
geíco, os acíos celativos a bens de caíz situados no Bcasll
e ao seu cegimen bypoíhecacio.

Dahí pcocedeu a cegca definitivamente acceita pelíi
Gommissâo Especial da Camaca, e consaíjcada no act.
i3 do Codigo.

OCodigoCivil italiano, act. g.°, ultima pacte, pcescceve:
a La sostanza e gU effetti delle obbligazíoni si ceputano
cegolati dalla legge dei luogo in cui glí atti fucono fatti,
e se í contcaenti sícanieci appaciengono ad una síessa
nazione, dalla loco legge nazionale. \í sah-a in odai caso
Ia dimostcazione di uma divecsa x-olontà.»

O Pcincípio dominante na pcimeica pacte do actigo do
nosso Codigo e o da autonomia da A'ontade. No caso de
se não havecem manifestado os contcabeníes, vem a pce-
sumpção de que fòca seu intuito ptevalecesse a lei do
lugac em que se contcahicam as obcigações. Poc substan
cia das obcigações explica Pacifici-Mazzoní, (a) se en-

Í9—(a) rstituzíoni cit., pag, +14^



tendem oa eíemenloA gecaeà ou patliculateA couAtitütí^'^^
do conlcacto, do quaòi contcacto do delicio ou do
delicto.

RffeiloA doA íicioò e contcactoA Aão aò celaçÕeA juridica^í
que doò meAmoò ôe ociginam.
Oa ptincipioA do pacagcapho único tèm cacacter: inip^

cativo; contca ellcA não pode pcevalecec a delibecaçüo da^^
pacteA. Só de accocdo com a lei hcaAileica Ae obciga^^"^
validameníe doÍA bcaAÍleicoA que Ae achem no eAÍtangeií^^-
DeAde que aAAim não pcocedam, OA tcibunaeA bcaAileirOA
não podecão ceconhecec a validade do acio. NaA meAmãA
condiçõeA eAíão oa contcactoA exequiveiA no BcaAil, oA
actoA celalivoA a immoveiA AituadoA no BcaAÜ e ao^ te-
gimen hypotiiecacio bcaAileico, qualquec que Aeja a
nacionalidade dao pacíeA contcactaníeA. s

CIovía ceiiAuca a inlcanAÍgencia deAACA dÍApoAÍtivoA, (b)
que não cocceApondem abAoUilamente ã opinião doA
doiiíoA, muito embota encontcem o apoio de algumaA
legiAlaçòeA. Acecca da execução duA obcigaçõeA, dU
CIovía : «Não díApõe o actigo Aobce a execução daA
obcigaçõeA. IC uma lacuna, que Ae ha de Auppcic com
a doutcina. Eota euAina que o modo de cumpcic aA
obcigaçõeA Ae cege pela lei do lugac onde o cumpci-
mento Ae efyectua».

Um contcacto, que accidentalmente Ae venha a exe-
cutac no BcaAil, não eAÍá Aujeito ao cigoc do pcincipio,.
o qual apenaA Ae cefece aoA que Ae tenham conAÜtuido
no intuito manífeAto de pcoducic oa ceApectivoA efjfeitoA
no teccitocio bcaAileico.

(b) Cotiimeiitiii'io cil.
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Q  , ' j ' ̂ âucceóóão legílima ou teitamentacia, 3 '
e a V Td^ heceditacia, oò diceito.'^ doô hecdeitoà2 I ade intcínôeca da^ dUpoâiçõeô do teòtainento, ^
9  quec que ôeja a uatuceza doó'benò e o paiz onde

ac em, guacdado o diôpo^ío neAte Codigo acecca dai
ecançaâ vagai, abectaô no Bcaiil, obedecerão á Ifii

nacíona do fallecido; òe eile, porem, era caiado ̂ com
bcaiileua, ou tiver deixado filhoi braiileiroi, ficarão
iujeitoi á tei braiileica.
Paragcapho único. Oi agentei coa^ulate.*) braiileiroi

poderão iervir de of|iciae.5 publicoi na celebração e
appcovação doi teitainentoi de bca.5Íleiro, em paíz ei-
trangeiro, guardado o que e^te Godigo pre.icteve.

3o —O Projecío primitivo diiieca ; Art. 3y. Abre-ie
a iucceiião hereditária no ultimo domicilio da auctot
da herança. Art, 38. A orde.n da vocação hereditária, s
o direito doi herdeiroi legitimoi regulam-ie pelo direito
nacional da pJüoa de cuja iucce>ião ie trata. Art. 39-
A* forma do teitamenío é regulada pela lei do lugar em
que é feito, e a iubitancia pela lei nacional do teitador,
vigente ao tempo de óua morte.
Emenda do Coni. Andrade Figueira, ínipicada no

art. 8.° do Godigo Civil italiano, deu o conteúlo do
art. 14 do noôôo Godigo, óalvo quanto á re.5tricção
encerra a ultima parte.
Oó termoô do art. 8." do Godigo Gívit italiano ôão '•

aLe óucceòóione legittime e teótamentaríe perô, oia
quanto ali ordíne dl óuccedere, óia círca Ia miòura dei
diriíU âuccGi.iorii e Ia intriniéca validitá delle diópoii-
zioní ôono regolate delia legge nazionale delia perôona
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delia cui etedilà ôi Italla, di qualunque nal-uca ôiano i
beni ed in qualunque paeôe ôi tcovinou.
O diôpoôilivo do Codigo ilaliano recebeu 00 appláuòoô

da ^'rande .maioria doô eôcriptoreô, não ôó na Italia
(An-ilolti, Diena, Ricci, Pacífici-Mazzoni), como na
Allemanha (Bar, Regelôberger) e na brança (Weiôô,
Deôpagnei).

Muito ôe tem diôcutido na Italia ôobte a ôua natu£ei.a

e  ejficTcia. Pacifici M; ::oni argumenta no ôentido de
demonôltac que o legiôladoc eôlabelcccu ahi uma regra
de direito internacional privado, obrigatória, para o ma-
giôtrado, (a) em todoô cô caôoô.
A Corte de Caôôação de Turim, porem, numa ôen-

tença memorável (de 22 de Dezembro de 1870), declarou
que o legiôladoc não teve em mente, nem poderia ter,
impòc aoô í utroô Eôtadoô uma innovação legiôlaiiva tão
ouôada, cr ntraria áô tendenciaô até então ôeguidaô — que
TOT HCEIíEDlTATES QUOT TERRITORIA , COUcluindo pOC
dizer que é livre ao legiôladoc italiano cecebec a lei do
eôtrangeico, maô impòc a ôua aoô outroô é abôucdo. (b)
O intoreôôè pratico da queôtão eôtá em ôabec como

deve proceder o juiz quando a lei do lugac, em que
eôtivecem ôituadoô 00 immoveiô do de-cujus, detecminac
que a ôucceôôão deôleô obedecerá á lei teccitorial e não
á nacional.

Parece-noô cazoavel a opinião de Pacifici-Mazzoni e do

30-(íi)De accoi-do com Pacifici-Mazzoni, entre outros - Anzilotti,
Bcllegatti, Deiogii, Diena, Quaglia, Venzi.

b) Pacifici Mazzoni — Ist. vol. 1.^ paff- 435. nota 1. Assim so expnmm
o relator na sentença referida: «Adottnndo per il primo iin cos^i libera e e
generoso priucipio, dava mi inirabile eseiiipio al mondo civile, e orse git
incentivo a seguirlo alie altre nazioni».
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í^aioc numeto de civiliílaô ilalianoò ; (<■) o juiz applicatá
3 cegta imperativa do Ccdigo áem aítendec á preócripção
da lei eôírangeita. Inexequivel ôerá neóie ponto a óen-
lença, ma^ em todo o campo daó relaçõeò do díceiio
íntetnacional privado é íáóo inevita^'el muitaô vezeA,
como perfeitamente faz notar Venzi. (d)

Refetindo-íe á iucceôíão legitima, aprecia Clovió o
caio de, eigotadaó aò claüeó de herdeíroi, p:ii.òar á
herança ao Eôtado. Mai, a que Eitado ? Ao em que
àe abre a iucceüão, ou áquelle a que pertence o
r^í:-cujus . Ao primeiro, reôponde, com razão, o emi

nente jüriòconôulío.
Sobre a ôuccewão doó oitrangeiroò e a juiíiça compe

tente para proceüal-a, vide — Commentario de Clovii
e Codigo de Ptoceóio da Bahia (-annotado.) vol. i." pn^^-
109 e õegò., especialmente nota (40.)
A ultima parte do artigo é determinada por condições

especíaes de estrangeiros que têm constituído família no

(c; Fusiiiatü projH-.e uma curiosa solução: <Se pela leírterritorial os bens
dividem ao meio entre dois herdeiros, ao passo que pela lei nacional só

a quarta parte pertençerm a um delles, o juiz italiano devia dar-lhe metade
dos bens de accordo com a lei territorial; mas ao mesmo tempo tirar-lhe
dos bens situados na Italia, ou obrigíO-o a payar em dinheiro, a parte
correspondente ao excesso que obteve, de sorte que venha finalmente a
ficar apenas com a quarta parte determinada pela lei nacional». A Iheoria
de Fusinato náo encontrou proselytos.

^d) Diz o notável escriptor italiano : fi ncliè le varie nazioni non sijiietteranno d'accordo nello stabilire im sistema uniforme per clirimere i
fra le loro leggi, seil giudice ogni qual volta clie deve giudicare

Movesse preoccupai»' delia possibilità di csecuzione dei suo giudicato. nella
^-gior parte dei casi dovrebbe astenersi, g-jaccliè cogli ostaooli giuridici

"w attuali"®"^® ciascuna iia;!ione pone alia csecuzionG delle scntenze
^ ^tiiere, 1^ esecuzione stessa dipeude da circostairze varie tli fatto e dieccedono i Iimiti delia umana previsicTne.» iNolas a Pacifici-
^iizKonh 1
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Biaóil. Pãd í m gí&rde nviretc et caírdei ccm híaíiJeiiaó
e Oi que lém filhei btaiileircí. Sem a reiiticção ahi
introduzida, aoi pteceiioi de ncóia lei eicapariam muitoi
ccmpaítiotai noiici. Reípcndendo á ccniuUa dum pec-
íugUGi, ceiidente na Bahia, caiado ccm brailleita, e tendo
filhoi braiileiroi. fízímci-lhe ̂ èr, em. iempo, que lhe não
era licito impõr á Icpibma ai clauíulai do atf. 3'° do
Dec. n. iS?9 de 3i de Dezembro de 1Ç07, porquanto
ellai lhe contrariavam a lei nacional.

Agora, porem, em vigor o Codigo Civil, pode apro
veitar-íe um idividuo naquellai ccnd'ÇÕGi dai clauíulai
reitrictivai' permitiidai pelo art. 1723, ante o diipoito
na parte final do art. 14 da Introducção.

CloA'ii Beviláqua mcitra, comludo, a inconveniência
do principio em variei caíoi, como, per ex., quando
ie trate, dum eitrangeiro, ccm mulher ou filhoi braiileiroi,
e beni no Braiil, que falleça em ieu paíi onde era
domiciliado, (e)

Art. 15. — Rege a competência, a forma do proceiio,
e oi meioi de defeza a lei do logar, onde ie mover acção;
iendo ccmpeientei íempre oi íribunaei braiileiroi
nai demandai contra ai peüoai dcmiciliadai ou reil-
dentei no Braiil,«por obrigaçõei contrahidai ou teipon-
iabilidadei aüumidai neite ou noutro paii.

3i — A primeira parte do artigo correiponde ao art.
40 do Projecto primitivo; a iegunda vem do iubitiíuUvo
de Andrade Figueira, art. i3. O principio da compeíençia

(e) Conimentario citado, pag. 139.
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local é fiín-,ado, qvet òe Iraíe de nacionnl, qucc de
eôítan^Ceiíc: ainda ahi òg aôac^uta a crmpleía equipaiação
dcMe áquille, cerro, dc ircdo ccuií, pícceilúa o att. 3."
da Pade Geral, (a)
Quanio ao díípo.M'l'-\o da pacfe final, entende Clovii

fb) que e' ccíc.^ío e deficienie: ccioao pccqi-'^ ^ compe
tência âcò íi:ibunacô'e deleiminada pela lei do lug'ac em
que íe mover a acção, ccmo o affiíma o principio do
arti^c: deficiente- pt íque não alliide a circumôíancia^
culíaí que, a par do domicilio e da ceóidencia. funda-
meníam a competência.
Aô noEmaó ptocesóuaeA ccntidaó na LhX Foni devem

áer reôpeiladaó cm loda.> aô phcôeó do proceó.^o. Iaío,
pc i t m, e í ( U in^'e jcímaô que ôe di:c n.— < rdinat t i-ia
LiTis— Eôcreve Olívi: (Quando-óe quer ôabec ie um
dado meio de prova (documento. Leòtemunha, peticm)
pode ôet admitlido, forçcôo-e recorrer á Icí que reoe a
ôubòlíincia e cô cffeifcô do vinculum jukis (c) poi^ c.ôôüô
formalidadeô ôâo decisorias.»

Art, J6.— Aò ôeníençaô doô tribunaeô eôítangeiroô
.'cíãí;; txequivciô no Biaôil, mediante aô condiçõeô que
a lei braóileita fixar.

32 — Aôôim também o Projecto primitivo, art. 4t. A
matéria é ainda hoje regulada pelo Dec. n. 221 de 20 de
Novembro de 1894, art; 12 § 4." que determina; a Aô
cartaô de ôentença de tribunaeô eôtrangeiroô não ôerão

31—(a) Contuzzi — Diritto InlernazioanJe. 178.
{b) Commentario cit., pag. 142.
(c) Diritto Internazionale, pags. Syi, 892.
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6em pcevla homologação do Supcemo Tclbutial
í^edecal, com audiência daô pacteo e do pcocucadoc da
Republica, óalvo óe outca coba eotivec estipulada em
lí^atado.))

Art. 17. Aô leió, actoò, sentenças de outco país, bem
como as disposições e convenções pacticulaces, não tecão
efficacia, quando offendecam a sobecania nacional, a
cedem publica e os bons costumes.

33 — O Peojecto pcimitivj pcescceveca ; Act. iS. Não
Secá appUcada no Beasil lei-esteangeica conte ida á so
berania nacional, ofyensiva dos bons costumes, ou dicecta-
mente incompatível com uma lei federal brasileira fun
dada em motivo de ordem publica.

Ainda do substitutivo de Andrade bigueica provém
esse artigo, cujos termos muito se approximam dos em
que está redigido o art. 12 do Godigo Civil italiano.
Savigny, (a) numa passagem, que reproduz Goretti

Salituri, (b) diz que a duas classes se reduzem as leis,
cuja natureza particular se oppõe ao completo reconhe
cimento da com nunlião de direito nos differentes Estados.
São ellas: I. As leis de naturezi rigsrssamente pssitiva,
coactiva; lí. Os institutos jurídicos dum Estado estran
geiro não reconhecidos pelo outro Estado. Na .obra
excellenie de Catellani (c) se encontra uma enumeração

33 — (a) Sistema <iel diritto romano attuale, trad. dí Scialoja,-vol. S.°,
pag-. 36.

(b) C Jmnientjirio dei Códice Civíle italiano.

(c) II diritto iiiterii.uiouale priv. e i suoi ricenti progressi.
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dai pcincipaG.i leb de ocdein publica. Doó bou,^ coilumeA
di2 Huc; Leó bonne.i inoeiii:,^, qu il ne faut pa.^ confondce
avec Ia mocale, áoaí leô habitudeò acqut.ieô pouc le bien,
en íant qu ellcA aoiU ptoíegeeA ou detecmiaee.^ pac leA
loió poAítiveó. (d)

Art. 18. — Naó acçõeò pcopoóta.'> pecante oa ícibuuaeA
bcaAÍleicoA, oó auctoceA nacíonaeò ou eòtcan^eico.A, ceAÍ-
denleó fóta do paíj ou que delle òe' auôeulacem dutaníe
a lide, pceóíatão, quando o téo cequecec, caução Auf-
/ícíeníe áò cuAÍaA, Ae não tivecein no BcaAíl beiiò iinino-

veÍA, que IheA a.^Aegucem o pagamento.

^4 — O atí. 42 do Pcojecto pcimitivo .exptcAAamente
declacáisa abolida a fiança úa cUAÍaA: «Não Ae

que pceAÍe fiança Ííò cuA.taA do pcoceAAo. aqúelle que
invocac a iníecvenção doA IcibunacA bcaAÍleicoA. pata a
Aoíuçâo dum confUcto jucidico de otdem ptivada, ainda
que ceAÍda foca da Republica.d No Codigo PcoceAAO dq
EAlado da Bahia temoA o act, 07 que pceAcceve: «Paca
podec iníenlac qualquec acção, ninguém é obctgado ii
pceóiat fiança úa cuAíaA, Aalvo noA caAOi taxativamente
pcevÍAtoA peta lei civil e comineccial. n
O pcincipio da fiança aA cintaA e conAagcado noA Co-

di'^oA de PtoceAAO ; auAtciaco, act. 67; allemão, act. í io;
hun^^aco, obAtante o patecec conttatio daA
ConvençõeA IníecnacionaeA de Haia, de 1896 e igoo.
Nota-oe, todavia, que não Aão tcatadoA deAegualmente

nacionafi-^ e eAÍcangeicoA, e qng a medida Ae appR^^^i

Jietitaií-e Tiieoriqiu ot P.-.aique du Co.le Civil.
(d) Coitt'»
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apenaó aoò auíloceô. Alem diôAo, oà pcíncipioi .^obce
a tepte^entação judicial 'dai peôôoaò pobcGò e a aóâió-'
tencia levam á ôülução de òe diApehôac a fiança em' ôe
tentando de peoôoaô miôecaveiô.' (a)

Art. 19. — São ceconhecidaô aô peô^^oaò jucidicaô
è^jtcangeicaó.

35 — Coeceòponde diôpüòitivo á peinieica pacte
do aet. '23 (Paete Gecal, tit. 2.®, cap. III) do Pfojectó
peimitivo.

Refeee-òe tanto ao ceconhecimento daò peôooaô jiui-
dicao de dieeito publico exteeno, como ái de diceito
pcivado. (a)

Art. íiO. — Ao peoooai jucidicaô de diceito publico
e.xttícno não pode.n adquieic, ou poôòuic, poc qualquee
titulo, peopeiedade immovel no Bcaòil, nem diceitoô
.ou.^cepliveiô de deòapcopciação, òalvo oò peedioí» neceò-
.'«aeioo paea G.itabelecimento da.i le^açõe.^ ou conôuladoô.

Paeageapho único. Dependem de appcovação do Go-
vecno Fedecal oò eôtatutoo ou compcomiâôoô dao peó.5oaó
jucidicaô eJiícangeicao de diceito pcivado, paca podetem
funccionac no Bcaôil, poc òi me.MTia.i, ou poc filiaei,
agencia.^, eotabelecímentoo que aô Cepceôentem, ficando
.ôujeitaô áô leiô e'aoô tcibunaeô bcaôilèicòô.

36 — O Pcojecto pcimitivo diôôeca (act. 23 da Pacte

34 — (a) yide, porem. Clovis Beviláqua — 'Em Defeza do Projecto e
Coinmentario citado.

3.5 — la) K/rff, — Sps'ncer V.-iuipré — Codigo Civil annotado, vol. 1."»
pag. y. Comp. os priiicipios do art. 2J seguinte e seu paragrap.i^o.
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Gecal): maó aó de diceilo publico não podecão poó-
óuíc immoveiô no Bcaòil, òem pcevia auctocicaçâo do
Govecno Fedecal. Aò de diceito pcivado ottão em tudo
equipacadao àò nacionaeo, deode que òc oubmettam nò
leió e aoô tcibunaeó do paio, condição eota neceôòacia
paca que pooôam tec no Bcaoil òuccucoal, agencia ou
eôtabelecímento, que ao cepceoenle le^falinente.
Foi inteceooante a dbcuooâo da inatetia pecante a

Commboão Eopecial-da Catnaca doo Deputadoo, (a) che
cando o Pcojecto da Camaca a pceocccvec de modo aboo-
luto que ao peoooao jutidicao eotcanCeicao de diccito
publico, pot titulo algum, podcciam adqutcíc; qualquec
pcopciedade immovel no Bcaoil. (b) O Senado ceoalvou
oo pcedioò deotinadoo áo legaçòeo e conouladoo.

Glovio ob^ecva que a exigência da pacagí:apho único
oe nâo appUca aái òociedadeo de peoooao, que pcooigam
fino economicoo, áo em nome collectivo, de capital e
índúòtcia, óejam commecciaeo ou civio, e a todao ao
que tivecem poc baoe conotiíutlva um contcacto; oão ao
aooociaçõeo de fino ideaeo, ao cocpocaçõeo, ao oociedadeo
anonymao e ao em commandita poc: acçõeo que, tendo
poc fundamento legal estatutos ou compri.víis5í)s, de
pendem de auctocização do Govecno, paca funccionac no
Bcaoil, poc oi, filiaeo agenciao ou eotabelecimentoo». (c)

Art 21. — A lei nacional dao peoooao jucidicao de-
tecmina-lheo a capacidade.

36 —(a) riflai Clovis—Csiiimenlafio, paffs. 137. 139.
(b; Art. 18 da Parte Geral.

(c) Coniinentario cii. pags. 159, ICO.
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3-7 — O qUG detetmina o atí. 8.° em tclação áò peò-
óoaô nacionaeA, 'pteòcteve eòAe actigo paca aò pedAoaô
jucidicaó, no ponto que Iheô e appUcavel, iôto é. quanto
á capacidade civil.

Cucio.-jo é que havia nò Pirojecto temettido pela Ca-
maca ao Senado um artigo (19 da Parte Geral) que
sòòim diòpunha : E' applicavel áò peòòoaô juridicaò o
diòpoòto no act. 8,".
Ora, o art. 8." da Parte Geral preòcrevia: Na protecção

que o Ccdigo Civil confere aoò incapa-eò não òe com-
prehendeo benefício de reòtituição. Enírelanto, a emenda
do SenadO; que fez paòôar para a Intrcducção 00 artò. 17
e  18 da Parle Geral, eòtendeu-òe ao art. 19- Já então,
a referencia, que eòte fazia, era ao art. 8." da Intco-
ducção e não ao da Parte Geral.

Cloviò, (a) que põe em relevo eòòe facto, obòerva . ao
diòpoòifivo redundou numa incongruência, pob fa-ia
applicar áò peòòoaò juridicaò 00 direitoò de família e o
tegimen matrimonial doò benò. Apercebendo-òe diòòo,
a Commiòòão de redacçào deu-lhe a forma que tem o
art. 21 da Introducção».

37 — (a) Commentario çit. pag". 161,.
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loucos de todo o genero na
Segislação ̂ raziíeira
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PKLO ÜK. RODRIGUES DORIA
Professor tic Moa-iclsta. ̂=-0.1=11=» ila Faculdade dc Direito ft catliedratico, em

disponibilidade, da Faculdade de Medicina, da Babia

POLONlUS... Yoiir noble sou is niad :
* Mad call I it; for. to define true maduess,

What is't biil to be iiothinff else but mad?
(Shakspeare. Hamlet, Act. 11, Sc. 2.) (1)

O Godigo Cciminal do Impenio do Bcazil, pcomulgado
pela Lei de 16 de Dezembco de iS3o,' e cesogado pelo
Codigo Penal doô Eòtadoó Unidoò do Baidl, pcomulgado
pelo Decceto n. 847 de 1 i de Outnbco de i8go, di-ia.

Att. 10. Também não 6e julgacão cciminoôoô.
g  I — Oô menoceô de qualot^e annoA.
g 2.Í' -Oò loucoó de todo o geneco, ôalvo òe tivecem

lucidoô intecvalloó e nellea commettecem o ccime. c.

(1) Vosso nobre lill.o esti louco: cUgolouoo, porque é ser siraplcsmeutc
doido querer definir o que seja verdadeiramente loucu
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■  O Codi^i^" Penal, no eôfcrço de te pôc maiô ao cotrenie
da .-^ciência, íubôtiluiu a formula— «loucoô de todo o
genero" por doÍd paragraphoA do Atí. 27, c|Ue di:: : —
aNâo ctminoòoò :
^ 3 fl Oô por imbecilidade nativa, ou enfraqueci

mento óenil foreni abiolulamcnte incapazes de impufação.
g ̂  o __ 0^ qne óe acharem em eôtado de c< mplela

privação de ôeniidoó e de intelligencia no aclo de com-
metter o crime.i.
Como ^ Codigo Penal procurou dir^tínguir:- oa

defeitos menlaeó por parada de desenvolvimento do
cerebro (§ ^ assim a demencia senil. estados ,
esses qne eram enfeichados na classe dos "loucos de
todo o genero", do Codigo Criminal; e cpm o intuito de
substituir esta expressão, já antiquada e insuf|icienle

ccmpíehender todos os casos de irresponsabilidade.,
^novbu a disposição do § 4.®, para peior, disposição
' -ada de sentido, extravagante, exprimindo a impos-

^'biltdade de acçâo em queni não a pode praticar,
hando-ií>e em estado de coma, ou de estupor.

epoeha da promulgação do Codigo Penal funccionava
Ia cidade o Segundo Congresso Medico Bra-ileiro, no
do ^ critica dessa disposição incongruente,
tem servido para acobertar faccinoras, tornando-os

nue so I ' ^
das penas merecidas. Por isso mesmo que e unui

osiçâ^ incompcehensivel, ôervem-se delia os Jí-^^ys,
*^^^0 roUpa de arsenal que veste corpos de todos os
taruanbos. , ,

aqui notar que, após as criticas, o auctor do

di^^ penal explicou ter havido nesse paragrapho üm
o  Ingar á deplorável redacção.*
vencido de que esôe erro typographico tinha sido o

a
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empce^'"» da palavca skntioüs poc senso, como òynoaimo
de cazão, diòcecaimento, conôciencia, aôôim me expcinai
na MEMÓRIA que apceôentei ao Segundo Congceó^o
Pan-AinGLÍcano, em Washington, ■ óobce oOò fumadores
de Maconha: ef feitos e males do vicio o. Tive, pocém,
mais tarde a declaração do emerito professor Dr. Souza
Lima, que ouvira do autor do Codigo ter consistido o
erro na troca de perturbação por privaçao.

•  A Gamara dos Srs. Deputados, na Sessão legislativa
da Republica, nomeiou uma commissão presidida pelo
deputado Milton, já fallecido, afim de organisat um
projecto de reforma do Codigo Penal, projecto que, etn
substituição ao paragrapho criticado, adoptou a seguinte
formula para exprimir os casos de irresponsabilidade
por causa pathologica : — iNão são responsáveis crimi-
nalmente os que por defeito congênito ou adquirido, do
cerebro, ou perturbação funccionil respectiva, não ti
verem a livre determinação de seus actos.» Fazendo
parte da representação, combati esta disposição pelos
motivos seguintes: —Não se pode conhecer pelo exame
da cabeça de um indivíduo se o seu cerebro tem ou
não algum defeito, salvo em caSOS de deformações pal
páveis do craneo, como a micro ou macrocephalia ;
além de que a defeitos do cerebro neua sempre corres
pondem perturbações das faculdades mentaes, como
aconteceu a Gambetta, cujo cerebro tinha a apparencia
do de um idiota' miccocephalo, ou o do genial Bichat
que tinha o he.nispherio direita atrophiado. Faube-n
não é só a livre determinação dos actos que, por sua
falta, acarreta a annuUação da responsabilidade. Ao idiota
que, de posse de una caixa de phosphoros, para se
distcahlr, ateia fògo em um edifício, ou em uma floresta,
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faUa um elemi^nío de «'canJe iinpottaucia paca o e.Uabele-
cimenlo da ce^pou^abilidade, que é o conh^cimerilo do
acío, de óubô conseqüência.^ damnosa.s e Icí^^ae.s.

Apcesentei então a se^^^uínle emenda siibslituitlva, que
não lo^fcou.sec aceita, nem focam dados os motivos de sua

cejeição: '^N^ão são cesponsaveis cciminalmente os que
poc qualquec causa, não tivecem a consciência, ou a livi^e

detecminação de seus aclos".
1^0 exame da disposição do pcojeclo da Commissão-

da Camaca, assim também do estatuido no Codigo
Penal, vecifica-se, cm ambos os caso.s, que se pco-
cucou substítuic, como insufficiente diante dos pco-
gcessos das sciencías médicas e cciminaes, a focmula
o loucos de todo o geneco», que só poc uma elasticidade a
que não pode cesistic, abcangia em seu significado todos
os casos de iccesponsabilidade de origem pathologica.

De outro lado: apresentado á Gamara dos Deputados,
em 1902, um pcojecto de Codigo Civil, organísado pelo.
notável jurisconsulto, Dr. Clovis Beviláqua, tratando este
das PKssoAs NATURAEs, c estabclecendo a incapacidade civil
de causa pathoolgica. estabeleceu a formula «alienados de
qualquer especie», por ser o termo «alienado», justificou
o seu autor, mais lato e comprehensívo do que olouco».
Adoptou, porém, o Codigo Civil a expressão—«loucos de
todo o genero», por ser tradicional em nossa legislação, o
que já se vè na Consolidação das Leis Civis de Teixeira
de Freitas, e no Codigo Criminal.
Na discussão do projecto perante a chamada Commissão

dos 2í, e no plenário da Can\ara, apresentei, como na
discussão do Codigo Penal, emenda substituitiva, que
igualmente não teve sorte: foi rejeitada sem que Se tivesse
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atLiculado o inolivo, ou o.^ motivoò-de ôua cejeiçâo. Foi
a eineada concebida noó tecino^ òeguinteò: — que,
poc defeito ou pectucbaçâo meuiai, iião tivecem a Con
sciência, ou a livce detecminação de .-^eiiô actoóB.

bubitituida na emenda ao Codigo Penal iiò palavraò—
«púz: qualquGi: cau.^a» — poc eòlaò outcac» — «poc defeito'
ou pectucbaçâo mental», teciamo:^ uma diôpodição uni-
focme paca expcimic a capacidade civil, a;5í.im também a
imputabilidade, aò quaeó, ambas, exigem do indivíduo
Oò meòmoó pcedicado>^ de e^picito detecminanteô da

conducta.

Iw como ceòpeito á tcadição devemoò na noòòa legblação
coiiòecvac a focrnula antiga e conòuetudinacía de «loucoí»
de todo o geneco?». Ou 5ecia pcefecivel a expceòóâo
«alienadoô de doda a eopecie?» Ou mellxoc e adoptac
cepce^^eiUações novas, que abstcahindo da,*» clas^ificaçõej
ou de de.bignação de gcupo.*), expcimam de pcefecencia
a auôencia ou pectucbaçõe^ da^ faculdades que gacantem
a capacidade, ou a imputabilidade?
Os jucisconsultos comanos, escceve o pcof. Ziino,

empcegacam paca * designac os loucos aS expcessões
MENTKCAPTl, F.\ rui, DEMENTES, FURIOSl. Gom O COCCeC doS
tempos e os. pcogcessos da sciencia esses tecmos focam
pecdendo a significação lata que identificava o demente
ao (ucioso. O codigo fcancez e "os dos paizes que o adop-
taram, como a Bélgica, empcegam o tecmo demencia paca
signij ícac todas as pectucbaçõeS meníaes que podem altecac
ou auuullac a cesponsabilidade e a capacidade; e, ícatando
da inlecdicção, o Codigo Civil fcancez fala em imbecilidade,
DEMENCIA, ou FüROR, vocjbulos, dízem Bciand e Chaudé,
que cca lei não definiu, e tecia sido pecigoso fazel-o, pois
a sciencia medica, depois de um estudo mais altento dos
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g hão'(l claòAÍficaçõe.> de alienação mental,
aòôím definitivamente a òua ultima palavca,
.  I lambem não ceôolveu o jícande pcoblemacie ôabec ondr»

Nenh a cazão, e começa a loucuca».^odigo modecno, depob que a palavca demen-
^ ^í^tecmínac ceda fócma de moleòtía mental

pcimitiva oji r.uu pcecoce, con.^eciitiva ou tetminal, òecviu-óe
jamaid d-í ,i -

todo ^^cioniinação de:5ta moléstia paca deòignac
ouf° loucucaó; e iòôD com tanto mai.i cautelaamento quanto eòíadoó mocbidoò que não pecten-'
cem á cIa\A j .

doençaô mentaeó podem ditimic ou

de ^ ̂ *^'^ponôabilidade e a capacidade. O pcojeclo
R d Civil, oi:gani.5ado pelo Con.^elheico Coelho^"^^^^iclo provavelmente da influencia do

fcancez e outtoo que deóte adoptaram oa dizeceò,
pre.-^ccevia a AUôpenóâo doo direito.^ cívía aoò "demeateo
de toda eapecie revivendo a expreiòão condemnada, que
joi forçado a definir em artigo ôubóequente, noo oeguinteò
termoô. aA demencia comprehende todoo oa eatadoa
morbídoò ou pathologicoô que invaljdem a volição e a
intelligencia, e não ôe pre.5ume». E não aeria mai.i
óummario e óimpleó estabelecer que ficava suspenda a
capacidade de todos aquelles, cuja volição e intelligencia
fossem perturbadas por infjuenclas pathologicas?
O Codígo Penal português estabelece a irresponsabi-

Udade com o Seguinte dispositivo (artigo 93): a Não podem
ser criminosos os loucos de toda e qualquer especie,
excepto nos intervallos lucidoso. O Codígo Civil da mesma
nação utilisa-se das palavras mentecapto e demente, como
se vé dos artigos sobre interdição: Ari. Siq. «Serão ínter-
díctos do exercício de seui direitos os mentecaptos, e
todos aquelles que, pelo estado anormal de suas facul-
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cladGA mGnUio.'^, òg mcòttatGm incapaieô de govecnac
peôôoa e benôB. Att. 3i5. aA inlecdicçào ôecá
pelo miniaíerio publico : — Eic. 2." Se no caio de de^
mencia íicompanhadu de futoc, ou lendo o deôaóiuiac
filhoò nienocGí'.')

A GXpceôôãd "alienação mental» foi a ptefetida p^
De. Cloviò Beviláqua, como vimoô aníecioimente, e pouco
maiô adiantou com a óubôtituição feiía á ejcpcei^ao
coòtumeiea da noaôa antiga legi.ilação. O DiccionaRIO i>e
Medicina de Litlce ei Robin aóôim ae expeime iobee o ^
teemo «alienação»:

«Aliénation — Alie'naíion d"eòpeit, e'gatement, folie.—
Pinei a employé alie'nalicn menlale ou alie'nalion conim^
leeme ge'ne'eique deôliné à exptimec le caeactèee conimum
dea divecôeô eôpècea de folie. Alie'nation menlale a un
ôenò plu.'^ ge'ne'cal, pacce qidelle de'AÍgne ridiotiíui®»^ ^
cEG'tíniamG et touò lea Icoubleó iniellecluelí óanâ exception
mème íempocaice, teb ceux quí cauôent l ivceôie, lem.
poiôonnement pac cettainô alcalofdeò, Ia meningite, une
paAíion violente, Uhyótecie, Ia choce'e. Ia catalep^^^ie, etc.,
quí enlevent au malade Ia juóle appi:e'ciation de Ia poctee
de ôGô acteò.».

Com quanto poc GAta definição Aeja dado á pala^ca
«alienação» um aentido mab.gecal do que á oloucuca»,
ellaò Aão couôidecadaò e empcegadaô ocdinaciamente como
ôynonimoA poc muitoô pAychiatcaô. Alienation—Mental
decangement. — inôanity. (Dictionacy of Medicine. Gould.)
No Diccionacio de Medicina Pôychologica de Hack

Tuke Ic-òe ; «Alienation. A genecic lecm including lhe
vaciouò focmô of iuôanity.» Não definindo a palavca
«Inôanily» dá como òynonimoò: insania, insanitas, folif.,
FR., in:)anité croôpiit, alienation menlale.
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eôle modo òão oò meòinoó oa inccnvenienteò do em-
quet díi palavcaô a 101100.^1», quec do termo tialie-

adoô B. Équivalem-ôe aa lingua^fein communij e tem
idêntico dignificado em póychiatria. E poòlo.que a loucura
^o^mptehenda váciaô fócmaô de afjecçõeo mentaed. ella

P^^f^í^encia óe applíca aoô proceddod morbidod do
ád maiô daò vezed chtonicod, e que de apceden-

depois do dedenvolvimento do indi\'iduo, petlucbaudo
3d funcçõGô pdychicaò, ôepatadod de certo modo da pa-
cada do dedenvolvimento do cecebco (idiotia,) ou de injlu-
enciad degenerativad, ou de perturbaçÕed tranditociad
(delitio febril.) O delírio, ou a pervecdão dod proccddod
aientaed, que occotre na loucura, mad lambem em cou-
aexão com vatiad moledtiad, geralmente de naUue::a jebril,
dó por uma extençâo arbitraria, ou por falta de rigor na
cedaçâo da lei, pode der claddificado no ultimo cado como
genero ou edpecie daquelle grupo de doençad ou dedotdend
do edpirito.
Nada ha maid diffícil do que definir daiidfactorianiente

a loucura. O Lotd juiz Backburn, autoridade legal de
mui atvo valor, depondo perante uma delecta commiddão
da cada dod commund, didde, a propodito da loucura
(Indanily). refere Charled Merciet: «Tenho Udo íodad ad
definiçõed que hei encontrado, e tenho debalde pro
curado formular uma datidfactoria para mim. (^reio
realmente que idto edtá fora do poder humano». Auto-
ridaded medicad, como od Drd. Bucknill e Hack Tuke,
em dua grande obra dobre psychologia medica, diiiíem :

— «Acreditamoò impraticável propor qualquer definição
inteiramente livre de objecção que comprehenda todad
ad fórmad. de dedordem mental. Cada definição ate Viquí
propodta pecca por não incluir todad uid condicõed dob
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aô quaeò a loucuca exiôte, ou nào excluic todaô em que
ella nãoiexiôle, e quanlo maiò Icabalhada é a definição

maiô pcDÍtiva é uíiualmenle a deficiências.
Eòôa difficuldade òe evidencia da definição de deópco-

poóiíada extenóáo foimiilada poc um aucloc amecicano, da
qual noó dá noticia o Dc. Mecciec, e onde ôe descobre
alíáó o ínteceôòe em attiiigic o fim de uma boa defi
nição — compcehendec todo o , definido e òomente o
definido, excluindo aquelleò eôtadoô mocbidoó que,
tendo zelQçõeò com a loucuca, taeA não o òão. oLoucucai»,
diz o eôccipíoc amecicano, aé a inhabilidade do indi
víduo paca cegiôtcac e cepcodusic coccectamente. aó
impceôôõeô (e concepçõeò ôobce eôtaô baôeadaó) em
numeco e intenôidade ôufficieníeò paca óecvic de guia a
acçõeó em hacmonia com a idade do indivíduo, ciccunô-

tanciaô, e meio, e pata óe Umitac ao cegbtco como
cealidadeó dubjectivaò de ímpceóôõeò tcanómittídaò peloó
otgãoô peciphecicoó da óenôaçâc; ou a incapacidade
paca cootdenat convenientemente eôiaó impceôôõeó, e
a eòòe ceópeíto fotmulac concluóõeó e acçõeò logicaó ;
eóôaa inhabilídadeó e incapacidade^ íendo em cada caôo
conôidecadaò como excluidaó da influencia ocdinatia do
àomno, do extaâíô, do iomnambuUômo, daó manifeótaçõeô
communó daí> nevcoôeó gecaeô, taeô como a epUepôia, a
hyótecia, e a chotéa, do delitio febcil, do coma, dad
íntoxicaçõeó agudaô, da pceoccupação mental intenóa, e
doó effeitoò otdinatioâ do choque netvoôo e daó leóõeó».
«Aó definiçõeó maió autocióadaó,o diz Metciec, «óeciam

naturalmente aó que óão pcopoótaó pela lei. Pata finó
ócientificoó e' de lamentar que a lei eótabeleça treó defi
niçõeó diffetenteó do que ella reconhece como loucura.
Noó caóoó criminaeó a prova legal da loucura é o conhe-
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. cimento do bem ou do mal, iôto e, um cciminoòo d

condidecado ôâo quando commetteu o ctíme, òe conheceu
a natureza e a qualidade do acto, e que era mau.
Recípcccameníe, uma peôíòa é louca ôe pratica um
acto cuja natureza e qualidade (qualquer que ôeja a
significação) elle-nâo conhece, ou ôe conhecendo a natu
reza e qualidade do seu acto, não sabe se e bom ou
mau. No caso de testamento a lei exige coisa diffecenle.
Aqui a natureza e a qualidade, o bem ou o mal do
acto não são considerados. Um testador c considerado
são Se tem sãos o espirito, a memória e o entendimento;
e, reciprocamente,— é louco se seu espirito, sua memória
e intelligencia não se acham sãos. Neste caso a questão
do conhecimento da natureza e qualidade, ou dã bondade
ou maldade do acto, não se apresenta. Em uma terceira
classe de casos uma terceira prova, differente das pre
cedentes, é exigida pelá lei, e esta classe é a mais
importante porque nella somente é que está directamente
levantada a questão da sanidade ou da loucura de uma
pessoa. Nos casos crlminaes a questão é levantada quasi
incidentalmente, e muita prova versando sobre a questão
é muitas vezes excluida pelas formas do processo legal.
Nos casos testamentarios a questão é a validez de um
ínstíumeiito executado pela pessoa, e a questão dessa
Sanidade apparece ainda quasí incidentalmente- Mas
em uma pe.^quiza sobre loucura a questão real proposta
ac iuv.y é—o indivíduo desta pesquiza é são oU louco ?
cÉ o PACIENTE INCAPAZ DE SE DIR i q j g A SEUS
NEGOcios? Vê-se que esta prova é muito diff^rente
e de objectivo muito mais comprehensivo do que qualquer
dos outros. Nos.dois primeiros casosv o jucy tem de pe
netrar no espirito do individuo e avaliac tanto quanto

\\

\
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poóòivel a condição de óua conôciencia em uma ceda data»,
e determinar: o que elle ôabe, o que penda, qual o edtado
de ôua memória e juízon. ^

Quaeô dão em dumma od intuítod da lei em relação
áquelled que dahem do typo normal na conformação
ou contextura intellectual e moral ?

Dedde que o indivíduo não po^due ao duad faculdaded
iTientaed em um certo gcáo de deoenvolvimento; ou qu.indo
ellad dão pertucbadad por edtadod morbidod podteriored

• a deu completo dedenvolvimento; ou quando por uma
cauda qualquer ellad de não podem exercitar normal 'ente:
u lei, que é a expreddáo da vida docial, a
accumulada, lhe retira a prerogativa de -yw go-im
lodod od outrod condociadod de de dirigir

temente, e de praticar autoaomicamente od acros ú v; ia
civil, adminidtrar a dua fortuni, doar boa-. fdZdu ted-
tamento, cadar, etc. Se aini.i e n circu nsl.i icioo iguaed,
por determinaçõed imperfeitas ou pertu^bidtd, o indi
víduo não de adapta ao meio, ád regras de elhica docial,
e commette actod prohibidod ou vedadod pela lei penal,
ou cecuda-de a praticar outrod que lUe dás impostod
Para evitar maled a outrem ou á com na xílide, a lei
não Itie atribue a autoria moral do facto. No primeiro
cado o indivíduo é incapaz; no degundo icredponsavel. A
capacidade é, poid, uma condequencia da integridade
pdychica, na lei civil, addim como o é na lei penal a
imputabilidade. Capacidade e imputabilidade dão conde-
guintemente condiçõed corredpondented nod doid terci-
toriod — civil e criminal.

O indivíduo imputavel tepponde pelos,actos praticados ,
é cedpondavel, tem redponsabllldade, o que não é inaid
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uiji aíícibuío peòóoal, maò um idéia que exiôte no
eôpiciío. Sendo, todavia, uma a conseqüência da outca?
esòes vocábulos são indiffecentemente empregados paca
exprimir o mesmo facío, e podemos repetir com o pcof-
E. Tanzi, qtjando observa ter o Codigo Penal ItalianOj
por um escrupulo de exacíidão do legislador, evitado a-
palavra responsabilidade : — «Dizer Imputabh,! dade não
se subentende a mesma coisa que responsabilidade ?»
A questão da responsabilidade criminal tem sido muito

mais debatida, pois'que ella accarreta conseqüências
muito mais perigosas,>nvolvendo a liberdade, e até a vida
do índividuo, nos paizes em que existe a pena de morte.
O notável juiz Fitz James Stephen diz que, quando dirP
girtdo o jury. nada mais tem a inquirir senão se o réu
é cesponsavel, isto é, se está sujeito a ser punido pelas
leis inglezas em conseqüência do Ucto que commetteu. E
dahi formular o Dr. Charles Mercier as seguintes defi
nições: — «responsável quer dizer legitimamente sujeito
á punição, «e responsabilidade vem a ser a qualidade
de estar legitimamente sujeito á pena».
Por punição, ou penas, comprehende-se o soffrimento

que Se inflige áquelle que, por omissão ou commíssão,
causa mal a outrem ou á sociedade para obter uma
Satisfação ou gozo. Estudada em sua natureza e origem
a pena foi primitivamente um movimento de reacção ou
de vingança — a retribuição, o que é o seu principal
intuito, em torno do qual, com o correr dos tempos e
do progresso humano, secundaria ou subordínadameníe

outros desígnios se geraram, quaes o de impedir ou
prevenir o mal de ser renovado^ pelo proprio indivíduo,
ou por outros — o .exemplo; e o mais moderno de con
seguir a regeneração ou a reforma do delinqüente.
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Aóóumindo a sociedade o diceito de puníí;, que pcimitiva-
ruüate eca funcção do offendido, á guisa do cão qUe

a quem lhe tomac a pcesa que está devotando,
cteacam-se as leis, e estas o ccime ou delicto. aCcimei),

o Actigo 7.° do Codigo Penal, «é a violação imputavel
® culposa da lei penal». Imputavel, como já dissemos^
dignifica a qualidade ou o conjuncto de pcedicados
nientaes, que dá ao individuo a auíocia motal de um acto
pcaticado, pelo qual pôde ou deve cespondet.
Pata que um acto seja punivel, ensina Pellegcino Rossi,

a consciência humana exigejttes condições:—«i.°, que o
-agente tenha podido conhecec a existência do devet e o
ucto em si; 2.°, que tenha compcehendido que o facto tinha
poc índole violac o devet; 3.", que tivesse sido Uvce de
commettec cacto, ou de se abstcc.» Bem tepacado é a
antiga focmula de Mittetmayec—libertas judici, libertas,
coNsiLii, em coupagens novas. Ou como escceve o Dc-
Chatles Mecciec, é pteciso que ao auctot queira o acto,
tencione o mal; deseje pcimatiamente sua pcoptia
satisfação, O acto deve ale'm disso não sec ptovocado^
c o auctoc deve conhece;: e apteciat as citcunsíancias
em que^o acto é pcaticado». Podemos, conseguintemente,
cesumic a questão, ou também expol-a nos seguintes
tecmos: Paca que um acto Seja imputavel é pteciso
que o auctot tenha consciência de si e da natucesa dc
acto, das suas conseqüências e ptohibição legal, e que
haja pcaticado voluntariamente. Ninguém responsabi-
tióacá João por ter sido empurrado por Pedro contra
Manuel, resultando do choque o ferimento deste, ou a
quéda em um precipício. Faltou a João o desejo, a
intenção de offender, e a vontade • de praticar o acto
dámnoso, de cuja natureza tinha conhecimento completo.
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Se João, ao ag-accac Manuel paca o impedic de óec eóma-
gado poc um vehiculo, lhe tiveòôe magoado uma ulceca
no bcaço, cuja exÍAíencia ignocava, não oecía poc ninguém
i^eóponôabiliôado pela dôc ou mal causado, conx quanto
tiveôóe agido voluntadamente.

E íatOj que eatá na conôcíencia de todo o mundo, tem
a maíô plena appUcação aoò loucoô, e a ouícoo doentea,
cujaó faculdades mentaes mais ou menos pcofundainente
pectucbadas, paccíal ou totalmente desocdenadas, lhes
altecam consequentemente a consciência e a vontade;
d ahi a disposição legal que exclue o louco, e esses outcos
doentes, de cciminalidade, e os pciva de exetcet, mais ou
menos completamente, os actos da vida civil, os quaes
sojfceciam a influencia do delicio, e podeciatii sec cuinosos
paca si e sua família.

^  Poc occasião de apcesentac a emenda acima cefecida
sohce o Codígo Civil, o illustce Dc. Clovis Beviláqua,
auctoc do pcojecto, impugnou-a pelos dois motivos a
seguic: — 1." poc tec sido empcegada a palavca «consci
ência», 2." pelo uso da expcessâo «Uvce detecminação».
Disse elle : «A consciência em psychologia tem 'duaS
accepçôes ; ou é o complexo dos phenomenos mentaeA,
considecados em sua unidade actual, ou é o juiso que se
fócma dos pcopcíos actos. Neste segundo aspecto consi-
deca-Se consciência mocal, e no pcimeico, consciência
psychologica, Esta dualidade de accepçôes facia sucgic,
nas appUcações da lei, uma duvida:—de que consciência
ícata o legisladoc bcasileico».

E desse complexo de phenomenô mentaes, ou da cons
ciência psychologica que deciva o conhecimento de SÍ
pcopcio e dos pcopcios actoá, ou a consciência mocaU
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e não havGtia Ingac a inietpcetaçõeô ou duvida íiobce a
eôpecie da conóciencia deòde que eu declacei na emenda
(í consciência dos pcoptios actoô.» Conseguíntemente se
tratava da consciência moral.

Defendendo a emenda disse eu então ; aPtocucando aS
fontes mais convenientes para estabelecer a accepcão da
palavra—Consciência—encontro apoio valioso no em
prego que fis do termo.

No diccionatio de Medicina Psychologica de Hack Tukc
encontra-Se a seguinte definição da consciência; aCoNS-
ciENCE (CoNSTiENTiA, fcom CON, oc CUM, with, and scio,
I KNOW.) The knowledge of one's own actions or thou-
ghts; the innet facuUy which judges ofthe right orwrong
. of an action».

No Diccionario de Medicina de Gould lê-se.
«CoNsciousNESS (conscious, knowing.) The síate of being

aware of one's own exisíence, of one s mental states,
and of impressions made upon one's senses; ability to
take cognisance of sensationsv. Krafft—Ebing, no Tratado
de Psycliiatria, estudando as perturbações da consciência
nos loucos, di2: «A consciência tal qual é, formada pela
natureza das representações que a occupam na unidade
do tempo, não é uma unidade constante; ha diversos
grãos de lucidez de consciência, segundo a lucidez das
concepções. O grão mais elevado ê representado pelo
sentimento de si mesmo, no qual quem pensa é perfei
tamente consciente do seu proprio ideal. Quando o el
dá conta do que se paSSa em si, isto explica a consci
ência da própria personalidade: quando aS representações
se desenrolam segundo aS idéias de espaço e de tempo,
indicam a consciência do espaço e do tempos.
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O outco moíivo da não acceiíação da minha emenda,
pot pacte do illuótce ptofeòòot do Recife, De. Cloviá
Beviláqua, foi o empcegoi da,,expceôòão— ulivce detec-
mínaçáo.D — E aóóím óe expcimiu oiaucíoc do pcojecío:
«Diz maíô; a lívce detecminação de ôeuò actoó. Nova
queóíão; terá o Codigo Btazileiro adoptado a douítii^^
do livre arbitrio? Será o determiniòmo do que óe traía'
Nova difftculdade a teóolvecD.

Outro ôentido não pode ter aqui eóta expreóôão—livre
determinação» ôenão a do alivre arbítrio.» Quando Vol-
taire óe julgava na impoóóibilídade de explicar o mundo
iiem a exióíencía de Deuó, dizia (e e referido em livcoó
de philoóophia como com argumento da exiótencia de
Deuó) que aòe Deuó não exíótióóe era precióo in\'ental-oi>*
E eóíe^ um caóo óemelhante: óe não ha livre arbítrio, d

^ precióo admittil-o para a confecção doó codigoó, neceó-
iiariamente com aó reótricçõeó ou Umiíaçõeó que o orgU"
niómo de cada um pôde determinar, que a raça, o nivel
da civilização, o clima, emfím, oó motivoó podem ̂
eótabelecer.

A vontade livre e um poótulado neceóóario á juriópru.-
dencia. Como legíólar para actoó fataeó? Como conói-
deral-oó validoó, legaeó ou não, óe fatalmente óe haviam
de dar? Sem óe admittír a livre eócolha, não óe pode
conceber o mérito e o demerito daó acçõeó humanaó.^
E é juótamente eóóa falta de ponderação doó motivoó,

e anteó a obediência áó emoçõeó eópontaneaó, áó tenden-
ciaó, aoó eóíadoó de paixão, áó ideiaó deliranteó, que
excluem oó ioucoó da communhão óocial, porque nelleó
óupprimem o livre arbítrio, admittido, como diz Krafft—
Ebing, noA CodigoA de tpdoA oA povoA civiUzadoA. O

5
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ptopiio auctoc do pcojeclo, nào t^uetendo acceitat a
^^otUtina de livte atbiltio, o admitíe quando ae cccupa

dólo ou de acçÕG.') que ain\'alidnm aô declacaçõeô da
^'onlade g viciam a volição.
O Cod.igo allemão, conôtantemente citado como um

'iionuniento de jiuiópindencia modetna, emprega deôaô-
^ombíadamente a expceòôão «livre aE-bitrioji, como óe vê
'">0 artigo 104. que dic: — 02. O0 cpie ôe acham em eatado de
Perturbação mórbida, que exclua o livre arbitrio, quando
®í»te Gôtado não fòc de ôua natureza momentâneo».
É ainda neôôe codigo que \emo.^ aò exprcòôõeò—per

turbação mental mórbida, eôtado de inconiciencía, per
turbação momentânea deeópirito, para indicar 00 eôtadoô
de que me occupo, aem termoí» reôlticloô como «loucoó,
ulienado.^í, dementeô», etc.

Aôaim me cxpreíiaei naquella occaóiao; e. procurando
uqui reforçat oô metiô argumentoô e ju.ilificar aô minhaó
ideiaó, lembro em primeiro lugar a^ palavras do grande
alienióta Tanzi. profeíi.^or em Florença, íjuando di-. «Todo
cid:idão, ob.ietviido exteriormente, ê livre em obedecer ou
não á lei. Muò logo que não obedeça, deverá responder
pela deaobediencia voluntária; i>erá reôponòavel. Neôteó
doiò conceitos de liberdade e de reôponôabilidade não
é  necGòôario miôlurar significação transcendente, vão
comprehendidos em seu significado corrente, que é obvio
pata todos, e que não contradiz ao principio do
determinismo».

A minha emenda ao Codigo Pertal foi formulada mais
ou menos nos termos do Codigo Italiano, que assim se
G.xprime: —«Non é punibile coluiche, nel momento in cui
é commesso ibfatto, era in tale stato dHnfermiíà di mente
da togUerU Ia consciçnza o la libertá dei propri atti»,
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Comparar 1o-;^g o artigo do Codigo Italiano com a
minha errí-nda. nelle inspirada, verifica-òe que Góía não
limitava a m.-^abilidade comente ao5 caóoò da

períiubaçào i- Gnlal de cauóa pathologica, o que poderia
ôer objecío uc-icparo víôto que o Codigo Penal eópe-
cifícava cn ( utrcô arbgí r» a irreíponôabilldade criminal
por tíu.'a.'^ rulraó, como a immaíuridade orgânica. Iôôo,
píiem. não íeria motivo para prejudicar a bòa eítriictuca
do organi.-mo da lei penal, poió que. adoplando a au-
ííncia de in"j'uíabilidade por cauôaó palhologicao, conA-
liluio para a embtifguez— e.itaâo morbido IranAitorio daó
faculdadeó mentaeó, um tratamento á parte.
Tcda\ia, não Aendo meu empenho e intercAôc óenão o

de acertar, e portanto melhorar, acharia acceita^'el e boa
a díópüAição do Ccdigo Penal italiano, que rcn-ela um
grande paóao adiante de outra.A legiòlaçòeô oimilarei es
trangeira A, e ácbte a qual diz c profcA.Aor Tanzi, que cada
palavra é ponderada, e encara um alvo, ora evaôivo, ora U-
mitativo, maà óempre pratico e claro. Ju.Aíifica o ílluAtre
mestre a preferencia dada á palavra infermidade, em
vez de doença, por ser" aquella mais indeterminada, impe-

■ dindo aSAÍm que algum psychiatra infatuado viesse ex
cluir do grupo das doenças meníaes qualquer caso
especifico da classificação de sua predilecção, e que
n.ão fosse loucura, desaparecendo da comptehensão de
infermidade a idéia restricíiva de invalidez puramente
chronica, mas podendo ser nella comprehendidas per
turbações mentaes transitoria.s e momentâneas, como
o delírio febril, o aulomatismo epiléptico. Assim lambem
diz elle que a palavra mente comprehende adodas as
faculdade.s psychicas do homem, innatas e adquiridas,
simples e compostas, desde a memória até a consciência,
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dei.lo a até a voatadí, deôde o caciocinlo

até o íieuio mocaln, ôeatido que a palavra mens teai em
bôa latinidade, e que Seueca compcehendia na ôua phcaòe
MAi.A MENTis GAUDiA, pacu GxpcuTiic alguuia couôa íuhe-
tenle ao cacaclec. Aôôim pob, dbôde. que o Codigo
expcimiu em oulcaA pattei oô eôíadoô pcopciamente não
palhologicoA de icceôponôabilidade, como a «idade tn-
fantiU, Oi qlie òão iinpelUdoó poc violência icceôiitivelj
ou «ameaçai acompanhadai de pecigo actuah, bem podia
a expcciião —poc qualquet cauia —da minha emenda,
ígc iubilituida pela diipoiição do Codigo Italiano ain-
[ecmidade mental», deiignaudo ceitcictamente oi caioi ,
de iccGiponiabilidade poc cauia pathologica. Eita,
pocém, não é a queilão capital, e que deu ocigem a
cegeição da emenda ao CodigoCivil, mai o emprego dai
palavcai «consciência» e «livce detecminação», cegeição
que a Camaca *fez iilencloiamente.
Peloi tecmoi da emenda |ícou claco que ie tcata da

coniciencia doi actoi; não pode havec, poctanto, con-
fuião, nem attcibuil-a a outca eipecíe de coniciencia, que
no caio não ie pceota a intecpretaçõei, naai «ao juito
diicecnimenío do que ie eilá fazania». E eüe eitado de
pecda de consciência dai act )> é Ix nbam una conseqüên
cia da pectucbação da conacieneia geral, payehalogica.

Bocci, que do ponto de viita iociologico consideca
neceiiacio o concecto de uma consciência jucidica de li-
cidade ou ilUcidade doi actoi, á focmação do qual ie
confece t imbem a cepceientação do castigo, ccitican.lJ o
actigo do Codigo Penal italiano, que, apezac de «longu^i-
iimaô diicuiiõeio a que foi iubinettid), pici cmaitiu
ai viitai metdphpicai con os dietini) t l ^ i: O- ''
poiitivai, iahiu «falho e abuaiante», ach i ]Ií i
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eótabelecid;t, intetpcebida ad(?quadílmel^l(?, pode
fazet aoô intuítoa pcaticoo, e aaaim óe Gxptime .'jobce oa
conòciencia doa actoa»: — «Eala expceaaão, paca conatituic
o indivíduo em eatado de imputabilidade deve aignificac,
não a úímplea òeiencia do acto (conòciencia de.agic). n\aò
também a exacta noção nelle daa cclaçõea inteccottenteò
entre òi e o aggcegado òocial; o que eqüivale a dizer ter
a conòciencia jurídica do aclo (conòciencia do direito),
a qual nada maiò é do que uma funcção pòychica de
ordem òuperior, que é um degtáo para aquella

■  tauração e aquelle afinamento do òenòo elhico que
conòíiíuem a conòciencia moral. Em uma pala\'ra, trata-
òe da capacidade do diòcernimento moral de um acto.
A acção, portanto para òet imputavel deve òer jurídica
e moralmente apreciada,- não òimpleòmente repreòenlada
á conòciencia. «Baòta uma òimpleò perturbação da con
òciencia geral», diz Tanzi, «quando ligada a uma infermi-
dade, para alterar o recto diòcernimento de uma acção,
aò òuaò conòequenciaò moríieò e jurídicaò, e por con-
òcíuinte o òcu valor penaU.

Controveròia maior envoU-e talvez a expreòòão «li\'^u
determinação», tomada como òynonimo de vontade liV!^^,

livre arbítrio, na phraòe de Ca.5telneau—«mar de incer-
tezaò, aòòumpto eterno de d tòcuòòõeò eòtereiò, onde òe
vem quebrar aò forçaò doò'maiò vigoroòoò genioò»-
(3 Codigu não pode òer òectarío e òyòtematíco; deve,

òím obedecer a irm methodo e uniformidade no deòenvol-
vimento de òUaò parteò, repi:e.5entando a vida, a cLvilisação
,  e de accordo com o.^ progreòòoò daò òcienciaò

tire ^ão òubòidíariaò. Se o Godígo Penal fôc deter-
*òta, teremoò a conòequencia de que não ha crimi -
.  Ae <5^6 todoò elleò teriam òido arraòtadoò

noòoò,
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fatalmente á pcaíica de actoò máoA, e conòeguintement-e
aò pena.-) óctiam uma iniqüidade.
No conceito do.") pluenologiotao, dis o pcojeíJôor: Ziino,

oò ctiminoôoa oão infeimoo, viclimaô de uma ocganização
vicioòá; paca elleô valetia maiò e òetia melhoc o.^ ôoccoccoô
hygienico-ihetapeuticoo de um Manicômio ou de uma
Cuòa de Saúde, anlcò que oí) cigoteò da juòtiça. Aô caôaí)
de pciôão devetiam óe icanôfotmar. em Inítitutoô de otiho-
pedia intelleclual, oô Tcibunaeò em Conoelhoò de Sani
dade, oò dicecloceô dao penitenciaciai em peritoò educa-
doteo, oò codigoò penae^ em tcatadoo de Medicina ooctal.
De outco lado podemo.") dicec com Tanii que a doultina

indelecminivita do livte atbitcio applicada nao até o ex-
tcemo, maò ôimpleòmente como conôequcncia lógica, noo
Icvacia depccòoa fóta da realidade e da yida. Se a vontade
foaòe vetdadeicamente o acbit<:io único de noòòao acçõeo,
í>e podeoòe eniancipac-òe da obediência ao motivo niaia
forte, ninguém poderia jamaii prever aò acçõesN hunianaò,
nem modífical-aò; òeriam uma utopia oò |in."> prevenlivoò
e ccriectivoò que a lei òe propõe a" conòeguir com aò
penaò: .òetia uma òuperòtição o estado de necessidvde

previòto pela lei em caòoò de immediato e impreviòto
perigo, e uma inòenòatez quem por tal pretextada neceò-
òidade tlveò")e ferido ou matado. ^

E que a verdade uào eòtá òó em um òyòtema,.e todoò
fornecem dadoò uíeiò e proveitoòoò, que òâo reconhecidoò
como exactamente eòtabelecidoò, e que òe podem har-
moniòar dando uma média adoptavel, um accordo util
a  todoò Oò conòociadoò. Nâo. òe pôde negar a immenòa
diveròidade entre 00 homenò no temperamento, na òenòi-

bilidade áò tentaçõeò, no poder de a ellaò reòiòtir, e não
òe pode conòeguintemente dizer que todoò poòòam doan-
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eicola poòitivióta teve o medío de chamac a attenção
paca o eôtudo do cdminoôo, como em medicina clinica
ôe aítende maiò ao doente do que á doença. Igualmente
no tetceno da cdminalidade convém eôtudac o cdminoóo,
maó não de^cucac de todo o cdme. Digamoi como Ziino:
o Uvce acbíício doô metaphiôicoó, a vontade como potência
eôpiciíual, incoeccivel, indecomponivel, independente dnò
leiò biologicaó é um ideal, alguma coba de convencional,
que òe não pode aceiiac ôem beneficio de inventado,
mad concocdando com Gleiòbecg, dis o óabio pcofeóòoc
de Meôdna: «cceio que nenhum natucalbta, me^mo de \
cotulo o mab matedalbta do mundo, pôde negar, que
o homem penòa, e que e^òe penôamenío ôe desenrola
segundo cedaô nórmaó, e que o homem pensante pôde
determinara òi proprio e regular aô próprias acçõeò.
A exiôtencia de um óemeíhante livre arbítrio não

pode ôer de modo algum impugnada, por apertado que
ôeja o circulo de actividade em que mova. O livre
querer, co.mo facto inherente á periomlidade humana
no eòtado phyòiologico, exbte : todo munia o affirtna,
todaoaoleb preouppõem. Se não exidboe oeria impoo-
ôivel a óociedade; ao indituiçõeo, a maral, a juatiça,
a propriedade, oó direitoa, aa aapiraçõeo, oeriam palavraò
vaa oem baôe e ôubátrato reab.
Vejamoó ainda Borri aobre a queoíâo da liberdade

de querer:—Eôta relativa liberdade de escoliiv de
que fallamoA nada- mab é em definitiva óenão um
fructo da educação e do reforçamento doo podereo de
inhibição, oò quaeA, por eóôe aperfeiçoamento funccional,
peóaría poderooa e promptamente na balança doo mo-*
tlvoo e oó conlramotivoo da acção, oppondo viva reòló-
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lencia áquellaò ceacçõeô pòychicaò que levatiam a acioô
damnoòoò ao indivíduo e á i-^ociedade. «Philoòophicamente

o li\'í:e atbiltio, que convencionalmente deve entender:-de,
não contradic ád leiò de cauôalidade, condidtindo em uma

actividade cdpccifica redultante, dob a forma de auto
nomia, dad forçad exlernad que de tcandformam em har
monia com íid energiad pdychicad do indivíduo (Ardigo)n.
Em definitiva, diz ainda dobte a formula ucondcienciad
ou «liberdade dod aclodn, que a pdychologia dcientifica
pôde aceitar cdlad denominaçòed. quando, dubmetlldad
a uma latitude de interpretação conveniente.
É poid nedte dentido de liberdade limitada, dujeita

como faculdade do homem ád leid phydiologicad, á influ
encia dod motivod, quede deve comprehendet a expteddão
do Ccdigo, U\'te determinação — dynonima de outrad
também cmprcgadad em varicd codigod. a daber:— vontade
livre, livre edcolha; e de como diz Tanzi, eddad expreddõed
não paddam de infiltraçõed verbaed, devidad ao habito
tradicional de certod vocabulod, a etiqueta não deve
mudar o conteúdo pratico da lei que e' a expreddão da
vidn. e não de uma doutrina.

Em dumma, edcreve edte medino autor, entende-de que
o homem deja livre dod propriod actod quando traduz,
em pratica um programrna edpontaneo, e não por demaid
abdurdo, tendo querido, idío e, também tendo previdto
e dedejado o redultado. A previdão é o motivo logico do
acto voluntário; o dcdejo e o motivo dentimental, a har
monia dod doid motivod e' a condição neceddaria para qu^.
um acto mereça ao menod o uome^de voluntário, de bem
que não badíe para tornal-o livre e normal. Em outrod

'termod; a vontade é doberana, coni a condição de reinar
como um rei condlitucional, na orbita do edlatuto, idto c,
daò leid pdychologicad.



92

Tudo quan(o foi dito í«obre a imputabilidade, mutatis
MUTANDis, appUca-óe á capacidade. A vida em sociedade,
òem annullar, antei (Jaiantindo a individualidade de cada

qual, neceóóita límitac a liberdade dent'0 Je certoô

tecmoí», estabelecendo direitos e obrigações. Esse.*> di
reitos não podem ser desordenadamente exercidos, exce

dendo as raias traçadas; perturbando o território alheio,
ou dcstruindo.o proprio patrimônio. Não e Ucilo também
exigir obrigações de quem não comprehenJe a natureza
e o alcance dos seus aclos, ou de omissões prejudicíaes;
ou de quem não tem o poder de inhibiçâo bastante pata
dominar impulsos, submetter-se á disciplina social e
legal, ou não pode querer. D'ahi a creação da classe
dos incapazes, do art. 5." da parte geral do Codigo Civil,
capacidade absoluta, onde eslão comptehendidos oS me
nores, os loucos de todo o genero, os surdos-mudos, ou
do art. 6.° (incapacidade relativa) dos maiores de i6
annos e menores de 21, dos prodigos, etc.
A capacidade completa exige do indivíduo o funcci-

onamento regular da consciência e da vontade, conse-
guintemente da conducta.
Reconhecendo isto nos impedimentos ao matrimônio

ptohíbiu o Codigo Civil de se cazarem:—oAs pessoas por
qualquer motivo coactas e incapazes de consentir, ou ma
nifestar, de modo inequívoco, o consentimento», o que
quer dizer que não podem contrahír o malrimonio o
louco, que se torna incapaz de consentir por lhe faltar o
conhecimento perfeito do acto, de suas conseqüências,
devetes, etc.; ou cuja vontade perturbada não se dirige
pelos motivos normaes, agindo como o rei constitucional,
dentro do Estatuto. Neste paragrapho claramente ainda
se comprehendem o embriagado, o individuo em estado
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de delitio febcil, oi> quaeí» lambem não podem teôtac
(att. 627).
Ao petito e entregue a ceôolução do problema de óabec

56 o indivíduo cuja capacidade ôe quer òu^pendec, ou
cuja irreòponòabilidade 5e quer eôtabelccer, e' um louco,
ou um neutaòlhenico,. ou agiu em eótado de automa-
tÍ5mo po5t-epileptico, ou um intoxicado por inebriantei,
ou por veneno5 formadoi no proptio organiòmo. E de
que elementoô òe ôerve o perito para e55a muitaô veze5
difficil e embaraçosa tarefa?
O louco é um doente de todo o organismo, deôde que

a sua moléstia tem por sede o orgao central determinador
e regulador de,todas as funcçÕes; o cerebro recebe im
pressões, forma idéias, compara-as, sente, vê, ouve, quer,
preside ao trabalho de todas as glândulas, determina
todos os movimentos; d'ahi ser a doença mental mais
complexa de que todas as outras. O primeiro phenomeno
mental observável, ou aquelle que primeiro faz pensar
na loucura é a alteração da conducta, de qüe Merciet
faz um elemento tão essencial á loucura como o sal a
agua do mar. E' de facto o elemento que directamente
se observa, e que é uma conseqüência da desordem
das duas faculdades mentaes—a consciência e a vontade,
que revelam perturbações da esphera psychica superior.
Os actos praticados num accesso de epilepsia latvada,

.ou no estado de automatismo post-epileptico são con
siderados inimputaveis, justamente porque o paciente,
ou agiu ira vehemencia de impulso irresistível, ou na
pratica inconsciente e imprópria de actos communS da
vida, como o da mãe que, simulando partir pão para aS
crianças, corta o proprio braço; ou o caso do rapaz, que
na approximação do ataque, de que tinha aviso, pe ta
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que o Ugaôóem, paca qua na anguòtioóa phaôe do itn-
pubo nâo aòíaôôinaôôe a avó que o cceata e a quem elle
estimava com catinho.

Sâo eòôeò oò elementoô para òe avaliac ainda dcô actoò
impuíaveid, e da capacidade doô hyôtecicoô, doô neucaô-
thenicoô, doô aphaôicoó, doô delicanteA, doA iníoxicadoA
poc ôubAíanciaA ínebcianteA. como o álcool, a mocphina,
a cocaína, ou poc oulroA venenoA geradoA no pcopcio
ocganiòmo.
E aAAÍm Aendo, deAde que oa CodigoA não podem Aec

caAuÍAticoA, é* logico que maÍA aceitado Aecia tomac
poc baAe um dado que Ae applique a todoA oa caAOA, um
elemento indÍApenAíivel e eAAencial á detecminação doA
diveiAoA caAoA de icceoponAabilidade e de incapacidade,
Aobie cuja apieciaçâo aòAenta o díagnoAÜco, do que
adoptac um teimo que, compiehendendo o maioi g^^upo
emboia, nâo deAígrte em ligoi vacioA outiOA phenomenoA
mocbidüA; dando aAAim enAejo c occaziâo a contioveiAiaA e
inceiíe2aA muito maicieA do que Ae em ver. daA doençaA
determinaAAe oA AymplomaA communA, eAAenciaeò ao diag-
noAtíco jutidico, como adoptcu o Codigo Italiano, com a
formula acoNsciENCiA ou liberdade dos próprios ACTOS»,
a qual, diz Bocii, aiepieAenta Aem duvida um gcande
prrgceAAo Aobie dÍApoAíçõeA antecioteA de lei, porque,
comquanto conAidecando oA caAoA noA quaeA falta de
ve'íaA a consciENCiA de agir, não Aâo excluidoA do juAto
beneficio da imputabilidade (íiceAponAabilidade perante
a Aocíedade) oa indivíduoA noA quaeA tal conAciencia nâo
é perdida ou toldada, maA noA quaeò Ae acha leôada a
liberdade de agir.

Pelo que julgamoA lógica e razoavelmente concluir,
j A expreAòâo uIoucoa de todo o geneto» da noAAa
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antiga juciôpcudcncla cclmitial e civil, hoje adoptado no
Codigo Civil, nào òatbfas aoô intuitoô da lei, poc não
poòòuU a extenôão pcecióa paca compcehendec todoi oô
caaoò de icceòponóabilidade e incapacidade.

2." A focmulá adoptada no pcojecto do Codigo Penal
da Commiôí.ão Milton é igualmente inôufficiente e ôem
applicat;ão ua pcatica.

3." Aò diApo^içõed que eàtabeleçam a icceipon.-sabiUdade
poc pettucbaçõtíò mentaeô que altecam a conoCienciae^
A LIVRE DETERMINAÇÃO DOS ACTOS, àão ai maii acceitaveii
pecante oò pcogceôioi da piychiatcia e 'icienclai cocce-
lactaô. Servatis servandis paca a incapacidade civil.

Bahia, Novembco de 1916

José Rodrigues da Costa Doria

• ■I»..;,
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REGULAMENTAÇÃO DD MERETRÍCIO L
aUESTÀO DO PROGRAMMA PROPOSTO

MEMÓRIA apresentada AO PRIMEIRO

CONGRESSO MEDICO PAULISTA

Piíi.o Du. RODRIGUES DORIA
Profess',r du ̂ 33.1=1.^».» d^ i.\iciildaac de ülrelLo e catbedratlco, em

<íi>«liouimUdado. da Faculdade de Medicina da Bahia,
iepresentante d'aqut-lla F.iculdade e da Sociedade de Medicina Legal

e Crlmlnolo;>la. Juaio ao ̂ mcsmo ;conRre.=iso.

«Vice is a monster o£ so friçhtfiU miea,
^  - As. to be hatecl, needs but to be seen;

Yet seen to oft, familiar witli her face,
We first endure, tUen pity, thcu embrace.»

POT>K (1)

A ptoòtltulçao é cotíva da Huiriaaidade, a cuja consti
tuição eMá inlimameate ligada. Com a ocganiôação da
família ella òe tocnoLEum'mal ôocial, neceA^acio ôegundo
uni, iccemediavel na opinião de outcoô, ao menoA naó
condiçõeô|òociaeô"e economicaò em que vivemoi. Ao lado
do ccime ella -Impcime uma g2:ande pettucbação na
matcKa pcogceiòiva do noüo adiantamento, eôtcagan o

(1) (O vicio <5 um monstro de aspecto a-pavoradtfe, familiar, a
odial o; comludo, visto muit.s ve.es, abraçamos),
pnacipio (j toleramos, depois temos-hie oompiixao, P
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e accuinando o homem, moral e phyóicanaente. Compa
rado, ou claâòificado como uma enfermidade do orga-
niâmo óocial, o meretrício ou o vicio òexual, ad instar
daò doençaò do noòóo corpo, òó poderia óer deoarraigado
quando removidaô foòâem todaó aò auai cauoai. 'áo
complexas e tão entrelaçadas com todaó ad phases da,
vida da humanidade. A.s tentativas no sentido de exiet-
minar este mal,^ou mesmo attenual-o, não tem píodusi^"
resultado. Cbmô observa T.ydston, os philosophoS
listas e a religião leem feito alguma coisa, maS
casos md.viduaes, retirando alguns ticões da
os effedos sobre o mal geral teem sido inaptecia^"-'""^
E, poiô, eôte um doò moí. ^ ^
aDrP>,Pntam á^ atduoô pcobUmaòapresentam ás cogUaçõe. 7 T u Z^indo
dos legisladores, á acòão -1 ° ^^doòophoò, QO
mais embaraçoso e dp P^deres publico^S, ^
mento acompanha semn o àeM g
o refinamento da eivUi,a'câo^''n',
entre certos póvos ■="5 não é encouf:
couflicto da sociedade com^' ^emi-barbato^' ....r
daquella mais ou meuo,s o 1^'°^ podenioS d'"
An crime ; elln dls.^o x-*t.

I  «lenos o nno j. podenio*^do crime : ella p^de ^ines a tOSP- ^
a desfechar golpes contra .um^in^ ^ ^m giganta
ias que está sempce p^^sente TTT que enXe^^^'maí -  ir—ociue e [>yüiryíi ^ "ao ^o alvo.

&

errando S^"^?Até onde vae a critica histori ■
prostit^uiçao, ora admittida, ora con.^^^^os enconti:^^
belecida nas praticas religiosas dos ^'''^ftada ora
escavações de Pompeia ainda se vr^^^^tos pdvoS-
raveln^ente conservadas, membros Pinturas adf^^'
je tamanho exagerado, na entrada masculit""*'
jjSSim como quadros imtnotaeó e ptovo^ ^®^tas caí>^^'

nas V^"

J
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cedeô Intetioceò doò botdei^, que o -Veôuvio indignado»
^oteuou, com a cidade paga, naà oinsaò candeateò
^omitadaô de Auiia entcanha^ igneaò. A ptcôtituição
tiguca na mythologia antiga, e infete-^e cazoavelinente

noâ ptimeicoô tempoô da exiôlencia da humanidade
^ ítaliifação doô deôejoà òexuaeò não obedecia a nenhuma
^ÍAcipUna ou cegca, nem a e^peciaeò ptovocaçõe;*) ocga-
^ícaò, conio em vatiaô eôpecieò de vectebcadoô íJUpetioced,

ôó detetminada pela diàpoòição conôtente do homem
pata a copula, e pelo òeu vigoc e .-lupetiocidade eni focça

diôputa da mulKec, ou mulheceA, e no .leii dominio
'"^obte eôtaò.

O Gôtudo da natuteza do homem e da mulhei:, e ôua
Olganüação netvo6a, cevela da pa.la
^ienciai pata o gòzo ,^exual ptom.âcuo, tT
<ia mulhet que se' inclina pata um ao
Ptoòtitutaa mesmaó exiôte aempte a pt ̂  jatiôfaz noJ
<?0i amantei, ou fcequeniadotes, que a.^^
Ptazeteà que "ão encontcam com os ^ ^freqüentemente se deixam ,^\;T,„idade con-
í^Ujeita escravidão. Os progressos ^ ̂ hristianismo
Seguiram o casamento , mulher ao nivel
Santificou. elevando ao mesmo temp ^ ̂ ^.ndade, como
de igualdade do homem, ^ e estabe-
Uma especialmente agrada
lecendo um culto á virgmdade legitima os
criado as vestaes. Fóra do consideram
nrazereS sexuaes, os povos civi ^ i„stincto,

1  outco modo de dac expanô ^omnado aoabjecto immoral e indecoroso. condemnado .kS
como ob) ^ Saucclonado o casamento

oimico pela lei, como único perfeUo e capaz de
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garaníic a crdem órcial e melhorat a humanidade, ficou
ôendo a bigamia um crime pata o ccdigo, já òenào "um
peccado paca a celigião.
Deôíe modo tornou-oe a ptoatiíuição um vicio ignomi-

nioío, cepellido pela íociedade, quc o .lunpocta pot
dúpôi: de meio.-, efficazeó pata comh itel-o
como já foi dito, a. .,ua. cauoao
a^pectoA da exbtencia da humanidade, e tocla^
daí noííaí condlç^ôe.i economicaí e ..eciae-, mcrgcilho" _
aí íuaí taizeí attí a ptoptia o.« - do í?®"
humano. Se o metelticio já foi dpc^chaí
"ma verdadeira in.Mi,uição, e Jl
b- adiantadoí, como o Japão a/'"''
(Lelontneeu), noa paizea c^i,,- ""Oaa de P'' g-, «ma
condição que ennodôa a clle aP pata
extinguü-o. ■^°C'edade, impot®"^

Deve, porém, a aociedade H-cumbidoada hòa ordem ^ °í pode.eií ,rta-

C-.;:
uatureza phy.iea, com a p,° ^
í:eaí, de tão aériaa e «L
individuo e a raça? =0.° de mole-'"-' o

I ceò óao oó modoó de coi ^
á conMderação: - ou o. pode,
mal, tolecam-no, deixando
pleòmeníe a repulôa. o afaôtatrie
honeóíaó; ou pcocucain Augeit^l^*^^
disciplina iio comportamento, ^ da^ '

^igi
'^obce

jm-
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íüncia e fiócalizsção., icgulamvnlaudo-Oj tui ôuir.ma; cii
^ ̂ ótatâo de leptimil-o. íccntel-Oj extecminal-o até, òe
I^Oôôivel foòòe.
Qual (icAÍeò Ayí,temai deve aet pcefetido? Qual dacá

ceôullado.*» r

^ questão não é óiniple^. nem fácil a eicolhaj o aban
do ptcblema, potém, ou o ôy^tema da tolccancia
ceótcicçõeô, do iaisser faire, laisshr alter» ^

^*^ndemnavel; é de neceòôidade não pcocedec co
quando òe vê petòeguida, que entecca a ca

ateia, òuppondo-òe aòòim não vi^ta e livce to p
° caçador; nem lambem procucm: cb.^tüc um ma

mal, o,, quae. .empre .e -'diconam. Nao^.ao
^■^^ente o eòcandalo e a ímmoralidade oò „

á .ocledade pela bon.
^«UefKto do luxo e da cMeníaçao -1^°" ^^.'='-Mumei un^a bôa parte da for u^na da
^Ma o bordel um ninho de ■ > propagador daò.oclal, e um ^ ̂ Tr^^/pro^ndamenle
^Oleôtia^ venerea., aapecto e q
''>>Preaaiona e mtere..a a

'^"SSiurpLoa. individualmeute. e . raça.
A no.^« UgvMaçao c vil, o ^ p ,

"^icT ^^evemente, andou ^eóòa entidade, e poc
'iS,T"„5» ■'y*to . r*O  . ttí não adinittindo a indece '^^n.aegui'' • ^^opheolda; "^"çada da mulh

mr f e o luxo dia vaidade, a °^ '^^„trarla6. EUaô poderão
dêem appacenci

de

poc
malA
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AGt incluidaô no giupo dpò pGAàoaá,dG mau ptccedimenlo
do . attigo 4i3, capitulo V, do Codigo Civil. O Codigo
Penal ceferiu-ôe á pcoôliluta, nomeadamente, paca lhe
aóiegurac e garantic a Íibe;:dadG que todoo devem , tet:,
podendo aôôim negociac o ôgu cotpo com oò fceguezeò
que lhe. aprouverem, de ôua eòcolha ou pcefecencía, .maí>
nunca violenladaó, meimo no cominercio vectfonhoóo de
6ua laicwia. E', pote-m, devet doô govecnoò velarem peloâ
bcn6 coMume. e o Codigo Penal não .e deocurou de
diôpoôiçoeô deóta ocdem. ueocuc
O ôegundo óvôtemn i

Uto é, ̂ ^-g«^amontação d5^'Lmu'rão'Tn
.inconveruencia6, inclue
poc multoò, ôendo iUtl^-^ '^®P^'§nante e tepeUido
ôeu favor. Defendido allegadaA em
iado co,no mna medida aaZr eontr"' '
peio meteltimo, lei^ a Oi cau^adoi
como o Unido, da 1" ocr cutro.,
gado inteiramentr, '
adoptaram, como a lnJI\ ® local; „
ou municipalidade, aa" ^ Nocu 3"®, ,
Italia, Suia.a, AUemanh. ® localidade^
«ão ticacam dnn« ^oHanda . Tiíríoniazca.não tUacam delle aa vant' e o ' Dinama^^ca,
tcacio expecimentacam qUae^
j^ienteò. «A pco.tituição do^EM o.'*''' ^ Pel''
rapidamente corruptora que co^ ® a i inconve-
^r.. Joâephina E. Buttler, 'p!°y^ ff^üencia mab
Britânica, Continental e Gerat para diz
tituição Regulamentada.; e, na pi,® Ab^p «Federação
poòiQ^ Scott, no óeu Uvto ôobçe o da,pto6-
uma da. principae. operaria, do mub^^tiu Jameò
vulhezea deçahida., ''do

t^voc da^ô
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K ptíncipalmeníc, o fiindamealo de ..eòtcingir: a
pcopagação daò niole.*>tiaó veneteaô, que .-e defende o
^Ggimen da tegulameatação do metiUicxo. De facto,

doGiiçaô não devem òsí: deòcucadaó poc medicoó,
pWiloôophoô òocialbtaa e govetno.^; ae eóteò letn o devec

oppo^ á db^eminação de mole.tia:^ oiiU^> como a
a pe.te neg.a. a f^bco nma.ella, a tube.cu o.e

igual cazão deva ob.ta. a db.eua.uaçao da .>P u '
^ da-bleuoz.hagia; o que é pzeci.o pozem,

pcoce..o cozce.poade ao fim
^^ompanhado de le.õe. e offea.a.

cocce.pondendo poPUu., suprema eex;
P loí meioA empcegadoô ■ aagcadoa
''aa é neceòAatio não fecu co ,neitaveiA da natuceza
Jí^eitoa, UA p.ecogativa. ma.A zeApe.ta^e>A
Umana. _ metetzicio e.-cige a matdcula daí
^ tegulamentaçao do ^■^Q da policia, qne poc làòo

^."^^Iheceô publicai e dahi em diante
iiendo chama " Tòoluta, e óem appello; exige oôobce ella^ acção aO decahida poc um

^^ame o inaiA intimo menoó uma ves poc ôemana,
'hedico dã cepactiçao» ^ doente, e no

intuito de ^ompnboíiamente em.um hoA-
^aso afirmativo ai m' ^onskteradaa curadaA; eitabelece
Pitai,- até qus fugirem a eataò obcigaçõeA, aaiim
Penaô conUa aí que, vivendo da pcoatituiçâo,
Como para a^ obrigando-aa a fazerem-ae arrolar

não mai vicio-
i-\o tegif"®'^ Ia inecetciz, como òe faz daò cciadaô, doi>

A  ̂petarioò, daô modiótaó, impotta ceconhe-
medico^j ^'^ncoôtituta, poc pacte do Govecnoj como uma
cimento P
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entidade óocial, e o mecetcicio como uma inòtitU-íçâo
de utilidade ou necessidade publica, cujo eveccíoto à.^-
ptimente e aviltante deve sec regulado e
pelos agentes do podec, e posto assim em né de
dade, ou de semelhança, com o execcicio de
honestas. O vicio, poc qualquec de suas"fór ' ii
festações, nâo pôde, não deve ser>Pr>...,u ^ ^

,  ̂uaiquec ue suas

feátaçõeô, nâo pódc, não d.^ve Aezzeconh^
Cf

^ ^ na
meio de vida, e ei6 ahi o noooo" Codigo' D i
e peròegumdo o jôgo. O _-l^enal

—  ituo.ju VvUumo^O t

!  iôgo. o p.op.io ca.o a
rit

do

Ioed uma nodoa intensamente neg.a na civiU-
So a covardia das nações do VelKo n
.esse. subalternos, deixam subsisti, ^,i-
tuiçao, de que o gove.no do princioo i
para sua sub^bUt^nd^ ^^^ipado ^
envergonham. No in -"«"va Z T
briaguec, o Codigo "mbale. n ^
nesse estado, salvo qu P"""
p.ocurnda. Como, po^, aco
levantar dá abjocção ^^lí,
tituição para da.dhe o d o"
Bem sei que pa.a se da. comb-i^f ex-"'='0 d» ' ,
conhccel-o,e nâo tapa. o/ou S; 0>cia,i„. ignorar a sua existência: r.r é

íllUe
assim existência; mas é p'
importância, Ucencial-o, garantil-o °lhO-'^
O systema da iiegnlamentação do' x .10

e  cruel edesigna'' cruel e attentatorio da Uu^^et,..
impcopcuo em seus resultados. - '
pesiguat e injusto é elle porque sg e o*.'t'-
ítas pa^'^'^ culpadas — a mulher, ̂  ̂ 'ti,

e a^''•£)" •' -- - ̂ HC ôç

dno culpadas — a mulher, ̂ ^
jí^poSÍÇÕe;í» vexatotiaó e deprimentes, /
lhantc, mesmo em Se tratando de ''
♦ ^nio s todo o constrangimento ^

o

o

á p£ííí
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homem, tao culpado, ou maU, aa P-^tituição,
cnn^PííuUT-te lambem igualmente eeôponôa\el
d.rSco«."l". S6 ; .U,.K„ ..n, de ,= -i-""""™:
n.lm.nle e e»»'" ■> ""e'pínTe' eommto.d».
1  1^ fiitfirla ôe não fo.')óem aò penaíi cumlamente f

do a pa.te mai6 f.aca do gene.o humano, ao pa.^
oap-^- o 1--' r a ftó«aque e ^ep.e.enta com muita ju.te^a
ente bíblica; é o Uaními.ôor da ôyphil' ouUo,-e o .einfectado. da. f

per:.pto.l^t dctivaUvo a ouU^ ^ ^ qual
t»nea ^ Situação vitanda em qucexpOl^t'' Vacta, prevendo a i amigai, companheira.,

a .cVçâo que a Ulude
vae .e nao a ^ea ^ ^ ue
e  abandonal-a, ^ ^^^umente encontra aparn 'l primmro tropeço m „ude

'^''aSd^íded''^ " Peocuee ^ veegoade peta aSe a pt:oitltuiçao é utna b
"■'atf para o tg^ua de prophylaxia,podecia dizer d. u" J ^ n.orbu.,

mdt ^ ^ oce.io de quarentena CO íeque.tra.Ae
K^^S" °° ■""'•"'MS.à; '.rmalhee.»! O

à.^ jí^ ^ d.eixa6óe eni ffíí^aría oecante oA«regulamentação AO óe justif P
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Aentimentoò de igualdade .^e, como lemb.ca o De. J. F-
Scottj ôe eótendeôôe aoò homenô, aoô quaeò foôòem focne-
cidaô lícençaó pata freqüentarem oí> bordeiò, apóó exame
de ôanidade, licençaò que deviam ôec cecuòadaA íxoò
caóadoA e aoó menoceò de i8 annoô, e ôó concedidas aos
solteiros e viúvos. Como compleinenlo a essa equidade
as mulheres fossem examinadas por médicas e os homens
por médicos, e no caso de uma mulher se tornar gravida
no bordel, ser d'ali retirada, cuidadosamente tratada, e
a criança criada e educada até aos 25 annos como
pupillo dó Estado. Só assim de certo desappareceria a
odiosa desigualdade, em virtude da qual é mantido sob
vigilância e segregação um magote de desprotegidas e
desamparadas, cuidadas em sua saúde para sacâar, sem
perigos, os prazeres libidinosos de homens que devem ser
satisfeitos em sua concupiscencia, sem cesponiabiliti^^®^-
Allegam os advogados de regulamentação que e um

dos intuitos do systema salvaguardar as mulheres puras
das pretensões ínsuUuosas dos libertinos. Ficam deste
modo as mulheres divididas em dois grupos -o daS
castas e o das dissolutas, entre as quaes deve haver uma
barreira íntransponivel, ao passo que os homens podem
desassotnbradamente se communicar com ambos os
grupos. Segundo Scott e outros, é justamente naquella^
cidades em que a prostituição é licenciada q^i^
mulheres honestas se vêm mais perseguidas nas ruas.
Como medida tendente a diminuir a prostituição o

systema da regulamentação é contraproducente : com a
degradação irremediável da infeliz, peza sobre a maiti-
culada na policia o labéu eterno da nodoa indelevel,
que Se constitue em fundo vallado .que impede a sua
rehabilitação. «Todo o mundo», diz Yves Guyot, no seu
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Uvto òobte A Prostituição, «viu no bouUvard do6 apu
chinhoò (em Pacb) uma deôgtaçàda niulhet' que camin a
icbte duaò petnaô de pau. Eia uma antiga mxup a, a
qual um amante com quem vivia tinha retirado «o
oflicio. Um dia oò agentea da. fl póticia doS co.^ un
tlie entraram em caaa. No terror que detta.oc apodcr ,
atirou-.-.e pela janeila e espatifou as pernas no pavimento»-
Segundo o testimunlio de pessoas que teem estudar o^e
observado esse tegimen, não passa elle de uma delusã
pata os homens e" de um engodo para as mulheres. NoS
lugares onde enlra em yigor, cresce rapidamente o nu
mero dos bordeis, que se tornam em industria rendosa
para os que os exploram, sugando das inquilinas, com
a saúde, e a vida, a renda do trabalho enervante e in
digno; cresce o numero das mulheres inscriptas, e enor-
memente a prostituição clandestina, mais perigosa e
detestável do que a declarada. «Em Berlim., diz o
Dr. Scott, citando ,1. H. Kellogg, «uma commissao no
meada pela Sociedade de Medicina daquella cidade, tendo
por presidente o professor ÃVirchovv, chegou á conclusão
de suas investigações, que naqiiella cidade, onde as dis
posições da lei das moléstias contagiosas tem sido rigo
rosamente executada, tanto a prostituição, f
moléstias venereas, aiigmentaram rapidamente. Em 1886
o numero de prostitutas regulares, registradas na pcUcta,
era de 3.ooõ. Em ,891-subiu a 4-354- Este numero repre
senta uma pequena proporção de mulheres ejfectivamênte
dadas á prostituição, sendo annualmente detidas 16.000
por se entregarem a sua vocação nas ruas de Bertim,
onde se sabe que o numero de mcretriies regula de
40.000 a 5o.ooot>. .. .

o exame medico das meretrizes não garante sempre o
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dia^npôíícx) dai moleí^tisA veneieaí-, cujo teccnhecimento
c ád veseô ímpoíôivel. Se e fácil dizct que a mulheí: eôfá
doente, nâo o é dizet qiie não eôiá. Quanto á iyphilià, tó
o exame do óangue pode em muito.'» caíioô teôclvec a

queitâo. E deve-5e obtigac amulhet a oe deixat examinat
em ôuai pacteô maió cecatada,'), o que nâo é abôucdo
medmo ôe tratando de p!:o.'^tilutao, ou violental-a a Ae
deixar, ôangrac para ícrnat ef[ecli\a a reacção de
Waôôermann ? PoUlicamente uma ou outra coi.-ía é um

attentado que não ôe conjornia com o noôóo regimen,
e contrario ao no^ao pacto constitucional. A proposito
podemos citar as palavras do senador Ruy Barbosa,
quando combatia no Senado, em 1904, a lei da vaccina
obrigatória, vaccina de cuja efficacia na preservação da
vatiola elle esla^'a convencido, e, como declarou, prati
cava em sua família : «Assim como o direito véda o
poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe véda
íranspor-nos a epiderme. Uma encobre a região moral
do pensamento. A outra, a região physiologica do or
ganismo,. Dessas duas regiões se forma a região impe
netrável da nossa personalidade.
Até aqui, até a pelle que nos reveste, pode chegar a

acçâo do Estado. Sua policia poderia lançar-me a mão
á golla do casaco, encadear-me os punhos, lançar-me
ferros aos pés, mas introduzir-me nas veias, em nome da
hygiene publica, as drogas de sua medicina, isso não
pode, vem abalançar-se ao que os mais antigos despo
tismos nâo ousaram».

A commissão de Berlim avaliou que o numero dos
infectados pela sYphilis, calculando pelos que foram
tratados somente em dois hospitaes entre 1880 e 1889,
em numero 80.000, regulava 10 °/o população da
cidade.
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«Em cettaó tegiõeò iugeitai ao regimen militar,» dis
o Dc. Seott, aoà òoldadoó e proôtilutüô ôãó ôugeitcô á inô-
pecção medica, e iodoó oí> que eôlão doenteô, homenó
e mulheres, ôão remeltidoò para o hospital ate á cura.
Ordinariamente mo diminue aô moleôtiaô veneteaà noô
departamentcô militate.b, maô é pteciòo notar que muitaô
mulhereô, logo que òe acreditam doenteô, fogem para aô
cidade.ô viôinhaô afim de evitarem o exame pelcô medicoô
militaceô, e eôpalham o eôtrago entre oô civiô, que não
ôão ptolegidoô pelo meômo ôyôtema.. Portanto, aô eôta-
tiôticaô militareô não ôe podem appUcar áô commumdadeô
civiô. onde oô homenô não ôão inôpeccionadoô. e vagam
á vontade, eôpalliando a moleôtia». Londreô, 2 foi
abolido o ôyôtema da regulanxentação pelo clamor, daô
Senhoraô Inglezaô, lornou-ôe o vaôadoito daô proôtitutaô
de diverôaô parteô do Continente, em que prevalece o
regimen.

A commiiôão betlmenòe, com relação áò moleiiiaò,
declarou ainda que a ínòpecção occular òlmpleò não
deicobre malò do que um para cinco do5 caooò de go-
norrhe'a, para não fallar da òyphilii; e que o exame bacte-
riologicoidemonòtrou:que a proporção de proòtitutaíi, que
foram-enconlradai doenteJ de blenorrhagia, 6ubiu de 9
a 5olpor cento. A blenorrhagia é dipU de conhecer;, em
muitoô caàoa exige uma obòervaçao de 10 a i5 dxaò.
.Bactetiologicamenle meômo é áô vezeô preciôo provocar
uma irritação para ôe encontrar o mlcroblo, e ôob eôôa

, forma latente pôde ôer contagioôa; é aôôim que ella é
, .muita vez involuntária e iuconôcientemente levada ao lexto
.nupcial. Neiôôer,' de; Breôlou, com varxoô aôôxôtenteô,
examinou áyS proôtitutaô, e encontrou o gonococcuô em
2x6. O .Dr. Paôôavant, de Patiô, dxz que, em 100 mulhereô
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iníctípiaó, 35 a 5o íém moíeôíia venerea. Laict cN"aniincu
353 mulheteó publícaó, achou goncccccuô na* iireira de
112, muilaâ dad quaeô linham dei?cado o hoApilal ccnio
cucadaó.

A ide.ia de conôenlic no exame feüo poc medico da
eócolha da doente, o qual data atteòlado, òezá uma burla.
O lupanar e, de certo, o grande propagador daô moleó-

íiaó venerea^; maô quem para alH aô ie^cu, quem injec-
cionou aó inquilinas do bordel foram oô seus freqüen
tadores, em numero, pelos menos, cinco vezes maior do
que o delias. oA mulher», diz Lydsíon. cé o principal
/ador na evolução e transmissão da syhpilis: o homem
o pri ncipal portador da moléstia paro as culpadas». Em
todas as partes em que foi adoptada a regulamentação
do mereíricio, a prostituição clande.'^lina cresceu prodi
giosamente. e é muito mais damnosa do que a declarada;
Se a primeira tem menos risco de ser in/eccionada, uma
\ez doente, contamina muito maior numero de homens.
Lydsíon, em sua obra sobre as üDoenças da Sociedade»,
refere que em sua pratica, em Chicago, de mais de duaS
dezenas de annos, verificou que para cada caSo de do
ença venerea, conírahida de meretriz profissional, ha
pelo menos tres ou quatro derivados de o fontes esco
lhidas»— SELECT souRCEs —ureservadas», como se diria
entre nós.

O sysíema de reguíamentacão é cruel, attentatorio da
liberdade, e dá lugar a suspeitas aviltantes. Na discussão
do «Bill for the Rechal of Contagious Diseases acts»,
na Casa dos Communs, na Inglaterra, o Dr. Charles Bell
Taylor chamou-o de «um despotismo, tão obscenamente
cruel tão espontaneamente injusto, tão inconstitucional,
ue seria impossível comprehender como qualquer raça
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dc hoiMGn^ con,^enlia om ôuppoctal-o, meimo -
utu dia).. O Dc. Scott cefece o ca.io de uma mulhec

honesta que alta noite, em Paciò, óahiu desacompanhada
® ^flicta, em busca de cecucsos médicos paca um filhinho

estava a succumbic ao ccoup. A a policia de costumes»
P^sndeii-a como pcosUluta, apesac dos mais vehementes
pí^oLestos. A agitação netvosa em que se debatia foi
loniada poc excitação alcooUca. Teve de submettec-se

exame, altamente repugnante paca ella, ficando ainda
"muitos dias em custodia paca satisfazec as disposições

^sguianief^to, considerado infringido. No fim da pena
^^hiu da prisão com o estigma vergonhoso de prostituta
inscripta, e não viu mais o filhinho que não cesistiu
á moléstia terrível. • Em Bcescia, na Italia, una moça
respeitável foi detida pela policia como prostituta.
CHoroUj suppUcou, implocou que a poupassem ao ve
xame e humilhação do exame, declarando ser hsnesta
^ pura. Não lhe valeram também os rogos de seus
velhos pães. Foi, não obstante, conducida ao hospital
para ser submettida á vistoria. Diante do medico mo

dificou-se inteiramente, mostrando então calma e de-
cisão; não chorou mais, nem implorou. Terminando o
exame, em que o medico verificou ser ella virgem,
esperou que essa declaração fosse registrada, e sem
dizer palavra, dirigiu-se a uma janíUa, pela qual se
atirou, sendo apanhada morta». 'Esse exame compul?
sotio éo, como di2 o'Dr. Scott, «um assalto legalisado».
O meretrício licenciado ou legalisado tem o dom de

estimular e fazer brotar grande numero de agenciadores
de raparigas — rezes para o rebanho do vicio. Os
bordeis precisam de elementos novos para supprlr os
desfalques das que morrem, ou se inutiUsa.n, ou são
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cemettidaá paca o hoópital. Deóòa pcocuta ôg" incumbem
homenó infameó, e também mulheceí» ameòtcadaó, apo-
ôentadaá doò botdeb, já .inòecviveb pata deópectac
deôejoô libidonoôoó, abelhaô meôtcaô doô cotiiçoô da
cocrupçãq e do infottunío, que pot meio de dólo, fcaude,
ptomeôôaô, iUuôõeí, actebanham aó jovena inexpetientea,
que uma vez inactiptaa, não maia aahicão do abyamo em
que cabitam, e de ondè paaaatão pata a mendicidade,
ae a motíe em*'poucoa annoa não aa viet libettat de uma
vida de deaeapecoa, pot maia oatentoaaa que aejam aa
appacenciaa, e que acha freqüentemente um alUvio
tranaitorio no ethec, ou na mocphina.
y  . . . . . facilia deacenaua Avetno eat ;

Sed cevocace ̂ ^cadum, aupecaaque evadete ad aucaa,
Hoc opuò, hic laboE-eôt.» (2) ■

Eptci:atea tcaçou o lamentável quadro de uma velha
embriagada, vagando no caea de Coríntho, e procurando
vender pelo valor de 120 a 140 réia de noaaa moeda, o

e tempoA antea fora conaiderado barato por um
talento (4 contoa de réia actualmente). Tal foi o fim da
^lebre Laií», a famoaa hetaira, que havia recuando na

o He aua influencia o dobro deata quantia do
fa^moao orador Demoathenea.
Noa Eatadoa Unidoa da América do Norte, onde áe
m' tentado om variaa cidadea eatabelecer a regula-

^  rão do meretrieio, aempre repelUdo pelo aenti-
-ional, aomente S. Luis a adoptou com a lei

mento

líciCer nío custa ao Orco;
f2) • •
Porém j.aro. é mais que Inimaiio.
Ê* Ho Df- ma lyeitão).
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do «State Regulation and Contcol of Viceo, em 1870, de
accôcdo com aò •indicações de commisòatioô enviados
á Eucopa paca alli eòtudatem o òyslema. Tal foi o mau
ef|eito e cesuUado da expeciencia que, em 1873, a legis
latura do Missoiui, em defecencia ao appello dos pún-
cipaeo habitantes, reunidos em grande meeting, revogou
a lei. O numero de prostitutas'se elevou de 20 em um
anno, e as 'moléstias venereas se espalharam em Igual
proporção, segundo os registres do Hospital de Marinha
do Estado. Em Nova York, segundo refere Lydston em
seu livro anteriormente citado, foi nomeada uma com-
missão, de quinze membros, para estudar a questão da
prostituição, suas causas e remedios, formulando as
seguintes conclusões, como as nrais razoáveis e profícuas
para o caso :

I. A evidencia mostra que a regulamentação Européa
existente não e' rernedio para prostituição, nem mesmo

V para os seus males physicos accessorios.
II. Bastam considerações moraes para sellarcomo into

lerável a Inspecção compulsória sanitaria das meretrises
■ com o fim de tornar o vicio innocuo.

Como esboço de política pratica em relação- ao
assumpto, recommenda a mesma commissào :

J. Prevenir com máximo esforço o numero excessivo
de moradores nas casas de aluguel, o que é uma fonte
prolífica de immoralidade, e prover sobre melhoc arn
biente das classes pobres.

2. Estabelecimento de empresas publicas e pucti-
laces-de fôrmas puras e elevadas de divertimentos,
substitutivo das casas de dança de baixa clãs^e^. ̂
de concertos, e theatcos, que servem para
sensualidade e rebaixar o caracter.
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3 yieXh-Oti^ condiçÕe6 daó claòácó que vi\'em de
Dodeni chegac á immocalldade poi cau^a de

ôalacio ̂  ̂  ^ , 1
.  r^eceôMdade^i pUyôicai.

^  O de inôtituíçõeò deòtiuadaJ» ao
to moleótia:^ veneceaó.tcatanien ^Q^iceüòã.o de todaò aó inanifeòtaçõeA pu-

,  ̂^ pa^ítituíção.
6^A cteaÇ^^ cocpocação especial de «policia

ótuiueA») á qual devem ôec commettidoò iodoo oò
/  'nruladoo á adopcâc daó antecioce^ cecoinmen-
deveceò viaci^'

^^N°^AUem2uha, e em vacioô outcoo lugace.-» da Rucopa,
' ̂ abolií^ e-^le ôyótema coaóidecado peioc do que
\ FaIRE. Vveô Guyjt couMdeta a ptoMituiçâoo LAiss ixiocal e peôAoal, e não vê ca-ào paca quo

uma poc lei pcotectoca. O Dc- Huet, da

M ^ Ia ptefedo de polícia e cicticgião em Haya, penôa
(íiilatnentação não tcac beneficiou á mocalidade.

' '"tle tealmente aô moleôtia.- O Dc. GhanLH^ucy,
da HoUanda, citado pelo Dc. Scott, tendo ôido

itoi annoi advogado do òyátema, e empregadopor mu j^a ultima reunião da «Federação

Contineutal pata a Suppce^ôâo da Regulamentação do
p f do» ap^eientou aò óeguinteò concluôõeo^^1^0 Que é abiolutamente impoooivel pela in.ipecção
medica garantir a ôaúde de uma naulher que paoôa

vida de vicio.
^^2° quaeôquer vantagens parciaeò deòòa. inòpecçao
ôão* compeuôadaô pelo augmento da libertinagem engen
drada pot um fabo ôentimento de oegurariça, de modoque eôí>a vigilância dá em teôuUado um. augmento de
moleitiai noi homens.
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Que a pratica da inôpecção é de>moiaUòadora pata
j iodo6 nella empenhadoA.

Juleò Faute aôôim íe exprimiu: «Oò governcò nunca
encaram de frente a que.^^lào da pioòllluiçào; maô quando
nella tem Intervindo e de modo a eleval-a á altura de uma

inôtltuição, dando aôòim Incremento e permanência ao
mal. Culdadoô pela .^avide ]-ublica é a eócuôa. O peiot
que po;^ôa acontecer á í»aúde publica nada e comparado
á corrupção da morai e da vida nacional, engendrada,
propagada e prolongada pelo ôyôtema da vigilância
officlal. E' extremamente Inexcuôavel, e um acto de
ííUpcema loucura, dar uma òa'ncçâo legal á licencio-
ôidade de um ôexo e a eòctaviòação de ouitOD.

Entre nóò ha contra a regulamentação varias opiniões
valiosas, e entre estas a do emeiito professor da Facul
dade de Medicina do Rio, ef|ectivo de uma das Facul
dades de Direito, o illustrado Dr. Souza Lima.

a Se o exame medico», diz em ultima analyse o
Dr. Scott, «diminuísse as moléstias veneteas e asse
gurasse um melhoramento sanitário para a communidade,
em geral, se a experiência dos outros paizes tivesse
demonstrado isso, e se fosse scieulificamente racional,
nos inclinaríamos a seu favor, pois a abolição de tão

'  terrível calamidade para a raça presente e a posteridade,
contrabalançaria a degradação inflingida a essas poètes
mulheres que os homens pòem de parte para a tortura,
como os physiologlstas fazem com os porcos da índia,
ratos, rãs, e ouitos animaes para as vivissecções, com
vistas ao bena publico».

Resta agora apreciar o ultimo systema.
Repressão não só quer dizer prohibição cotno também

m oderação, contensão.— Como. dissepaos anteriorinente ̂
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. óuppieíóâo da ptcôtiluiçâo e impüóòivel, ao mencó nái
noóiaô condiçõeô óociaeô e economicaô actuaeò. Aôôirn

como no mal ha o eôpirilo do bem, do meòmo modo n
bem ha alguma coiôa de mal. O propcio caôamenio mono
gamico, conôidetBdo como o maió adequado á mclhotia do
homem e á boa ocdem e prcgeeóío da ócciedade, iem
em .-^í o getmen do mal. deletminando a demasia, ,ou
aô mulheteô «ôupetfluaô;), cujo numeto em todaô aô
óociedadeô fundadas é bem inaioc que o doò homenò.
Eóóe exceôôo, ligado áô faculdade^ da vida, é um doô
gcandeô factctei do vicio. Na pcoptia conôtíluição da hu
manidade enccnlca-ôa a degenerada. Seria, poid, uma
utopia querer externiinac o metelricio; maô é dever dcô
dirigente.'^, de íodoó oô homenô óãoô,,procurar modífical-a,
contel-a, noò íieuô âurloô e ouôadiaô, na^ ôuaô petulunciaA
e eócandaloô, naô òuaô indecenciaó e affronla aoii bonô
coôtumeó.

A repreóóão do eòcandalo, da indecenci apor acção
policial, já temoò nas noôòaó leiò, nas dióposiçõeí» do
Codigo Penal, que estabelecem «Crimeó contra a
segurança da honra e honeôtidade daó famiUaò e do
ultrage publico ao pudor»; maá que eòóaô diòpoóiçõeA
da leiôejam ̂ ectivamente cumpridas, punidos oó crimeó
de violência carnal, seriamente peróeguido o lenocinio,.
já tão díóóeminado entre nóô. No exíenóc regimento da
proótituição, o maior numero de figuraó não é repre
sentado por aquellaó que poóóuem no óangue a inclinação
para o vicio, ou que têm a «alma de proótituta», na lin
guagem do lupanar. As enganadaó, illudidaó e abando
nadas peloó óeductores, ou recrutadas peloó agentes
^j.ectoS da 4epravação, e as destituidas formam a
-maioria.
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Eila acção policial e ctiminal não é tudo. Múltipla.'»
e ccniplexa-^ como òão a.'! cauòa.5 da ptoòtiluição, faz,-ôa
miôlet um culto trabalho de educação, pata foilificat o
eôpiiito da mulher coitUa oa enleloA da Aedução, (a-
-endo-a conhecei, ald corto ponto, a.^ de.^graçaA a que
rolá íujeila a mulher perdida, o intundindo-lhe no eòpi-
tilo o amcr ao trabalho, a indilferonça pelo luxo e pela
cidade, a ahòtençüo de cetloA divertimentoô e.ttimulautoA,

e em abôoluto daò bebidaA alcooUcaA. que Aão a cauAa
hequente de conceAAôeA fataeA. Seria fóra doA inluitoA

eôUH examinar todaA cau^aA da proAtiluição,
me r t eom minucioAídadeA. »Pata complemento doAme. K a.A intna-.Ao preciAo cuidar do an\pato daA moçaA

f^^"'^^t^'i"ido-lheA o trabalho, meioA de
manulcnção, poÍA, uoa GAlatiAlicaò

lor \oUime a pobreza como cau.^a.
^ ̂ tecíAo, polA, uma repieAAão racional e judicioAa.

educação no Aentido de diminuir a ptoôliluição não
^'e limHíív I ^ íff 11!» 1 niof\4 _

A.e J 'Aentido de diminuir a ptoôliluição nãoevG Umitar Aomenle á mulher, maA igualmente ao
loniem, tornando-o digno, prctector natural da mulher,
T^i-endo-lhe o animo baAlaule forte para não .ôe entregar

papel deôhontoAo e doAhumano de Acductor. b ainda
up^a neceòAidade fazer conhecer oa malcA da Ayphiliò á
"^.ocidade, e a urgência de íeu tratamento radical uma
vez conltahida a moleAtia.
Eni concluAào :

n  mm/

E impoAAivel a abolição do meretrício naA noi5,(^
condlçõeA AociacA- e ecotiomicaA; oAoa impoAAibiUdade
^ão autoriza a abandonar o problema a ai meamo; não
Ae abandona um doente por não as poder oppUcac tra
tamento radical, que atrÍAcaria a dcAtruir o

2•" O teglmen da regulamentação não '"^ittido;
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é cíuel e illuôocio, nao cottc^poncU-ndo ?ioò fin^ quü
íèm mita cò òguò propuguíaioicò- dirrinuição do vicio
e da de moleòtiaò vcnctia.^.
3 ' A tacicnnl e jiidicicôa do mccelt-icio,
jY^paphada de educação vi^fotoòa da mulher c do

yioruem. da melhctia na.-s condições da vida da deôlituida,
aôaim como da puni<,ão ejficaz do.*! ctimeó conlra a honra
daã fainili''^' ^ ãyenio.") oppiobLo^oa da proaiituição,

rífíuca o maiô poderoôo rcciUv'50 de que a óocie-ãc mc '

dade pode lançar mao contra eóte mal.

Bahia, Novembro de 1916
José Rodrigues da Costa Doria
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RELÀTORIO

DOS TRABALHOS ACADEiCOS EM 1916
Apresentado á Oongregação

Pelo Director da Facitld»'^^

CONS. ANTORIO CARNEIRO DA ROCHA

Illustres Senhores da Congregraçtxo da hacuidade
de Direito da Bahia

Devido á vossa g-enerosidacle, q ie tatito me penllora, quanto
me ennobrece, cumpro o dever imposto pelos nossos Estatutos
de relatar-vos as occorrencías da vída da nossa 1'aculdade durante
o atino proiííino liíido de 1916.

PARTE INTEDDECTÜAE

Já não nos assalta o receio de deixar de ser equiparado o
nosso Instituto, pois qi^e, por portaria do Snr. Ministro da Justii^a
e Neg-ocios Interiores, de 5 de Agosto do anuo passado, obtivemos
equiparação ás X^aculdades de Direito 1'ederacs.

Nunca duvidei de conseguirmos esta equiparação, qug
foi demorada por exigências burocráticas de pouco valor, e somente
a pleiteei para não se dizer que erauios rebeldes ás ÇteacripçQgg
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do Dec. n." de tS de Março de 1013. porque a nossa exis
tência luridica tem o seo fundamento no Decreto do (toeerno
Provisorio (com força dc lei) de 10 de Outubro de ISOl, expedido

de conformidade com o Art. 410 do Dec. 1333 D de 3 de -laneiro
do mesmo anno e Art. .300 do Dec. A n." 317 e do Doe. n." lloii
de 3 de Dezembro de 1002 e o Art. .3." da Dei n." .314 de 3 de
Outubro de 1893, cuncedendo-nos lodosos prh'i/oxi''S o '••ai/tofiofs
dos Faculdades Fedcraes.

E nunca duvidei da equiparação, porque a nossa Faculdade,
o-osa de elevado conceito, o que ha poucos dias loi aflirmado

elo exunio jurisconsiillo Snr. Dr. Clovís Bevilacqua, o qual,
referindo-se a um trabalho do nosso cnllega Dr. Homero Pires,

oM . «A Faculdade de Direito da Bahia é um instituto queescreveu, «-f»-

inaito honra a cultura nacional.
Con 'Inquisições como a do ill.tstrado c<dleg*a as tradições

p  I-^-iC ildade .Turidica ila Bahia se manterão t^alhardamente».
Armado de um simples decreto do Poder Executivo, nao

lería o Governo neí^ar-nos a equiparação e muito menos
,  . cft isto acontecesse recorreríamos ao Poder .ludiciario

cassal-a, ^ .

ossa victoria seria certa.
^  M i« foi bom que o Governo Federal reconhecesse os nossosporque assim ficarão destruídas as especulações, e conti-dírcitos, ^^jjios na nossa Faina útil e patriótica de procurar
nuaremos tran i
.  - o ensino superior no pau. •

felíznieüte, ainda não possuímos uma lei sobre o ensino,
de proclamada a Republica, tivemos a reforma de

de I9f'' '^'-dras faitas por decretos do Poder Execu-]S9l e a ser approvadas pelo Poder Dej^âslativo^
tívo, os mi.iistros se j ilffain com direito de expedir
provindo c ' executados, sem receber a approvação

do pu- itiesibo está sen.lj executado o Dec. n." 11.530 dc IS
1915, sem que o Poder Eeg-islativo, a cuja apreciação

,. víaC^ío o - ̂  »de ^ ^ Íinuv2S«e approvado.
f.,L
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Nesta ]>repi)iiderancia tio Poder Executivo, viveinoa eni
uma situação de incertezas c cada dia surge uma duvida, uma
interpretação, um aviso, decorrendo dahi a pouca consistência
c a ballnirdia ijue se nota no ensino.

X<i :nim> passadii matricuJaram-se 229 aluirmos, dos quaes
foram reprovados apenas tres tios que prestaram exames.

Não deve admirar tão pe(]ueno numero de reprovações,
comparado com o dos annos anteriores, atteiiflendo-se a que o
ensino foi melhormente tUstribuido pelos professores, que se

esftrrçaram para ensinar todo o programina e ciimpriratn o citado
Dec n." 11,530, que estabeleceu provas oraes e escriptas nos
meíses tle Junho e Agosto, cujos resultados offereceram médias
que iiiíluiram para a nota final.

Em virtude deste procedimento dos professores, os alumnos
ficaram mais preparados e por isto obtiveram approvaçtões.

Este resultado não é para cxtranhar e vem confirmar o
(jue disse algures o actual Snr. Ministro da Iiistrucçao, o qual
referiu lo-se ao ensino ein lOlfi dissj: •<Eite aniio o mimero de

reprovados será incompararelineiite menor, diminuindo mais em
1917 porque os cantUtlatos se apresentarão a exame catla vez
melhor preparados. » •

IC o proprio Mmistro quem vem declarar tjue o críterio.do
aproveitamento no ensino não esta no niniero tle reprovações.

(^.s professores têm experimentado tluvidas sobre o modo de
organizarem os prograiiimus de suas cadeiras, porque o Decreto
11.530 exige que o professor dê 50 lições durante o curso, de
vendo explicar tres quartas partes do respectivo programma.

Ora, é impossível o professor dar 80 Uções desde que se
altenda que as aulas são alternadas e se descontassem os dias
santos e feriados e as faltas que oi professores têm direito
de dar. " ^

Em regra, os programmas são org-anizados de accordo com
a matéria que o professor entende dever ensinar, e não é
porque o progruintau contenha trinta ou quarenta pontos que
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se infir^-í que podem deixar de ser dadas as 80 licues. ^
professor pode dar tres e quatro licües sobre cada ponto do pro-
gramma, conforme o desenvolvimento que lhe queira dar, provindo
dabi não se esgotar o programma, mas nem por isso o ensino
deixou de ser convenientemente ministrado.

Estamos sujeitos a uma fiscalizaiiâo rigorosa, chcgíit^'^^® ^
ponto do Conselho Superior do Ensino, por umn circular conce er
ao. Fiscal desta Faculdade o direito de lançar oseo —
pensivo sobre o resultado dos exames, que entenda tiuo ten ara
sido feitos cora regularidade.

Esta faculdade concedida ao Fiscal considero
e exhorbitante dos dispositivos da legislação vigente, em uenium
dos quaes encontrou fundamento.

j  1 . , / ir-ioiildadesE de admirar que se tenha asseg irado as t ac
equiparadas a liberdade didatíca e administrativa e 4-
permit-ta a liberdade de freqüência por parte dos
cada momento sejam as mesmas Faculdades tuteladas nos
mais secundários.

Confio que na próxima reunião do Congresso Eegislat].vo
seja votado o projecto q le está em^ adiantado andamento e
desfarte saiamos deste estado de incertezas e de arbítrio, em
*que nos debatemos.

PARTE FINANCEIRA

Asituaçáo financeira da Faculdade, no ailiio quâ.finc^o"' nao
foi inferior ao de l'J15, pois que se fechou o balanço coiii um
saldo de 7;496S017 e em deposito no Banco Auxiliar das Classes
—10:450$000 e achando-se pagos os vencimentos dos Professores,
e pessoal administrativo e todas as demais-contas.

No anno passado, como contei com recursos, derrubei
algumas paredes, para' tornar mais espaçosas algumas salas de
aulas; üz, uma limpeza no edificio e concertei parte do mobiliário.
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Temos vivido á custn da renda dos titules qu^- possuímos e
das taxas de matricula e de exames.

A principio tivemos i ma subven^;ao do Estado, que foi em
comcso dc (,il:OOOSOOO e depois reduüidí, até que foi inteiramente
snppressa.

Tivemos da União, ba annos, uma SLibveni;ã(). que não foi
lambem renovada, restaiido-nos delia 20;0()0S00fl, que tenho
feito Todo o esforço paru receber, c nada hei conscg-uido, per
dendo a esperança de que a referida quantia entre*para os nossos
cofres.

O Mimicipio deu-nos uma subveiUTc de 8:00ü$, que ainda
não recebi, tendo empreg-ado todos os meios para haveUa'.

O Estado, esporadicamente, votou em 1<J15 um credito de
15:('r( ÍOOO tni favor da Faculdade, graças á iniciativa do
ex-aluinno Ur. Fiel de Carvalho assento na Gamara
dos Deputados.

Desse credito recebemos 5:0()0$üuo; estando em debito o
Estado com a importância de lOiUOOt^uuo, que espero receber
e para o que emprego os necessários meios.

J:i vedes que TÍveraos abandonados dos poderes públicos
e á custa exclusivamente das rendas que acima indiquei.

Os orçamentos da receita e despeza tem sido observados
com o inaximt) rigor, jrrecadando-se mais do que o orçado e dis-
pendendo-sc menus do que tem sido fixado, passando senipre
saldo paia o anno seguinte.

É a^sim que no orçamento de 191o a receita foi orçada em
123:0308802, a despeja cm SotHOSOOO. Em 1916 a receita foi
orçada em 146:000$000 e a despcza em 82:396$600.

No orçamento organisado paru o exercício corrente a receita
está orçada em 78:27lS297 e a despeza em 77:206SOOo.

Deveis notar um grande decrescimento na receita orçada
para o anno corrente, explicável por duas causas-. — a forma
tura de 73 alumnos" no anno passaoo e somente a matricula de
cerca de 1'5 estudantes novos no anno Üueiite, o que traz uma,
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differeti«;a dc 17:0005000 e a retirada da receita do debito do
Estado, que, por não ser certa sua cobrati«,"a, entendi excluir do
orçamento da receita.

Xâo obstante essa diminuição de receita, nfu) receio que
haja déficit wo exercício que começou, porque o orçaii:ento orgfa-
nisado supporla esta clífTcrença sem rcceii» d<-' desequilíbrio.

Fcli>5mente se extinjfuíram os aluiunos g-ratuilos, «juc che
garam a 13, com grande prejuízo para o ürçaiiient<», porque nü"
estavam sujeitos a taxa alguma, inclusive o diploma do bacharel,
que lhes foram dados sem dispendío das taxas n arcadas.

Não posso garantir que a nossa situação bnunccira melhofe
muito, mas empregarei todas as minhas energias, coino tenho
feito até aqui, para que po.ssamos viver desassombradamciitc,
satisfazendo a todas as despezas necessárias.

Eis, illustres Cüllegas, a situação llnanceira da b acuUlade.
Espero qúe para o anno 1'Jlb não será peior, salvo se houver
avultada falta de matrículas.

Km o anno lindo se malricularain de 1.*^ a 31 de Março —
229 alumnos, sendo: no 1." anno — 3"; no 2." -49: no 3." 42,
no 4.'' — 35; no 5.." — 73.

Na eleição de Director, a que se procedeu ein 1. " dc Março,
fui reeleito, tomando posse na mesma sessão.

Foram concedidas as seguintes licenças.
Ao Professor L)r. Salvador de Mattos Souza 30 e depois

60 dias.

Ao Professor Ur. Campos França —60 dias, bem como ao
Prcfessor Dr. Severino Vieira.

O 1." foi por mim s-ibstituid(í, o segundo pelo Professor
substituto Dr. Descartes de Magalhães e o terceiro pelo Professor
Dr. Eduardo Espinola.

Foi concedido mais um anno de licençíi, em prorüg*ação, ao
Pr. Joaquim Costa de Ag-uiar Pinto, Professor de Economia



125

PoUlica L- Scic-ncias das Kinan^as, subsUluido pdo livre doceníe
Dr. Aiuricaba de Menezes. ^

Ao Prolessor Dr. lU.crreiro de Castro foram coacechdos .,0
•dias, e subslituido imlo Vrefessor Substituto Homero 1 .res. ■

Todas as licenças foram dadas sem veneimento ídífum.

Aberta em Id de Fevereiro, foi encerrada em Id de uidlo
1  tvrnfüsaor substituto da d>.a inscripijiio do concurso ao log-ar de p '

.,o,^«indo candidato alj>Lim.Scc^ão, sem que se houvesse apiesc

ii-i ^ seccão cm 1. de De-
Aberta a inscripcão do concurso da -•ívueria a iiiso is ^ Marco, sendo o unico

.embro de IblS, foi f , ,o„eorrer em sessão
candidato, Dr. Homero Pires, lialnh .
de 5 de Abril. eleita uma cominíssrio,

Tratando-se de um Castro, Vir«-ilio de
composta dos Professores Drs. Dul
Lemos, Bernardino de Souza e Kdtuir ^1 ^

O concurso realisou-se nas iulgado habilitado e
Nesta ultima £oi o Dr. Homero P^res .1
nomeado.

itiscrips^o iibcrta cm 1.^
No concurso da 4.'' sectjuo, oujc ^ Coiig:regação habilitou

de Maio e encerrada em 2'J de t), Hugo Xavier Marques
ao concurso o unico candidato inscripto
na sessão de 31 de Agosto.

..ram us sessões tle 18, V), 20,
Os trabalhos do concurso oeeup< ultima inhabilitado o

21, 22, 23 e 25 de Setembro, sendo n
candidato.

.  ... a inscripção do concurso
Lm 16 de Dezembro loi ubei ^

da 1/^ Secção, devendo terminar cin

r. TT MoniZ' Südrc e Prisco ParaísoTendo os Protessores Drs. M ^ Estado no Congresso
de seguir para o Rio, como representante b sso
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Nacional, foram scbstiliiiclos o primriro pcIo livre docente, Dr.
Dcmeírio Tourinlio eo ndo pelo ProfcíM.r T)r. Eduardo

K,ii sessão de 5 de Af^osto a Congrcfíasão notncoii, por
unaiiimididc, professor li.morario, crnii assento na C ongrcíras-au,
o Cons. RlíV Barbosa, approvand.. nrn voto de applauso ao
brilhante desempenho dado em Buenos Aires, eomo representante
do Brasil no Congresso Sul Americam..

A Congregação prestou a homtnagain de registar um voto
de louvor *e a'graclecímento ao Profess<o- Dr. Jos. Rodrigues
da Costa Doria, pelo cabal desempenho da-lo, omio lepuscn ,in c

/' t-í-jti Americano, reunido oni
da Faculdade, no Congresso I an
Washington.

i)e 1 " a RS de Novembro estiveram alierl.is as insiripç
p.ra us exames da 1.» época, havendo sc inscripto 2o7 alnmnoxl

Fizeram exames 188; deixaram de fazer- 1 '■
Resultado dos exames :J  (ExaminadoresUrs. FiHnto «astos. % .r.alro dc

'"™;i:rStr^2^l"-ram exame. .3; deixou de f^er^l- ^
PhUosofhia do iírVcíVe — Approvados com distinção^

nurnente, gráo 8- 1; plenamente, 7—1; plenamen e, .pielmentefs - 1; simplesmente, 4 - 3; simplesmente, 2 - 7,
anteriormente approvados — 3. .

Direito publico e Constitucional—
2" plenamente, gráo 9 — 2; plenamente, 8 1, plenamen

■j i- plenamente, 0—7; simplesmente, grão .i 3, s p '
.nente, '3-4: simplesmente, 2- 1; anteriormente approvados-_.

Direito AVw/ízííí? - Approvados com distincçao 2, plena
mente, gráo 9-2: plenamente, 8-3; plenamente, 6-3;
simplesmente, 5-1; simplesmente, 3-2; anteriormente appro
vados —



127

^.."^„„„_(KxamÍnaaores Drs. Eduardo Espinola, Bernar-
dini) de Souza e Ajuricaba do Menezes.)

Inscriptos—42, fizeram exames - 35; deixaram de azer
Direito h,tev,u,cion«l e Diphomn ia- Approvarto com cUst.nçao

-1; approvado plenamente, grão 'l-l'. plenamente, b —, pie-
^  ̂ , ♦ r 3- simplesmente, grrao 5 4,nainente 7 — 3; plenamente, — simi-» 4. =

simplesmente, 4 - ,V, simplesmente. 3 -4; simplesn,ente, - 5,
simplesmente t ~4; reprovados 2; anteriormente ,ippro . . -

lieo„o,„ia Politica e H„a„eos - Approvados _co,n d.stmcçao
-t; plenantente, grão ,S - 1; ~ "ílllef
6-4; simplesmente, gráo S - .V, 1_S. „„terior-
monte 3 — 3; simplesmente 2 —3; Mmp '
mente approvados — 4.

Direito «.t/ -Approvado com
,  r 8* simplesmente,fírao 7-4; plenameme, d - simplesmente, 2 - 4;

m.nplesmente, s -.3; approvados-4,
simplesmente 1-8; reprovado 1, E^pinolu, Descartes

— (Examinadores ürs. Edi
-Magalhães e Demetrio Tourinho), ^ de fazer-ll,

Inacriptos-36, fizeram exames - ' grão 9-2;
Dioeito

plenamente, 8-1; plenamente, ;_3. ,i,„piesmente, 3-6;
plesmeiate, g-ráo 5-2; siinpleame ■ approvado —1; ante-
simplesmente, 3 ■—5; simplesmente,
riormente approvados — 2. . « - ,orin^ olenamonte, grão 4-3; plena-

mente, 7 — 2; plenamente, 6 i- simplesmente, 2 - 5.
simplesmente, 4.— 3; simplesmen e,
simplesmente, 1 - 4. ^ .emonente, gráo 9 -2; pU^^.

_ . Vireito Civtl - Approvados f ^ - 2; simple,.
mente, S_l; ' T:!; simplesmente, 3-3; sim.
mente, 5—4; simplesmente, 4 anteriormente appro
plesmeute, 2—3; simplesmente,
vado — 1.
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amio—(Examiníldores Drs. Carneiro da Rocha. Severiao
Vieira, Poncíano de Oliveira e Amaiiido de Soiixa).

Inscriptos — 34; lizcram exames — 34.

Direito Commercial—Approvados com distincçaf> 4, ple
namente, gr:'io9—S; plenamente 8 - - -S; plenamente. 7 7,
plenamente, U — 6; simplesmente, gráo 3 — 1 •

Direito /V/za/— Approvados com distincçao —-■»: plenamente,
gráo <J- 6; plenamente, S— 3; plenamente, 7—1: plenamente.
^ — 15; simplesmente, 5 — 4; símpilesmeiite, 1-^1. íletxon
fa;5er — l.

Direito Civil—Approvados com distincijao 2. plenainen ,
grão 9—S; plenamente, 7—1; plenamente, d 4. simplesme
gráo 5 - ll-í simplesmente, 4 — 5; simplesmente, 3 -> í^nnp
mente, 1 — l. . ,

Tlieoria do Processo — Approvados com distinc<;<Ío --j P
namente, gráo 9 —9; plenamente, 8 —4; plenamente, 7
plenamente 6 9; simplesmente, gráo 5 — 4, siniplesmeii
gráo 2—1.

5-" anm -(Examinadoras Drs. Carneiro da Rocha, Pedro
dos Santos e João Frdes).

Inscriptos — 71; fij^eram exames -7 71-
Pratica do Processo Civil e Comntercial — Approvac os t

dístincção — 8; plenamente, gráo 9 — 17; plenamente, 8 - '
plenamente, 7 — 3d; plenamente, 6 — 7.

Theoria e Pratica do Processo Crimi}i(il Appiova os c
dUtincção —7; plenamente, 'gráo 9—Io; plenamente, 8
plenamente, 7;—26; plenamente, 6 — 8.

Medicina Pn-hlica — Approvado com dístincção —1; plena-m.nte gráo 9^16; plenamente, 8-23; plena-mente, 7—31.
SECRETARIA DA EACUEDADE

A Secretaria da Eactildade tem funcciouado com a precisa
^regularidade.

Estão em dia e ordem toda aescrípturação e correspondência.
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BTRL30THECA

A bibliotheca foi bem freqüentada pelos alumnos, que
consLiltrirani, durante o anno, 452 obras em 581 volumes.

i^IONTE PIO

Vae prestando reaes serviços o Monte-Pio, fundado em
1910, de que são contribuintes professores e empregados.

O Monte-Pio paga actualmente pensões a viuvas e lilliOg
de tres contribuintes, na importância annual de 2:2í9S-18S.

CORLAÇÃO DO GRÁO

Receberam o gráo de Bacharel era Sciencias Jurídicas e
Sociaes, por terem terminado o respectivo curso, os alumnos.

Prederico Soares Senna, Edgard de Demos Britto, Pedro
Neves da Silva, Alcebíades Dias Laranjeira, X-íandulpbo da
Rocha Medrado, Eduardo A ig isto Vieira Lima, Armando Góss
da Araújo. H-ieckel de Lemos, Roskild.de SoJ^.aGjes, Mario
José Cardoso, Siíienando Leite de Oliva, Antonio Bernardino
de Almeida .Pilho, Josi Os ms da Rocha, Américo Correia da
SiWa, João JosS de Senna Malhado, Edgardo Marback de Araújo
Góes, Tito de Mello -Carvalho, Carlos Marback de Andrade,
Edgard da Rocha Dias, Gilberto de Carvalho Soares, Epaminondas
Berbert de Castro, Maurício Wanderley de Araújo Pinho, Admar
Draga Guimarães, João Pedreira, Pernando Pires de Carvalho
o Albuquerque, Almiro dos Reis Meirelles, Mario barreira
Barbosa, Alvaro.de Andrade, Arnobio da Silva Duarte, Oscar
de Cerqueira Palcão, AIojbío Devay Vilella, Fiel de Carvalho
■Pontes, Dermeval de Oliveira Vianna, Âfranio Baldoino da

• Costa, Waldemar Pimentel Maia Bittencourt, Antonio Portunato
Porto de Souíia, Joaquim Dias da Costa Juníor, Jos i da Costa
Borges, Ástor Pessoa da Costa e Silva, Durval Luiz da Trindade
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Francisco Fulco Filho, José de Sá Nunes. Jereniias (lervasio

cie Moraes, Eliezer Benevídes, Jos- Mario 'I^)rros, José Carlos

de Carvalho"Santos, Messias Eins <le Oliveira Chaves, Ag^enor

Devav Víllela, José de Senna Moreira, Edgard da Kodia Lyra,
Antonio Machado Pereira de Abreu, Antonio Teixeira Carrilho,

Benicio de Souza Gomes, Manoel Alves Nazareth Filho, Aurélio

Mendes de ArgoJlo, João da Costa Chagas l''ijho. Trasybulo

Lopes Lins Filho, JosJ Messias Cavalcanti, Gaudem-io Jalio de
Miranda, Mario Baptista Marques Ferreira, AlTonsi) Kibein> de

Senna, Lauro Augusto de Figueiredo, Maurilio Alves D.iiello,
Felix Edgard de Paula Ribeiro, Cleobiilo dos Sanliís Cardoso
Gomes, Oscar Macedo Monteiro, Mario Lins Ferreira de Araújo
e Mario Gordilho de Souza.

São estas, illustres Collegas, as informajões que me jmre-
ceram necessárias levar ao vosso conhecimento.

Faculdade de Direito da Bahia, 1." de Março de T)17.

Antonio C.akxMíiko da Rocha

Uin?ct<>r

*  •

I, .i, !■

.. • '



DECISÃO
^j»gi'avo <le petição <lí^ Capital

«

Aíif.KAYAJSTK—João Pedreira Lapa
AGGRAVADO—José Joaquim Fernandes Dias

SUMMULA

<Di..olvich. a sociedade Comnicrcial c
liquidação, os diicil. s c devc-fs de Udcs
rcitamcnte recíprocos, eir.bora os micros-
cada sticio sejam diflcrcnlcs.
- Assim, na sociedade

comnianditariose solidários inlervem na nomeaçau do liqu
dante.

-Se a sociedade contem, apenas,
,K. locanlc á .umcação do liquida r.te, ^ f
Comn.creio, no cxcrcicio
iraliva de que c< titular, escolher o
pessoas verdadeiramente idôneas, iras extranhas aos it
icres.ses sociaes em lucta.

Vióto.^, telalcidoíi e diôcutidoò eôteô autoò de c
^petição da Capital, em que e aggcavaníe João Pe ceica
Lapa e aggcavado Joòé Joaquim Fetnandeô Diaò, e c.

Joôe* Joaquim Fetnandeô Diaí», negociante nesta pcaça.
allegando eòtai:: tecminado, deôde 3o Junho de 1909?
ptazo matcado, nò. ceópectívo conitacto, paca a duração
da ôociedade, que fizera com João Pedreira Lapa, e,
não podendo ccnòeguit deôte òeu aôòociado liquidação
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empce-amigavel, apezat doò muUiplcô eôfocçoô que ten^ 'rilcí;
gado paca iôôo. pediu ao Juiz do Commeccio
venção pata a liquidação judicial.

Defecida a peíiçào e dectelada a diâóoluçãi^
edade e conóequenle eôlado de liquidação, ^

.  .. j r 1 . . ,-nmniaivJuiz que inlimadoò foòóem oò doiô íocioô, o
diíácio Joíe' Joaquim Fetnandeó Diaô e o coniniu'^'- ̂
e gerente João Pedreira Lapa, afim de que, nu
da lei, elegeòôem o liquidanie.

* No dia designado, compareceram á audienciu amboó
oô óccicô, aggravando Pedreira Lapif, por òeu
da parte da ôentença em que o Juiz —

mandara intimar os aocios para a elciç*'" do
liquidante; porquanto, tendo ellc o socio
gerente, cabia-lhe por direito, as

liquidante que não podem ser ccníiadas ao socio
commanditario, nem á pessoa pelo mesmo indi-

^  cada; uma vez que lhe é vedada a pratica de
,  actos de gestão.'

O Tribunal, não conhecendo do aggravo. que íivero dou.^
fundamentos—o de damno i iírepakavei, e o da NoMKAÇAb
do liquidante (art. i325 i 5 e ̂ 5, do Cod. do Proc. do
Estado), filmou a sua decisão na círcumstancia—•

de se não ter ainda eleito o liquidante, nem
do despacho decorrer gravame irreparável; pois,
se damno havia, reparavel era na primeira
como na segunda instância.

Voltando os autos á instância inferior, mandou o Juiz de

novo intimar os dous socios, Fernandes Dias e Pedreira"
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"^prondo-óe côle á cleicào. por niíinlec a óua pci-
^eit9 ! '

^ opinião —

Uc qiic a elle exclusivamente pertenciam as fuac-
ç^ea de liquidante, como iinico socio gerente de
responsabilidade illimitada.

^ ̂ocio commandiíario, pottm, Iciivou-íjc em Auguilo
Joòé tle Souza Ribeiro; e o Juiz, invcando o ari. 838 do

do Prcc. do Eòiado, ncniecu o indicado pelo òocio
P^etnandcA Diao,

quo-, na sua opinião, não representava so a
maioria, como exigia o indicado preceito do
direito judiciário do Estado, mas a totalidade
do capital do único socio presente.

deciôão ag^^ravou o ôocio Pedreira Lapa, com
^damento no arl. i3'j5. ^ do Cod. do Prcceôóo.

*
* *

4

outro aggravo foi interpoôto, ainda por Pedreira Lapa
e óob o fundamento do dammo irrkparavel, do despacho

juiz A quo, que, de accordo com o proteòto de Fer-
rtandeô Diaô de que Pedreira Lapa procurava vender toda
ít fnaôôa em liquidação a Weôtphalen & Back e Leite 8:
Alvep, mandara

publicar editaes no sentido de ser intimado o
mesmo Lapa, para que dentro de 24 horas, cob
pena de seqüestro, depositasse no estabeleci
mento bancario para isso designad.o, todas as
quantias que pertencessem á firma e que, sob
qualquer titulo, haja recebido, desde o dia
em que foi posta a mesma em estado de liqui-
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üaçâc judicial; tioliftcando tambewi, as
firmas desta praça Wcslplnalcn & Back e
Leite & Alves, afim de que nãc transijam com
João Pedicira Lapa sobre os bens da massa
liqitidanda, sob pena de nullidade.

*
*  *

O que tudo devidnmciile examinado:

Pretende o aggtavanie João Pedreira Lapa que, pot
força do contracto e do que dispõe o atlfqo 3q4 do Cod.
Comm., 5Ó elle deve-ôer o liquidanie da sociedade em
commandila r^impleô, existente entre o meí.mo e Joôg
Joaquim Fecnandeí) Diaò.
E. para demon.^trar e^òa atfitmativa, allega:

«que José Joaquim Fernandes Dias. socio com-
manditario, e, portanto, de responsabilidade
limitada, não pode praticar actos de gestão,
nem concorrer para a escolha do liquidanie;
que a palavra—socios que vem no final do arl.
344 do Cod., se deve entender com os socios
gerentes aos quaes competeli quidar, ou, quando
em desaccordo, escolher o respectivo liquidante;
que, assim, não havendo, na sociedade em
questão, mais que urn gerente, a este deve ficar
o encargo de liquidação.»

Semelhante doutrina, de todo em todo improcedente,

não encontra apoio no dibpoôitivo citado do noòóo di
reito commercial.

DbAolvi,da a òociedade, e poóta em eòíado de liquidação,

oA direiíoò e devereò de todoíi cò òocxoò òão perfertamenle
cecípcocoô, embora o.i intereòòeô materiaeô de cada um
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ôejam diftícenteó; um doí> e()eUo.^ da dl^tôolução da ôo
eiedade e fkmac eniie todoa o.^ aòòociadoô uma com-
muuhão de intetea^eô. a que a liquidação e a paciilha
pouio fim; uão oe pode, poctaato, ceticac daô deUbecaçõe.í
."iociaeo o oocio commauditacio, como não ôe podecia
ceticac utíin meomo um Aocio de indu:iícia, no momento
em que definitivamente oe vae apucac o.*» diceito.^ de
cada um doo aoòociadoí».

O Ligycavante pacte de um fabo pce.uippoito, de uma
pcemiòoa inadmiooivel. poc con'iidecac 05 tcaballioô.de
liquidaçcio actoo de geotão commecctal, quando eote.^ tec-
minacam com o decceto de diòAoluçâo.

Accceoce que o pcediLo act. 344 deve ôec entendido
á luz do que dlòpõe o act. 314 do God. Comm. que, inlec-

" ülctando aoA commanditacioò a pcatica de acloo de ge.^tão,
'diopõe categoricamente:

— «que não se couiprehetide nesla pruiiibiçao
a faculdade de tomar parte uas deliberai^Ões da
sociedade, uem o direito de dscalizar as suas
operações e estado.»

E, ao.nm, ôería excêntrico da lei e da doutrina
impedir que o coinmanditario intervie^^e na no.neaçâo do
que tem de apurar e liquidar ob grandeo intere.^ep com-
promettidüO na óociedade db.iolvenda; para deixar incum
hido deòaa liquidação o ôocio gerente, que eôtá em franca
diò.^ídencLa com o commanditacio.

Demab diôôo, baôta attender uoo tecmoà claroó e pteci
Ao-^i do art. 344, tomando-oo na oua aignificação literal,
para chegar-óe a Lnanidade da doutrina eApoâada pelo
aggcavante.

'VR
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Diz aquelle di.'>po.')itivo —

que havendo diverg-encia entre os socios a
eleição de um liquidante se fará por pluralidade
de votos.

Oca, paca que do conteúdo da palavca—socios—, ôe
•podeâAe ceticac o socto commandítacio, eca neceôòacio que
socio elle não foóôe, quando de facto soei o elle é; e, em
muitoó caòoò, de ceóponòabilidade muito maioc do que oô
outcoò, pocqiianto a ce.^ponòabilidade illimitada e peôòoal
doò gecenteò òoUdacioò, vecificada.'!» cectaô ciccuniôtanciaò.
não paôáa do pequeno capital cealizado com quj tenham

enteado paca a òociedade.
E, òe attendec-ôe a que, cacaò vezea, naò òociedadeò

commecciaeò, a gecencia é entcegue a maió de douó óocioò
chegac-óe-ha á evidencia de que o legiòladoc. quando u^a
da expceòôão—pluralidade de votos, cefece-óe n todoá òô
aóôociadoó.

Contca a theocia advecòa oppõem-óe a doutcína e a
jucbpcudencia doô tcibunaeô. E é de fácil demonòtcação:
O Gonô. Lafayette, um doô gcandeò ocaculoô do díceito,

no Bcaôil, em pacecec publicado no «Jocnal do (-omineccio»
de 27 de Janeico de 1898, que vem citado no Cod. Comm.
de Orlando, á pag. 887, aôòim òe exprime:

«O Cod. Comra. no art. 344, não faz distincção
alguma entre os socios componentes das socie-
dades commerciaes. e nem dos seus dispositivos

se pode concluir uma tal distincção».

• E diz ainda, cefecindo-òe aoò òocíoò de índuòtcia:

«Os so.cios de industria têm tanto direito de
intervir na liquidação como os socios capi
talistas.»
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Segovia, o notável conimetcialbta acgentino, cominen-
tando a legblação do .>eu paiz, que, he.v>a pacte, é
idêntica á noò/ja. diz

«Para a conjpniak;ão dos votos, nas sociedades
coinmerciaes collectivas eui commandita, ou em

coma de partici(iacrio, votarão todos, tendo
sempre inn voto cada utn dos socios. (Com.
1527,

Se appelacmo.'^ paca a douttiaa fcaitceza, alli, na gcande
nacâo latina, onde, a despeito da excellencia de .^uaô leiò,
a legislação coininecciul é menoô claca que a hca.iileica,
no tocante á liquidação daò oociedadeo cominecciaeô,
encontca-òe auceo ôuboídio paca o ponto que Ae qiiec
conícovectec;

. í.yon Caen et Renault, pcofeôòoceò da Faculdade de
Diccilo de Paciò, aí^òim .-^e e.vtecnam:

«Os commanditarios e os cotntnaaditados

têm caracteres communs; são associados; o com-

maaditario é directamente interessado nas ope

rações cominerciaes, o g-erente é mandatario
do commanditario. (Direito Commercial—tomo
II e pag^s. 330 e 335)
—O commanditario deve abster-se dos actos

de gestão exterior, sendo-lhe perraittido pra
ticar internamente todos os actos precisos, em

bora exerçam influencia sobre a gestão, (e entre
estes está o de nomear o liquidante). (Manual —

pag. 123).

Outca couôa não afficma R. VVeynecio;
«Se ha divergência entre os socios, o liqui

dante deve ser nomeado pela maioria dos inte

ressados. (Direito Comíncrcial, vol. I, pag 431).
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Dalloc. no .■^eu Repertocio, vol. 40, png. 6<S3. e lambem
de opinião: ' i

«que nas sociedades em commandita, como nas
o'utras sociedades commerciaes, todos os asso
ciados têm eni principio o mesmo direito para
concorrer á liquidação.>

De todoò oó commec;ciaUAta.^ compulòadoô no caoo .sur
JUDICE, vale bemdeòtacac: C. Cosack,, que, nunia .')ynthe.'»e
admicavel de cia coza e pcopcledade, diz: —

«No momento da liquidação os comrnanditarios
saem da sua altitude pacifica e são reputados
CO;liquidadores, cora os mesin(js títulos que os

.  . associados pessoalmente resp(jnsaveis. (Tratado
de Direito Conimercial -trad. de pag- 99)

Invocando Coôack, vem de molde cilac u.a commec-
cialbta paicio, de vetdadeico valoc, o gcande juáàconà-
àuUo Cacvalho de Mendonça, que foi citado pelo pcopcio^
aggcavante:

«Na prohibiçâo legal imposta aos coraman-
ditarios não se incluem:

a) o direito de tomar parte nas deliberações:
b) a possibilidade de serem liquidantes, visto

como taes probibições presuppõera a sociedade
^  existente;

c) quando dissolvida esta, não ba mais actos
de gestão, porem de liquidação.

(Direito Commercial— 1-95—tT.° 748 —
vol. 3):

A jucbptudencia patcla não pode òec fectil em aceòtoó
no tocante ao ponto dUcutido, que tem òiio pouco con-

X
L.

X:
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Icovecíido; baôtando. poc iòôo. ciíac o accordam da 2*.
Camaca da Còtle de Appeilação do Rio de 20 de Julho
de 19»3 qne decidiu:

Na deliberação da escolha do liquiaalario toma
parte o socio commanditario. (Revista de Di
reito—vol. 31, pag;. 191).

Liquidado e6ie pcimeico ponto, ceôta diocutic e ventilar.,

.^e, na impoôôibilidade de obter-se a pluralidade de votos
DE UMA SOCIEDADE, coiTipoòta dc douò unicoò Aocioò, de
de\'e voltar á regra geral, eotabelecida no art. 344 do
("odigO, DE FICAR COMO LIQUIDANTE O SOCIO GERENTE.

Semelliante ooluçâo ôeria ab.durda, dada a divergência

entre od doud docioo, e peloô principioò ja largamente
expodiod.

O 3uiw A Quo, redolveu a difícil diluação, nomeando o
negociante indicado para Uquidante pelo oocio comman
ditario.

pareceu ao titular da vara do Commercio, nedta Capital,

que, addim procedendo, eAtivera, como devia, de accordo
com o art. 8d8 do Codigo do proce^do do Ldtado, que
aailm pwceitiui:

«No silencio da lei, ou do contracto e estatutos,

quanto á nomeação do liquidante, o juiz con
vocará por editaes, com o prazo de dez dias, os
socios para a eleição do liquidante; e esta se fará
poy tnaiovici, computada ccipital dos socios

9  ' presentes.»^

Ora, o dbpoóitivo invocado comprehende matéria de
direito dubdtantivo; e, portanto, dó poderá der deguido ou
obedecido, de de accordo edtiver com o edtabelecido pela
lei de fundo.

r
• <'
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E  íóóo meómo patece ígc pccvenido o Icgiôladoc,
quando diôôe no diôpoiilívo em analyôe—no sii.encio da

LEI, ET*c, demonòlcando aôôim que quizera legiólar paca
caíio não pceviôto pelo diceito òubôtantivo.

' Maô, adimittindo-ôe meômo que obedecido deveôôe "iez
aquelle pceceito. ainda aôôim o juiz nãó ôe ateve á leílca
nem ao eôpicito do meômo.

De facto, diz o alludido diôpoôilivo do noôôó diceito
judiciacio que

a  doireaçâo do Hcjuidatiie far-se-á por maioria^

computada pelo capital dos socios presentes.

Compcehcnde-ôe o penôamento do legiôladoc, que foi

ocdenac a eleição do liquidante— pela maiocia do capital
ôocial; mamfeôtado pelo capital doô ôocíoó pceoentexô.

No caôo, pocem, o ôccio pceôente Joôe' .Icaquiin Fec-
nandeô Díaá, íepjeôentava o capiial de cem conloô, e não

a maiocia do capital ôocial. que e de duzentoô contoô como
vé do contcacto junto a eôteô auloô.

E ̂e eôôa doutcina, eôpoôada pelo Cod. do Pcoc. do Eô-
tado, já teve fócoô de juciôpcudencia em algunô aceôtoô, que
vèm em vaciaô collectaneaô nacionaeô; hoje foi aban
donada inteicamente, poc não òe coadumac com oô
principioô de diceito appUcaveiô á eâpecie e eôtac em
deôaccocdo com a pcopcia lei.

De facto, quandoinão ôe podia obtec a maiocia de votoô,
no caôo de divecgencia entce 00 aôôociadoô, algumaô deci-
í)õeô doô noôôoô tcibunaeô cdnôagcacam a doutcina de que,
de accocdo com 00 actô. 38i e 486 do Codigo do Commeccio,
de deyia computac 00 votoô pela maiocia do capital ôocial,

Entceíanío, ôemelhante juciôpcudencia eôtava em
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compíeta autinomia como diüpoôitivo claco e inòupl>iô-
mavcl do %ti. 344- ̂  iàôo dcAappaceceu.

*
* *

O atí. 33 K que .^e invoca poc analogia, tefece-òe áò
tcan^açõeó impcctanleò, no peciodo de vigência daò ôo-
cicdadeò, do ôeu curôo notmal; em que aa grandeó ope-
tPçõGô devem fiícalisadaò peloô cepceóentaníeô da
maioc òomma de intereôôGA; não podendo poiá ôecvic de
ôubòidio ao peiicdodaò liquidaçõeíi, meí>mo na, catencia
de um diôpoòitivo cecto.
Também oò pceceitod, cefecenteô áô paiceciaô macitimaó

e áô òcciedadeô anonymaò, não podem aetvic por ana
logia áô Aociedadeò commecciaeô pcoptiamente ditad, que
ôão ôociedadea de peôôòaò, para cuja constituição se
exigem as declarações de nomeS, naturalidade e domicilio
dos socios; quando aquellas o São de capitães.
Nas liquidações, portanto, das sociedades commec-

ciaes, A PLURALIDADE DE VOTOS, a que se refere o art. 344,
deve ser. entendida como amaioria de vontades, de uni
dades", ,de CABEÇAS, de numero de socios,» emfim.
Deixando, porem, aquella corrente, a jurisprudência

nacional enveredou pelo verdadeiro caminho, doutrinando
que,

no caso de não se poder apurar a pluralidade
de votos, c&ino acoutecia quando apenas havia
dous socios divergentes/— cabia ao juiz nomear
o liquidaute. no exercício da jurisdicção volum-
taria administrativa de que era titular/ procu-
raudo sempre escolber o hquidante dentre as
pessoas verdadeiramente idôneas, uias estranha^
aos linteresses em lucta.
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Suòtcnta eòôa doukina Lafayette. nc pacecec citado; e
Segovia, na ôua grande obra de ctilica ao direito com-
meccial argentino, ja invocada, d\z:

^  «Se a discórdia nos casos de liquidação não
permitlir operar a maioria de votos, o iiiizdevc
nomear pessoa de sua confiança: (Com. n. 1527)

E, pata citar ainda um commercialiòta francec;

,  Decretada a dissolução de uma sociedade, diz»

Pradier Fodoré, a nomeação do Hquidante
será feita pelo juiz ou tribunal do Commercio,
se os associados não cheí^arani a um accordo.

(Elementos de Direito Coramercial pag-; 176)»

E a jurbpcudencia, numa conòíancia e uniformidade
írreductíveiA, têm decidido:

«No caso de divergência dos interessados, ao

juiz incumbe fazer a nomeação do Hquidante.
(Accs. da 1." Gamara da Côrte de Appellação
de 6 e 26 de Setembro» de 1907 Rev. de Direito

vol. 8, pag. 111.)
4

Maiô claro ainda, numa clarera verdadeiramente dia
mantina:

Dada a impossibilidade da pluralidade de votos,
por divergência entre os dous socios: o critério
para a nomeação não deve assentar na maioria

do capital social; fica delegado ao livre arbitrio

do juiz da liquidação. (Acc. da 1.^ Côrte de
Appellação do Rio, de 25 de Junho de 1906 —
Rev. de Direito, vol. III, pag, 557.)

>' •

■

' 42
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No meómo òerttido o Acc. da 'j."" vara da Corte de
Appellação do Rio, de 27 do Abril de 1907:

«O juiz deve uomeer pessoa csUtinha á socie
dade, depois de verificada a impossibilldade de
accordo entre os socios e não se poder apurar a

maioria de votos. (H. v. do Direito, vul. XII,
pa^. ).»

E, fiaaliuente, oí) dou^ are^to^ ôegalnieò, que parecem
moldado.^ para o caòo sub-judice, poiò ao me^moloe uju^^ta
em íodoô 00 í>euò poato^:

'  «Não havendo'^'-cordo sobre quem dev.i ser o

'  liquidante, cabe ao juiz Czer a tintce.ição do
liquidanie, sendo esta luna das atíribnições da
jurisdicção volnutaria adniinistmttiui de que se
acha investido «Cabe ao juiz a ncmeação do
liquidante de uma sociedade coinmercial, cotr-

posla de dpus socios, quando o contracto nâo
tiver providenciado sobre o caso e elles estive

rem em desaccordo. (Acc. do Trib. Civil e

Commerciul, de 16 de Mai<i de 1S'J6 — Direito,

vol. 72 (pag". 141 Acc. da Camara da Corte
de Appellaçãü de 17 de abril de 1911 - Direito,
vol. 114, pag". 59.s)

Ora. na eòpecie, que òe ventila, o juir nomeou liquidante
a peoòòa indicada pelo oocio cominanditario, como declara
no respectivo de.ípacho; e, contra eòòã nomeação, be
injLuge o outro òocio.
O jub, portanto, não exerceu um aclo de pua jiiri.^dicção

voluntária adnünbtrativa, como lhe cumpria, nomeando
para liquidante pe.i.3Ôa extcanha aoô jnteccòAeb em lucta.
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Sem meòmo ocdcnac a intimação doô òocioí», que ecam
apenaô douò e eôtavam ém divecgencia, devia o juis
nomeac peò.iòa de òua confiança, uma vez que demonô-
ttado eôtava, A prioiu, a impoòòibilidade de obtec-ôe a
pluralidade de votoó, inadmiôòivelentre duaò peôôòaò em

-  deôaccocdo.

E outra ôolução não podia haver para o Utigio,
deítde que o proceò.'io da.> liquidações commerciaes é
identicamenle o mesmo, e se rege pelos mesmos prin
cípios dos inventários em juizo commum ou orpha-
nologico.
Em taes processos, de natureza summaria" adminis

trativa, se procede de plano, sem estrepito, sem forma
de juízo, devendo o juíz, no exercido de jurisdicção
voluntária, supprir as lacunas, deficiências, omissões e
difficuldades das leis, guiando-se sempre pelos princi-

,  pios geraes de direito, e tendo em vista igual distribuição
de justiça entre os associados.

E, se o juiz tem a responsabilidade da liquidação, se a
fiscalisa e superintende, ao mesmo deve ficar a nomeação
do liquidante, no caso de luta entre os interessados.
Assim e só assim, correrão regularmente as liquidações

commerciaes.

Pelo exposto:
Decidem dar provimento ao i.° aggravo, para mandar

que o juiz A Quo destituindo o liquidante nomeado, invista
nesse cargo pessoa de Sua inteira confiança.

Custas peto aggravante.
E, tomando conhecimento do 2." aggravo; ao mesmo

negam provimento, porquanto a medida tomada pelo juiz,
sob protesto do commaiiütario, é de caracter preventivo
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e acautelatocio doA diteitoA de amboò oò aAiociadoà, eâta
eAtdctamente denUo daa ôuai atUibuiçõeA de juiz do Com-
mezcto no exezcicio da r,Iludida judAdicção volunlacia
adminiAtcaliva, que Aezviu de fundamento á deciAao do
pr,imtíico aggcavo.

Ntíiii aquella pcovideacia pode ítiizer damno ittepszave^
a uenhum doA aocíoa. deAde que todaA aA quantiaA tece-
hid-o devem Aez «colhidaA a um Banco pteyiamente
dcAignado» accteAcendo.que não Ae podeeiam ^
duaA gtandeA tzanAaçõeA a queAe zefetem

n fU 271 e 72 deAtcA autoA, e que focamreid^A poV weM^Ka.In t. Back e Leite ^ AlveA,
° ̂.ptehenAivaA como Aão de toda ou quaAi toda a inaAAa
rLidanda, e cealizadaA apenaA poc um doA aocíoa Aem
audiência do outco, maxime quando eAtão elleA em fcanco
deAaccocdo Aobce quem deva encaccegac-Ae da cefecida
liquidação.

Cuitaíi pelo aggcavante.
Rahia, em òeáôão do Tcibuaal Supeàoc de juMiçu ii

de AgoMo de 1916.-Braulio, P.-Amancio ok Sou/.t\ KQ-
latoc deôigaado—João Dantas Mau'1'ins Imíntiís -Wontk-
negro Júnior, veacido quaato ao ptimeico aggcavo.
geitaado pelaá cazõeò que apceAeutei em diòcuòoão, li

■pcelítníaac levaatada pelo aggcavado, votei paca que oe
mantlveôòe o acto do jui-, poc eatendec que, tomando
conhecimeato, do cecutòo, o Tcibunalòó tinha que exa-
iniaac ^e o nomeado Uquidante poôôuia ou não 00 tequi
Mtoô exigidos .pata o bom desempenho do catgo, e desde
que coattao cidadão Augusto José de Sou^a Ribeico o
agtavante apenas allegou supposta inimizade, cazÜO Uilo
havia pata se ia\'alidat a nomeação [eita.
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O fncto de.^^ta cecaic no indicado poc um doô òocioò me
nào patece motivo baatante paca ôe Uicec não hav^ec o juiz
execcido um acto de -iua juciôdicção voiunlacia adminia-
tcaliva, poí quanto nâo ha lei nem principio de diceito ou
de inocal que cecuae ao juiz depoaitac confiança em alguém
pela òó cazão de ôec o ôeu ;\onie apce^entado poc uma daô
patteô. Quanto á queotão capital paca o aggtiavante, e
eiu totno do qual toda ôua argumentação, de poder
ou não o ôpcio commanditario tomar oarte na eôcolha do

liquidante, apezar de eôtar de inteiro accordo com o
Exmo. Snr. Relator deôignado, delia não tratei na diôcuò-
Aão por me parecer haver a turma acceitado a preliminar
que levantei de òe não poder conhecer do aòòumpto por
^et matéria já vencida.

■ •í.'
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ARESTOS

Enibnrgo Eiveis (l:i Eoniarca de S. Aiitonio de desns

SUMMULA

— Preliminares

— A mulher que estiver no dos seus direitos
civis pode afiançar em favor de terceiros.
—A ord. liv. 4." tit. 61, que estabelecia a favor da

mulher o Consultus Vellenrio, foi tacitamente
abrigada por leis posteriores; e. actiialinente, osarts.
2°. 6.', 2 2. e 9, do Codigo Civil vigente, combinados,
não deixam duvidas a respeito.

—Mesmo no doiiiinio do prccitado dispositivo da
legislação philippina o que se })roliibia á mulher
era a fiança pessoal, cm favor de dividas cxtrauhas

e não a garantia real da hypotheca.

ViôtOJ, celatadoò e diacutidoô eòteô autoA de appt^lEição
rivil de Sanlo Antoaio de Jeôuò, em que e appellante
D. Jeôuina iMatia da Conceição e appellado Voa dec
Lindec & Comp.
No cLicôo da pceòente acção, a te, ota appellante,

diôcuílu dua.^ pceliminate,!), na óua opinião comptehen-
Mvaí) da niilHdade de acção:

a) Incompetência do foro de Santo Antomo
de Jesus para a acção; uma vez que, tendo a

dí"í



devedora hypofhcaria renunciado o fôro do do
micilio, para ser accionada no do

ou no da escolha dos credores, não podia a
acçâo ser proposta e correr no fôro da iitiiaçao
dos bens, como, de facto, se verificou;

h) Que, sendo o credor negociante, só podia
vir a juizo, sf quites estivesse com a Fazenda,
demonstrando-o com a apresentação do respe
ctivo conhecimento.

E,-de MERiTis, penòa ainda o appellanle que
cedente deve oer julgada a pceoente ácção pela nulUdade
do contcacto hypothecacio de flò. 5; poiô, a ceôpeotiva
eôcciptuca foi paôoada poc uma mulhec—.D. Jeòuina
Mátia da Cõnceição (a appellante), paca gacantic uma
obrigação de tecceico, o coconel Valetiano Joòé doa PtU'
2eceo, como ■ pcovam oô documentoô de flô. 5g ^ bi,
júi\to6 a éoteo autoo.
O que tudo minucioôamente eraminadc:

No tocante áo pteliminaceo.—
A pcimeica, cefecente ao facto de tec AÍdo propoôta a

acçâo em Santo Antonio de Jeouo, nenhuma procedência
jucidica tem.
E admira que tiveôôe ao hontao de uma diôcuôôão e

controvetôia.
Se é a própria appellante quem afficma tec renunciado

o foto do contracto, para ôer accionada no da eócolha do
credor; eate multo bem andou em propor a reôpectiva
acçâo no fôro da ôiluaçâo do immovel hypothecado, por
força deòôe ôeu direito de eòcolha, e 'de accotdo com a
própria legislação hypotheca ria vigente.
Demab diàôo, julgada improcedente a excepção como

óe vê a flô, 5o, a excepiente, ora appdllante, não tecottleu
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deciôão, como lhe eta facultado, paôôando a meôma,
poc iôôo, em julgado.

Nem ôe diga que o juiz, mandando-a intimar: pata apce-
Aentat embatgoô á penhota, ôi oA tiveôôe, impediu aquelte
tecutôo; pctquanto, citada a excepiente pata eml^^argac,
podia, deôde que eóíava no pcazo, tecottec da decíòâo
que deòpcezaca a excepção.

Menoó colhe, ainda, a òegunda pceliminac, comprehen-
Aiva da attegaçâo

de que Von der Linder, por ser negociante,
não podia ir a juízo sem a prova de que es
tava quites com a Fazenda, relativamente ao
imposto de inaustria e profissão,

Já, pot vaciaò vezeô, o Tclbunat de Juôtiça da Bahia
tem teôolvido ôobte a eopecie, com declacac que o cegii-
lamento eòtadual ôob o n.° i8, de 3i de Dezembco de i8g6,
deAvale, poc ínconôtitucíonal; uma vez que falha, de todo

em todo, competência ao legiôlativo eótadual pata dlôpoc
Aobce o diteito òubòtantivo, a cuja acea, de jacto, per
tence o de invocar a acção doó Tribunaeò.

*
•jf *

Deòprezadaò, por inadmiôôiveiô e inòiiôtentaveiò, aô pce-
Uminareô diAculidaô, reôtam ao allegaçõeô que, de me-
RjTis, fez a appellante;

a) que a hypotheca excutida, base da presente
acção, é manifestamente nnlla, pois foi pas
sada pela appellante D. Jesuina Maria da Con
ceição, em garantia de obrigação extranha, da
divida do Coronel Valeriano José dos Prazeres;

b) que, embora conste da escriptura ser a
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appellanle devedora a Von der Linder e Comp.,
estes se incíimbirain de provar o codtrario do

que diz tquelle documento; cotno se vê da

Carta de Af. 59, dirigida ao Coronel Valeriano,
•  na qual reclõmavam o pagamento de .

2:00Cfí"000 da bypoiheca da casa de Santo

Antonio de Jesus, vencida a 15 de Dezembro

de 1914;

c) que, sendo assim, como realmente era,
aquella hypcíheca era nenhuma, per força da
ord. liv. 4." lit. 61, que {irchibe ás mulheres

afiançarem por terceiro, concedendo-lhe o be

neficio do ScnoítíS Ccnsiílius Vtileaito;

d) que a prchibiçáo alludicla não foi revogada
pela lei hypotbecaria, por isso que o art. 2 § 7
do üec. n." 169. A de 19 dc Janeiro de 1890 é

uma disposição geral, que só revogaria a ord. do

liv. 4.° tit. 61 (beneficio do Velleano) se a elle
•fizesse especial menção.

Acoôta-ôc, aóóim, a appcUaníe ao beneficio do Sknatus
CoNsui.Tus Veu.eanO; como òe em vigoc gôIívgòôo òeme-
Ihante inôtitulo, abandonado e eôquecído hoje pelaô codi
ficações modecnaA, e incompaíivel meòmo com diôpoóitivoô
cectoò da actual legiàUição braaileica.

E, pata demonôttal-o á evidencia, miòtec ,-^g fa3 ce-
montat: á.i otigena do anachtonico principio, que òe pce-
tende ainda em vigoc^ ent plena floceòcencia, apezac do
gtande deòcnvolvimenlo doò diceitoò da mulhec naò Icanò-
Jòtmaçõeò ôociaeò modetnaò.

O beneficio do Senatus Consultus Velleano, pelo
qual Ae devia tec como nenhuma a fiança concedida pela.
mulhet òoUeita, caòada ou viuva, em javoc de tecceico,
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Oci^íinou-ôe '(daò òublUezaò e arguciaò da antiga legislação
comana.«

Dai.loz, commentando aquella exoneração concedida
ás mulheres, assim se manifesta:

«O Setmíus Consultus Velknno, qnp prohibia
ãs iiiuilieres a cuiice^sfio da fiança em garantia

de dividas extranhas, teve por fim impedir o

afrouxamento dos costumes tendentes a tirar a

mulher de sua antiga dependência; um verda
deiro entrave ao alargamento diis direitos da

mulher».

I'^^indo-se também ao aVELr.EANO», i^tte se escudava

pretensa ftaquera da mulher, diz CANOino Mendes,
®m coinmento á predita ord. do Uv. 4:

Bons autores veem a primitiva nzão dessa

prohibição em- uma subtillezi rotnma, que
considerava na fiança um negoci--) civil e viril,

revestido da solemne especilação, da qual os
antigos costumes daquella nação apartavam as

mulheres; e, consequentemente, lhe parece que
a mesma prohibição se deve restringir einters

pretar muito restrictainente, como exorbitante

do direito natural que manda exactamente ob

servar as convenções feitas por pes-jôis de- àm -

bos os sexos, ( Ordenações» vol, 2.°, p ig-, 858)
Poc ôULi veZf dc accocdo com taes princípios, decidem

o assento de 2 de Dezembro de 1792.

^5 sí assim era que os antigos juciscon^Lilíos enten
diam e.interpretavam o velho instituto, hoje, com o espi
rito decorrente das leis posteriores ás ordenações com
n distensâo dos direitos e prerogativas da mulher, essa
interpretação fatalmente se impõe.
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■ Nem jutidicamente ôg pode admittic que uma mulhec,
no goôo de lodo.!) o.*) .'>eu.'> diceitoo civi.!), ^jein a incapa
cidade relativa, que lhe advem do casamento, uao poòôa

•  afiançar por peôòôa extranha; quando pode livremente,
òem reótricçõeô, alienar ou dbpor de todoò 00 òqixò henô.

Ale'm dió.50, a ordenação invocada, pela appellante,
de ha muito-foi abrogada tacitamente, poi.^ não podia
vigorar em presença do diôpooto noo ̂  § 4." 07" do art.
2.° da lei n.® [237 de 24 de Setembro de 1864, que aoòim
di.-ipunhani:

Só pode hypothecar quem pode alienar.
«Não só o fiador porem também qualquer

terceiro, pôde hypoihecar seus bens por obrí-

^'ação alheia»

B ai meòmai dLipüòiçõeo foram reproduciduò pelo Dec
n. 169 A de 19 de Janeiro de 1890, no.i ^ g 4." e 7.® do
art. 2.°

De taei dbpo.iitivoi vem que, entre nó.'>, dic notável
juriòta, o direito de hypothecar .ió tem um limite: — o
poder de alhear ou alienar; e, ainda, que todo o indi
víduo, que eitiver na livre adminiotraçã.i de òeiiò beni
pode hypothecar alguno beno pela obrigação de outrem.
Op, era o momento preciio, o de elaboração de taei

leio, para manter o velho inotituto do Sknatus Consijltus,
mantido qubeoie o legi.!>lador que o meomo ficaoie.
Dbio não cogitou, porem; e oo grandei commea-

tadore.i de taeô leb, entre oo quaeo cumpre deitacar
,Didimo da Veiga, não ôe preoccuparam do a.Viumpto.

Deu-oe, ao caoo, a obrogação tacita do Senatus Con-
suí.TU^ Vei.leano; por força dai circumotanciai ôocíae."),
incompativeb com aquelle initituto, do meio e occaiião
em que iurgírain ao novao leb.
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Si o leglóladoc penòaòôe em conôecvat antigo bene
ficio, que começou a òec combatido deòde a òua geneôe, o
tecia feito expceo.^amenie, Aem embacgo de òec a lei, que
foi abcogada tacilamente, de natúceza eôpecial,
Em apoio da doutcina expoata, que é a jucidlca e vec-

dadeica, òobceleva poc em destaque o que ôe paôôou em
Fcança, no tocante ao a Velleano», e a ocientação seguida
pela ôua culta juciôpcudencia.
Em vigoc, alU, o mencionado inatituto ate' o òeculo de-

-eòòeia, quando começou a decaic, estava em quaòi com
pleto deôuóo no momento da pcomulgação do Codigo
napoleonico.
Do meòn\o não cogitou o Codigo Civil fcancez; e, exclu

sivamente poc tal motivo, os intecpcetes desse diceiío o
tivecam poc abolido.
E foi o que decidiu o Tcibunal de Cassassâo em 27 de

Agosto de iSioe 17 de Àgosto de i8i3.
Com esta doutcina e.*itá também de accocdo Merlin,

cuja opinião vale bem invocac, pela sua autocidade má
xima no intecpcetac o Codigo Civil fcancez. (Reprrtoire
DK JUR l SPRUDENCE, VOl. l5, pag. 788 § 3.")
Da mesma focma extecna-se Dalloz no seu «Rerper-

ToiREi), vol. 8, pags. 5i t e 583.
Oca, si os Tcibunaes fcancezes, como attestam Bandry,

Lacantinerie e Guilhouard, tem julgado que o beneficio
do Senatus ConsuUus Velleano não pode hoje mais sec
invocado pela mulhec que está na Uvce adminisícação
de seus bens, pocque o codigo civil não o manteve ex-
pcessamente, a mesma doutcina se deve fitmac entcc
nós, poc focça das leis hypothecacías de 1864 e 1890,
que também não o mantivecam.

E' bem vecdade que o att. 563 do Reg. 7^7 ^5 de
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NovembLO de i85odÍ2 —ser licito a mulher não com-

MERCIANTE PREVALECER-SE DO SeNATUS CoNSULTUS

Velleano.

M;iò, em plena divecgencia com o a<:t. i." do Codigo
Coinmeccial eòtá o diôpoòitivo citado do oeu ce gulamento.
AlU diz o legiôladpc, ôem fazec díôtinçáo de òexoô,—

QUE PODEM GOMMERCIAR NO BraSIL TODAS AS PESSOAS QUE,

NA CONFORMIDADE DAS LEIS, SE ACHAREM NA LIVRE ADMI

NISTRAÇÃO DE SUAS PESSOAS E BENS.

Oi:a, òendo aò.>un, pode cominecciac a mulhec òoUeica
que eòtivei: no goôo e execcicio de-todoo oo òeuo diíieitoò
clviò; e, ab^ucdo ôecía, que a mulhec que pode com-
mecciac, não pooôa afiançac poc oulcem, quando o po-
decia fazec, ôi negociante foôoe.
Deót acte, a mulhec, oeja pcopcietacia de vaótoò eitabe-

ciinentoo agcicolao, de avuUado numeco de acçõeo em
ôociedadeo anonymao; viva doo oeuo cenJiinentoo appli-
cadoo em hypolhecaô, não podecá, poc focça do mencio
nado pceceito cegulamentic, concedec a minima fiança
em quantia de divida,alheia, oimpleomente poc não óec
commecciaate-; quando commecciante podia aec, 6i o qui-
zeooe, pob, paca U00, tem a capacidade legal.
K é de admicac que ôemelhante diopooitivo, baldo de

3enôo jucidico, tenha figucado no pcojecto uUinaamente
elabocado pplo notável commeccialbta Inglez de Souza.
Felizmente, a coiitcovecoia, ai contcoveciia é. fioacá

teiolvida ao alvocecec do anno de 1917, com a vigência
do Codigo Civil Bcazileico.
De facto, ói, no óeu act. 2.°, o codigo estabelece que —

TODO HOMEM É CAPAZ DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES NA ORDEM
Civil; ói, pelo act. 9, aos vinte e um annos completos
ACABA A MENOR IDADE, FICANDO O INDIVÍDUO HABILITADO

■:%t ■
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;''í.

PARA Tonos OS ACTOS DA VIDA civti.; ôl, finalmente, íí^atando
no aii. 6. 2.°, DA INCAPACIDADE RELATIVA PARA CERTOS ACTOS
— NÃO COGITA DA MLT.HER SOLTEIRA, e ôím daô CílApdaA,
em quanto íuhciôlic a ícciedade conjugai;, a concluirão
l fgica, iíuduclivel, a lirac de taeô dÍApoôitivod e' que aô
mulhtiCA .^clleiraii, na Uvte adminiòttacão de peAôoaó
e bcnô, pedem ufiançac pct cbtigaçõea alheiai».
O ccdigo òilenciou ôobte o Senatus Cünsúltus ã el

i.EANo; e, aôôim píccedendo, ttve-o pcc deôappacecido
da legislação civil btaôileita: maxime tendo declaca^do,
no ícii ultimo adigo,— ficarem revogadas as Ordenações,
Alvarás, Leis, Decretos, Resoluções, Usos e Costumes
ccntcintnleâ áA maletiaA de diíeito civil pelo nieômo
teguladaA. '

ÁleticuloAo cuidado, poiô, leve o legiôladoc em deixac
bem dato o Aeu penôamento no Aentido da te\ogaçâo
completa daó leiô anteiicteô á ptcmulgaçãc do ccdigo,
não UAando da phtaíe univeròalmente conôügtada. re
VOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES KM CONTRARIO,

Unítetanio, ói ccnt^o^'eltida Ae deve conôidetac ai ^
a doutcina aqui expoòta, ou meòmo em plena \ i^encia
o beneficio do «Velleano» em favoc daò mulheteô,
pouca ou nenhuma celevancia ôecá ÍA6o paca o caôo sub
JUDiCE, poc quanto, quando meómo a hypotheca
questão impot:taAAe numa gacantia poc divida alhelaj^ nãt .
lhe podia óec appUcado o diòpoAto na ocd. Uv. 4.. ti •
(5i, que òe cefece excluôivamente á fiança peAAoal e não
á gacantia ceai de hypotheca. .

Fotam algunò commentadoteó do pceceito Filippino
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que deòtenderam ou ampHacam aquella inletdicçâo áí>
hypolhecaô poc obcigaçõeô alheiam, quando, ao niab
ligeito exame, ̂ 'ec-ôe-ha que o di.^poòitivo em analy^^
nâü pode juòlificaí: eôòa intecpcetaçào.
'  « Por DiRpuTo, diz a ocdenaçâo, de ordenado havendo
RESPEITO A FRAQUEZA DO ENTENDEU DaS MULHERES, QUE'

NÃO PODESSEM FIAR NEM ÜBRIGaR-SE POR OUTRA PESSOA

ALGUMAj E. em caso que se fizessem, fossem RELEVADA»

DE- TAL OBRIGAÇÃO POR UM REMEDlO CHAMADO, EM DI'
REITO, VeLLEANO»

Do texto acima decotce, á plena luz, que o velho, legi^"
ladot prohibia apenaô a fiança peôôoal, cuja extensão
nem ôempce ôe pode medic ou pcevec, cuja época de ven
cimento não é fácil de detecmínat, e não a gacantia
teal da hypotheca, que é ôempce limitada ao valot s
existência do bem onetado.

Assim, o que o legislador quiz vedar á mulher foi
a fiança pessoal por divida alheia; e da hypotheca, unia
vez constituida, desapparece a garantia pessoal, poii^ ®
o bem hypothecado que fica investido do cumprimento
da obrigação assumida.

Semelhante theoria, que a niuitos parecerá origina-
Ussima, não vem desacompanhada de auctoridades.
Ao contrario, esse modo de entender a ordenação em

analyse resalta, da ordenação, imp-Ucitdinente, e da opi-
nião de reputados civilistas brasileiros, manifestada em
torno do Instituto da hypotheca.
Que diga em primeico togar o grande Mestre de Direito

civil no Brasil, o Gons. Lafayettk:

«A lei reconhece, naquelle que é senhor de
"um immovel e se acha na livre administração

de seus bens, o direito de hypothecal-os para

'•'I
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r/
' garantir obrigação de terceiro. E' um direito

que decorre logicamente do domínio; quem é
dono de uma cousa, pode dar-lhe o destino que

lhe aprouver, como, por exemplo, sttjeüal-o ao

pagamento de divida alheia—Lei n.° 1237 § 7.°-
(Lafayette «Direito das Cóusas» § 212 pag. 512).

No meomo .mentido 6e expcime Didimo da Veiga, espe
cialista emecito em qdsurnpto hypotecacio:

«Aquelle que tem o domínio pleno sobre a

cousa, tem a faculdade de alienaba, de doaKa

e de afEectal-a á garantia de divida alheia.

Quem assim grava seu immovel com hypotheca
.  por obrigação alheia não toma o compromisso

de solver tal obrigação, de pagar a dívida;
apenas affecta o immovel á sua solução até o
valor do mesmo (Direito hypothecario n. 74,
pag. 66).

E, finalmente, o eminente civíUóta Lacerda de Almeida,
de gcande deòtaque actualmente:

«Na hypotheca responde o immovel; na fiança
é responsável a pessoa; o que quer dizer-que
a divida está, no caso da hypotheca, assegu
rada e garantida até onde chegar o valor do

immovel, alem desse valor não vae a respon^
sabilidade do hypothecante; ao passo que, na
fiança, a responsabilidade do fiador não tem

mite, vae até onde chegar a importância da

divida afiançada: o fiador como qualquer devedor
da obrigação pessoal obriga todos os bens («Di
reito das Cousas> 2." vol., pag. 299).

^ *

Maò, conceda-òe que injucidica e inacceitavel foáôe
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^in-da a ultima doutcitia expoAta, e, com a vecdade juci-
dicuj eativeaâein oa que vem compcehendidaô, fia geue-
tüUdade da ocdenação examlaada, aò Uypotlaecaô e
penhoceô em gacaatla de obcigaçõea allielaa; caceate
de dlceito,. aão obaLaate, òeúa a appellaale, luna vez
que oò documeritoò de |lô. áq e bi não demotiòtcam* a

allegada ôimulaçào da liypotheca em atialyoe.
De (acto, a cacta de |lô. 61, datada de 18 de Macço

de 1915, cefece-oe a uma eôcáptuca que ae pcetendia
paaòac, e, poctaato, nada lem de commum com a de
(b. 4j que ifàz a data de [3 de Junho de 1914-
Poc ôua vez, a cacta de (b. 39 nào declina o ''nome

da appellante, ícata apenas, em tecmos vagos, de uma
esctipLuta, que cealmeate venceu-se a 15 de Decembco
de i9i5; tendo, com a que secvlu de base á acção, a
coincidência de época de vencimento.

Entcetanto, juádicamente, essa unlca Identidade de
datas de vencimentos, sem outco indicio mais, não" Ipo-
decá justificai: a aflicmativa de que a mencionada catta
se ce(ece á escclptuca sub-judice, e, consequentemente, •
seja esta o pcoducto de uma simulação.

Pelo exposto, pois, e poc tudo inab/tfue dos autos
consta;

Decidem negac pcovlmento á appellação interposta
para confirmar, ern suas conclusões, a sentença appéllada.
Bahia, em sessão do Tribunal Superior de Justiça,

de Setembro de J916.

Amanciü de Souza —iRelator

Botelho Bemjamin

Souza Dias
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