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A. Merignac, illustre mesíre de Toulouse. no 3» volume de seu
^^Zraitó de Droit Public Internalional», á pagina 16. ensina; «Em pt^-
cipio um Estado nuo se deve iramiscuir nos negocios de outro Estado.
Se, portanto, uma insurreição rompe em um Estado, outro nuo
tem autoridade para intervir, qualquer que seja o motivo, por '
para manter ou restabelecer a constítuição.^as^gurar a or ^
bada, impedir excessos, a menos que em razao de sua propna ^
a sua intervenção nSo se torne um direito e ate um dever. , -
devem ignorar, por conseqüência, o oonfUcfo que estalou P»
nho entre os poderes pubücos e a insurreição. Todavia, ao
principio, a pratica admitte que, em circumstancias determm ̂
grupos insurrectos contra a autoridade podem ser admiff ^
Ls prerogativas que o Direito Internacional reserva ordman^^^^
aos poderes soberanos. Dá-se-Ihes então a qualidade de ° ^
com o tratamento conseqüente». «O ponto de saber se a b
deve ser ou não reconhecida nas guerras civis c uma
Assim em 1864, o Governo francês julgou devia negar, por
danização suffiaente. a qualidade de belligerantes aos m
,  e os Estados Unidos que. em 1869. recusaram também est 4

'aos insurrectos cubanos, pelo mesmo motivo a recon ec
^  iíío da guerra hispano-ameilcana (1898). Os Estados quebelligerancia devem guardar uma attitude «strictam^^e^^^j^^^^
, ̂ insurrectos e o poder estabelecido. Em resumo, nonlicar,
' da belligerancia nas guerras civis tem por effeito da

-neutro, a respeito dos dois partidos em luta, as leis g .
P® ° gem que possa intervir na apreciação dos respectivosguerra, ^ nem reconhecer de nenhum modo a ®

'^pmfado ou de uma nova ordem de cousas- E a verificação „i(acíonovo Es essencialmente provisória, subordinada ao re
conflicto empenhado. . ^ j

Prantz Despagnef et Ch. de Boeck, mestres da á
no seu admirável ^Cours de Droit International «odeBordeao '^gcrevem; «Em relação aos outros Estados, a guerra

paá' ' . apphoaçSo das regras de Direito Internacional, no .....
dar loé . ̂jnanidade, ou considerando a importância ou as pro
que, -(O da insurreição, os Estados estrangeiros tratam as p
des , nesta guerra como os Estados neutros tratam os oeiiig
empenha ^^^rra internacional. Esta maneira de proceder se maniíes-
rantes recolhendo depois, de os ter desarmado, os insurrectos
fa, P°^^ no terrltoiio neutro e observando para com elles os everes
refugia^®® . de, nofadamenfe respritando os seus bloqueios e acceí-
de neutrauu»^,^^ no mar. Isso nao importa um recon eci
fando seu
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rr^ento da insurreiçSo em si mesma, que possa ser considerado como
oílensa ou ataque ao governo regular do paia em que a guerra civil
cípiodiu. Este governo deve ser respeitado de facto emquonfo detiver
o poder, e o parüdo insurrcccional nuo deve ser tratado como reprer
KDtante official do paiz senuo quando vencer. Importa aliás agir, em
semelhantes conjuncturas, com muita reserva, de gdito que tratando os
msurrectos como beiligerantes de accordo com as regras da neutralS'
a e, se a stenha de qualquer acto que possa ser interpretado como

epoio moral ou material, directo ou indirecto, em seu favor. Da parte
s  erceiros^ Estados a attribuiçao do caracter de beiligerantes aos

uisurrectos nuo pode ser justificada senão i>or seu legitimo interesse,
.  , suas relações necessárias com os mesmos. Fóra disso, seria

cap ic osa, parcial e attentatoiia dos direitos do Estado que combate
evo a. demais, é necessário que o partido insurrecto offereça ga-

MuZ organização e de força, para que o reconhecimento de
cia e apoio moral dado ás revoltas sem consisíenrcia e sem vislumbres de victoria».

vernotí^i™" == insurrecfos organizaram um go
ela uma representam uma vontade cxiUeetiva, se estão senhoris
do governo, os °F Z'"® defendem e mantêm contra as forças
considetar ^ Estados estrangeiros que assistem esta luta poderão
guerra Port Partidos em luta como se fossem dois Estados em

SIF reconhecer os insuriectos como belUgerantes.
condict..""' ® tteoessarlo o concurso de to^fas as
insutrecfos"^""''' judicroso Rivier para que se reconheça os
é sia.nrrH''.'"" beiligerantes. O reconhecimento desta qualidade que
evito dá ins " "í'' importância, duração e probabilidades de
Estado reconá'"''"'"' '"""k',c o proprio governo do
taes o oáreh T° insurreotos, tratando-os comoO que elie pode ser levado a fartr
A affifuHí» T7 < j .r . em seu propalo interesse.umtuae dos Estados estrangeiros é i
ditada Tsrv.. - .r b =• e, neste particular, quasi semnreiraaa por seu interesse ou ate pela symDafhia j f
evitar Qiif» v-,rv.. 1, • npatnia. bm todo o caso devemmntes rá XiXs Tt^rtái.' tf - ̂

"""" delicada a de subáí^^fialTáftP
sufciçarf^^f' uma iu-surrciçao. quando elie mesmo amda não reconheceu este caracter

Nao escrevem de outro modo Paul Fauchille, Ernest Nys, Gonza-
lez Hontoria y Fernandez-Ladreda e tantos outros.

f intemacionaUstas não é differente o pensar.
çLT„ f' TT"" ° Clovis Beviláqua, á pag.264 do 2o vol. do seu precioso «Direito Internacional Publico-, Escreve
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o mesíre: «Os Esíados extrangeiros devem conservar-se na mais esíricfa
neufralídadç, nSo mantendo relações sinuo com o governo, que leptc-
senfa o Estado, na vida internacional. As nações exfrangeiras
julgado no direito de j^conhecer o estado de guerra, em casos de -
belliSo, que se prolonga, e mostra, possuir elementos
força. Mas nuo me parece conforme aos bons princípios este ar i •
Por certo as nações amigas podem intervir, officiosamente, P"®
cessar a lucta, ou para que se respeitem os ptincipios geraes da » '
mas conceder-lhes o direito de considerar belligerante o par i o
lecto, importa em permiííir-lhes uma intervenção em negocio aa
interna do Estado, onde se desdobra a revolta. Todavia os
insurrectos nao podem ser considerados piratas, como sao, .
mente, levados a exigir, os governos contra os quaes e es c
A situação é um tanto anômala, porque se trata de um ac o
interna dos povos, transbordando os seus effeítos para o ci^
relações internacionaes. Si os rebeldes suo belligerantes, po ̂  gj.g_
quear portos, obrigando as nações neutras a respeitar- es
Ções de guerra, têm o direito de visita em relação aos acfos
Más esses e outros actos, emanando do direito de guerra, s
de soberania, que somente a Estados, na plenitude de jnsur-
póde competir. Consequentemente a belligerancia dos par i o
rectos é confraria ao rigor do direito. Somente depois 'í"® ® pro-
i!es se organizam, como Estado separado daquelle que com^a^ exfran-
vendo ás necessidades do governo e da justiça, é que as
geiras os podem tratar como belligerantes, porque, então,
stituem um novo Estado, si ainda nao definitivamente cons
clamando um posto na cómmunhao internacional».

Lafayetfe Pereira doutrina que dadas certas
pode negar que os insurrectos adquirem de facto, pelo menos so
aspectos, a, qualidade de pessoas de Direito Internaciona .
mente motivos ponderosos de obvia conveniência e razoes de
dade aconselhuo as nações estrangeiras a considera-los e '^^^Q^eder
los como belligerantes. O direito das nações estrangeiras
nessa conformidade não é mais hoje posto em duvida. A i ic
que offcrece o assumpfo, é apenas- de facto, — a de saber se na
these occorrenfe dão-se os requisitos exigidos, — difficulda e que^^^^
turalmenfe cessa de existir, se o governo legitimo reconhece os
gentes ou revolucionários como belligerantes ou pratica acfos, ̂ os q
se induz que elle proprio os ha como faes, como se com relaçao a e
usa de cartéis, de bandeiras de trégua, admiffe permutas de prisioneiros,
bloqueia os portos de que estão de posse, O reconhecimento da^ e
gerancia pelo governo nacicnaí ou pelos governos estrangeiros nao
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a conseqüência de que estes governos acceUao o movimento como ledi-
tímo. Aceitam simplesmente um estado de facto. como base de relações
jund.cas, emquanto esse estado perdura. D'ahi vem que nao obstante
o reconhecimento, o governo legitimo conserva o seu direito de, doma
da a revolução. fazer punir os insurgentes ou revolucionários, segundo
as leis de sua naçuo. O reconhecimento feito, quando nao existem as
condições requeridas, ou por potência que por sua posição geographica
e ausência de relações commerciaes ou políticas nenhum interesse fero
no assumpto. e havido como manifestação de sentimentos e disposições

°  I^êitimo. e por ventura, como umapoio moral aos insurgentes».

E Raul Pederneiras, cathedratico da Faculdade de Direito dn
Universidade do Rio de Janeiro, a pag. 268 do seu apreciado «Direito
Internacional Compendiado» escreve: Os Estados alheios á guerra civil
devem permanecer discretos, sem manifestações de apoio ou de repulsa
alvo quando houver tratado que autorize. Se a situação torna-sres":
vei, pela organizaçao e pela resistência, mostrando a fraqueza do éo-
verno ou u egualdade relativa dos combatentes em numero e em
os Estados podem reconhecer como belligetantes os revolfosos com
cautelas ditadas pelo critério da neutralidade. O reconhecimentr T
belhgerancia pode também ser feito pelo governo em luta. A inferven!
Ç"o d um Estado estranho na guerra civil de outro Estado não é ad
^•ssivel. embora Wheaton declare que. á falta de tratados expressf^
sobre a matéria, a intervenção é facultativa. pressos

* * *

rantes « ? Partidos insurrecfos sejam reconhecidos como bellige-ranfes a maioria dos publicistas estabelece o concurso de certas cond!
Çoes que podemos enunciar de accordo cora o Dr. Epifario De«
no seu .Profecia de Codigo de Direito Internacional Publico^ (mib

«sse partido tenha conquistado uma existência • t

b) que haja reunido os elementos de um governo tetSiiIn». ^

soberartir o^cupado. os direitos apparenfes da
c) que a luta seja mantida em seu nome por tropas or^aní rí

sujeitas á disciplina militar e que observem as leis e costumes da guerra'
Não são outras as exigências do Arf. 8o do Regulamento votado

pelo «Instituto de Direito Internacional» em sua sessão de Neuchatel
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em 1900. Eis os seus dizeres: «As terceiras potências nSo podem reco
nhecer ao partido sublevado a qualidade de belli^erantci 1° se nao
houver conquistado uma exisfenôa territorial distlncta pela posse de
uma parte determinada do território nacional; 2° — se nao reúne os
elementos de um governo regular que exerça de facto sobre esta parte
do território os direitos apparentes da soberania; 3° se a luta nao
é feita em seu nome por tropas organizadas, submettidas à disciplina
militar e que se conformem com as leis e costumes da guerra. ■

* * *

Não ha, nem pode haver regras rígidas para determinar a occasiuo
em que se possa effecíuar o reconhecimento de beiligerancia na guerra
civil. E' questão de ordem política e nao jurídica^. Com toda a justeza
ensina Anzilofti que, no reconhecimento de partidos insurrecfos como
belligerantes, a questão mais delicada se refere ao momento em que
o mesmo se deve realizar, sem que o acto assuma um caracter de hos
tilidade para com o governo que luta pela repressão da rebeldia, de
pendendo tudo, na maioria dos casos, de circumstancias de facto que
não é possivel precisar e nas quaes a apreciação política domina quasi
sempre a apreciação jurídica.

Não é outra a lição de A. Merignac quando escreve que, em
presença da formação de um governo revolucionário, os Estadões so
beranamente senhores de reconhecer ou nao a beiligerancia, não^se
devem apressar em tal decisão, afim de se não exporem a reclamações
e a responsabilidades. «Assim os Estados Unidos censuraram a Ing a-
terra pelo facto de ter reconhecido prematuramente a qualidade e
belligerantes aos confederados do sul em 1861; (*) mais prudentes o-
ram as potências de beiligerancia ás forças insurrectas».

Só a diplomacia, inspírando-se nos altos princípios de equidade
ou nas conveniências dos interesses políticos em jogo, pode ditar a
cada Estado a occasião opporfuna. Verdade proclamada é a de que o
reconhecimento de beiligerancia por parte dos terceiros Esta os e
principalmente determinado pelas necessidades e interesses dos que o
praticam (Lafayetfe); claro é. portanto, que esses Estados exercem f
direito quando o reclamam as suas próprias conveniências ou pondero-

(•) — Adams, ministro americano em Londres, entregou ao governo in
glês uma nota energica de seu governo, á qual respondeu Lord
Russel invocando em defesa de sua Patria a urgepcia do assumpfo
e os interesses commerciaes ingleses.
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scs motivos de ordem poliíicn. — Comprehende-se a gravidade de se
melhante acto para os Estados estrangeiros e por isso mesmo tudo de
pende do tacto e da prudência dos governos que fazem o reconheci
mento. Eazel-o sem causa muito instante, sem opportunidade razoavel,
intempestivamente, c praticar um acto inamistoso para com o governo
estabelecido e exprimir sympathias pela insurreição, dando-lhe apoio
moral. Com toda a propriedade escreveu Dana em nota a Wheaton:
«o reconhecimento por um Estado estrangeiro dos direitos de bellige-
rancio, quando a necessidade nao o justifica, é uma demonstração gra
ciosa do apoio moral á rebelliüo». Será então a forma mais absurda da
intervenção, inominável attentado ú personalidade e dignidade do Es
tado; será uma ingerência injusta e attentatoria dos direitos de sobe
rania Inferna do Estado que combate a revolta, o que nunca o Direito
poderá justificar, nem mesmo sob a forma conciliatória dos bons offi-
cios ou da mediação. Sobradas razões teve o insigne mestre M. A. de
Lapradelle, quando numa das suas memoráveis conferências no «Insti
tuto dos Altos Estudos Intemaclonaes», em 1928, declarou que o reco
nhecimento como beiligerante deve ser muito prudente, iinpondo-se
que elle não dê azo á censura eventual de intervenção.

Na hypothese, porém, de serem os insurrectos reconhecidos como
belligerantes pelo proprio governo contra o qual se levantaram nao ha
mais restricções que oppor a procedimento equipolenfe dos demais Es
tados. E' o que preceituá o Art. 4° do Regulamento de Neuchafel: «O
governo de um paiz em que estalou a guerra civil pode reconhecer os
insurgentes como belligerantes, já explicitamente por uma declaração
expressa, já implicitamente por uma serie de acfos que nao deixem du^
vidà a respeito de suas intenções. O só facto de aplicar aos insurrec
tos, por um sentimento de humanidade, certas leis da guerra, não cons
tituo reconhecimento do estado de belligerancia. O governo que reco
nheceu, explicita ou implicitamente, os seus nacionaes sublevados como
belligerantes, não pôde criticar o reconhecimento feito por uma terceira
potência. Assim também o Projecto do Dr. Epifacio Pessoa — Arts. 718
a 720 — (Vide Appendice a esta lição).

» «

O effeito mais geral do reconhecimento de belligerancia na guerra
civil é assimilal-a á guerra regida pelo Direito Internacional. Escreve
Antoine Rougier (*) que um dos effeitos do reconhecimento de belli-

(*)—Antoine Rougier — Les guerres civiles et le droit des gens.
— 1905 — pag- 9.
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gerancia é humanizar a guerra, transformando de um modo geral esse
estado de facto num estado de direito. Reconhecida a belligerancia os
insurrectos passam a ter todos os direitos e privilégios e a observar
todos os deveres de um Estado no que tange com a direcçâo da guerra-
Dahi o direito que têm de estabelecer o bloqueio, o direito de preza
sobre navios inimigos, o direito de visita, o de julgamento das prezas
etc. Para os neutros o effeito é fazel-os applícar em relaçuo aos par
tidos confendores as leis geraes da guerra.

Se o reconhecimento dos insurrectos como belligerantes é^fciío
pelo proprio governo contra o qual elles se batem os effeitos serão os
seguintes, consoante a enumeração de Despagnet-de Boeck: 1» sub
stituição das leis da guerra á lei penal no tratamento dos rebel es,
2o — isenção da responsabilidade do Estado pelos acfos praticados
pelos insurrectos; 3° — atfribuiçSo ao Estado dos direitos de bellige
rancia em suas relações com as terceiras potências, que então suo
obrigadas a observar os deveres de neutralidade; 4° egual aftribuiçuo
dos direitos de belligerancia aos insurrectos, por exemplo, para resto e
lecer um bloqueio ou visitas aos navios em alto mar, pelo menos a res
peito do Estado contra o qual elles combatem.

Lafayetfe Pereira assim enumera os effeitos do reconhecimento.
«Tem o reconhecimento por effeito communícar ao governo revolucio
nario os predicamentos, a certos respeitos, de pessoa do Direito Infer
nacional. E, pois, uma vez reconhecido, o governo revolucionário adquire
a capacidade para exercer os direitos de guerra, e, em conseqüência
pode sitiar e bombardear praças e cidades fortificadas, visitar e ca
pturar navios, confiscar contrabando, ter crusadores, alistar sol a os.
comprar materiaes bellícos, impor e cobrar impostos aduaneiros, usar
de bandeira própria, contrahir empréstimos e enviar commissarios
se entenderem com os governos estrangeiros; e por sua parte se cons
fifue na obrigação de respeitar a neutralidade das nações que o reco
nheceram. E estas confrahem pelo reconhecimento o dever de observar
para com elle as leis da neutralidade e de não embaraça-lo no exercjcio
de seus direitos de belligerante. Podem ellas manter relações com o
governo revolucionário; essas relações, porém, são de um caracter pura
mente officíoso e nunca revestem as formas diplomáticas».
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APPENDICES

Regulamento votado pelo «Instituto de Direito Internacional" em sua
sessão de Neuchatel aos 8 de Setembro de 1900.

,  ̂ Toda terceira potência, em paz com uma naçuo indepen-en e, es obrigada a nno embaraçar as medidas que esta nação tomar
para o restabelecimento da sua franquilUdade; assim está obrigada a
,  insurgentes armas, munições, artigos militares, nem

especialmente prohibido a toda terceira pofcncia permiftirque 8 organize em seus domínios expedições militares hostis aos go
vernos estabelecidos e reconhecidos.

V  ~~ pode. em principio, formular uma queixa contra
^  ̂ ̂  ̂  cujo território haja estalado a insurreição pelo facfo de.em sua efesa á mão armada contra esta insurreição, appiicar as mes*'
mas medidas repressivas a todos aquelles que participarem activamente
na guerra civil, qualquer que seja a sua nacionalidade. Apenas se faz
reserva a respeito das penas excepcionalmente cruéis e que ultrapas
sam evi entementc a necessidade da repressão.

4o ■ o governo de um paiz em que rompeu a guerra civil
po e reconhecer os insurrecfos como belligerantes, jã explicitamente
por uma declaração expressa, já implicitamente por uma serie de actos
que nao deixem subsistir duvidas a respeito de suas intenções. O só
acfo e appiicar aos insurrectos, por um sentimento de humanidade,
certas leis da guerra não consfitue por si mesmo reconhecimento do
estado de belligerancia. O governo que reconheceu explicita ou impli
citamente seus nacionaes revoltados como belligerantes não pode censu
rar o reconhecimento feito jpor terceiras potências.

Art. 5o — Uma terceira potência não e obrigada a reconhecer
aos insurrectos a quaUdade de belligerantes. pelo facfo do reconheci
mento feito pelo prpptio governo do paiz em que rompeu a guerra
civil. Emquanfo não houver reconhecido a belligerancia, não c obrigada
a respeitar os bloqueios estabelecidos pelos insurrectos sobre as par
tes do litoral occupadas pelo governo regular.

Arf. 6° — O governo que reconheceu seus nacionaes revoltados
como belligerantes não pode censurar uma terceira potência pelo facfo
de acolher com humanidade os insurrecfos armados refugiados em seu
território, desarmando-os e Infernando-os até o fim das hosfilidades-
Porfanto não pode julgar-se offendido se os seus proprlos soldados
refugiados em território estrangeiro forem desarmados e infernados.
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E apenas responsável por uma indemnizaçuo pela manutenção de suas
próprias tropas.

Art. 7o — Se a belligerancia for reconhecida pelas terceiras po
tências este reconhecimento prroduz todos os effâfos ordinários da
neutralidade.

Art. 8o — As terceiras potências não podem reconhecer ao par
tido revoltado a qualidade de beiligerantes — 1° — se nâo adqueriu uma
existência territorial distincfa pela posse de uma determinada parte do
ferriforio nacional; - 2o ̂  se nao reuniu os elementos de um governo
regular que de facto exerça sobre esta parte do território os direitos
aparentes da soberania ;— 30 se a luta nSo é feita em seu nome
por tropas organizadas, submetfidas á disciplina militar e se confor
mando com as leis e os cosfomes da guerra.

Art. 90 — Uma terceira potência pode, depois de ter reconhecido
a qualidade de belligerantes aos insurrecfos. retirar este reconheci
mento mesmo quando não se houver modificado a situação dos dois
partidos. Todavia esta retratação não terá effmto retroactivo.

Artigos do Projecto do «Codigo de Direito Internacional Publico- ela
borado pelo Dr. Epitacio Pessoa em 1911, relativos á guerra civil

CAPITULO I

DEVERES DOS ESTADOS ESTRANGEIROS

Art. 713 — A applicação pelo Estado, onde lavra a guerra ciidl,
civil num Estado, são os outros obrigados a abster-se de qualquer acfo
que possa embaraçar as medidas por elle empregadas no sentido do
restabelecimento da sua ordem interna.

Art. 712 - Os Estados não consentirão que. no seu ferriforio ou
nas suas aguas liftoraes, se organizem expedições militares contra os
governos reconhecidos, nem prestarão a revolfosos auxilies de qualquer
natureza.

Art. 713 — A applicação pelo Estado, onde lavra a guerra ci^dí,
das mesmas medidas repressivas a todos quantos nelia tomarem parte,
qualquer que seja a sua nacionalidade, excluirá da parte dos outros
Estados toda reclamação que se não funde na imposição de penas evi-
dentemente excessivas.
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CAPITULO IX
•  ..V

RECONHECIMENTO DA BELLIGERANCIA

Art. 714 — Para que os Estados estrangeiros possam reconhecer
ao partido revoltado a qualidade de belligerante, c necessário:

a) que esse partido tenha conquistado uma existência territorial
distincta, com a posse de uma parte determinada do território nacional;

b) que haja reunido os elementos de um governo regular e que
este exerça de facto, no território occupado, os díreitcs apparentes da
soberania;

c) que a luta seja mantida em seu nome por tropas organizadas,
sujeitas á disciplina militar e que observem os preceitos deste Codigo
relativos à guerra.

Art. 15 — O reconhecimento da beiligerancia pelos governos es
trangeiros produzirá todos os effeitos ordinários da neutralidade.

716 — Depois de haverem reconhecido aos revolucionários o
caracter de belligerantes, podem os Estados retracfar-se; ainda que per-
nmneça sem alferaçao a situação dos partidos em luta; mas a retracta-
çao em caso algum terá effeito refroactivo.

Art. 717 — Emquanto os não houver por belligerantes, não está
o governo estrangeiro adsfricto a respeitar o bloqueio estabelecido
pelos insurrectos.

Art. 718 — Si o proprio governo do Estado, onde rebentou o mo
vimento insurreccional, reconhecer os insurgidos como belligerantes,
ou por uma declaração expressa ou, implicitamente, por actos inequi-
vocos, nenhuma reclamação terá o direito de formular contra os Estados
estrangeiros que lhes attríbuirem a mesma qualidade.

Paragrapho único — O simples facto de, por um sentimento de
humanidade, applicar o Estado aos seus nacíonaes revoltados certas leis
da guerra, nSo constitue, entretanto, por si só, o reconhecimento da
beiligerancia.

Art. 719 — O governo que considera como belligerantes os seus
nacionaes insurgidos perde igualmente o direito de reclamar:

a) contra o facto de acolherem os outros Estados com humani
dade os soldados e^ navios de guerra revoltados, que busquem asylo
no seu território ou nos seus portos, desde que desarmem e infernem
os primeiros e detenham os segundos até ao fim das hostilidades;

b) contra o desarmamento e internação das suas próprias tropa?
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OU defençâo dos seus proprios navios, quando se refugiarem no fetn-
forio ou nos portos dos Estados estrangeiros.

Paragrapho único — O Estado, alem disto, será obrigado no ul
timo caso a indemnizar o Estado de refugio das despesas que este fizer
com o sustento e conservação das forças e navios.

Art. 720 — Os outros Estados não são obrigados a trotar os in
surgentes como belligerantes, só pelo facto de lhes haver reconheci o
este caracter o governo nacional.
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COLLABORAÇÃO ACADÊMICA

O CONTAGIO DO CRIME
PELA ALUMNA

Prof.a Gabriella Leal de Sá Pereira

(5.* ano)

Será o crime, realmente, uma enfermidade moral que se trans
mite de indS/iduo a indivíduo, apresentando á sociedade as suas mani
festações mais nefastas ?

E' o celebre criminaUsta francês. Paul Aubry. que. no Conánesso
de Antropologia Criminal, reunido em Paris, em 1889, assim expõe suas
teorias a respeito. PodetSamos considerar, então, a criminalidade como
existindo em estado latente em toda a sociedade, necessitando apenas
dos elementos favoráveis á sua posltlvação.

E não será difiíál compreender o porquê desse estado latente,,
cs a o que, conforme o meio e conforme o indivíduo, poderá deminuir
ate desaparecer, ou desenvolver-se. atingindo proporções desastrosas.

H f ^ ° ? E' a violação do conceito de moral, em umadeterminada época.

Segundo J. Pelhans. é uma ação humana, injusta, danosa, punida
pela lei. O indivíduo, que viver isolado em uma ilha deserta, não
conhece o crime; terá ele todos os direitos e aos seus direitos não
corresponderá nenhuma obrigação, E desses direitos, dessas preroga-
ivas de que gozaram os nossos avoengos. o homem da caverna, o
roglodita, a humanidade não se esquece nunca.

Mas, o homem não pôde permanecer isolado; a necessidade de
defesa contra o meio inhospito fê-lo agrupar-se aos seus congêneres,
formando desse jeito a gens, a tribu, a clã.
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Chegamos, assim, á sociedade, esíado necessário ao homem, que,
só desfarfe, está possibilitado de satisfazer suas ambições, dia
dia mais numerosas. A vida em comum.
preços de sacrifícios reciprocos, de concessões ^ ,11^^^.
da liberdade individuai; ó a vido em sociedade o equdibrio da -
dade individual e das necessidades gerais. Fazem-se as leis, dest ^
a proteger os direitos dos individuos, do Estado a man er a ordem a
sociedade; são formuladas segundo o conceito de moral que va«a
tempo e no espaço. O homem, que vive em sociedade, as leis tem
que submeter-se, combatendo os instintos avitos, que lhe davam
a tudo. Será essa a criminalidade latente, que, no homem ci
no indivíduo física e moraimente são, desaparecera por compW^
Esse germcm, porém, achando o organismo Predisposto, enco
o meio favoravei ao seu desenvolvimento, alastra-se
lencia. -.aI

Gl^^o considera que o indivíduo que não tiver o senso
isto é, que não possuir os seníimentos de piedade ̂
facilmenfe o crime, seguindo o exemplo de oufrem. levado Pelo -n^^
mo. inafo a fodo ser Lm,no. Tarde vê no crime o entrecruzam nto^^
diversos fatores: as impulsões hereditárias e ° ^ -e re-
Porfo-Carrero mostra-nos como «certos ® ° ̂  abafa^lO'
produzem periodicamente, despertando um impu so semelhante,
dormente; perguntando cada um a si mesmo, se,
agiria como o criminoso». «írito

Surge o crime, na mente do indivíduo, o
hem formado, o organismo são, combate a , ' exerce perfeita"
gcri^n danoso. Na psique bem do Jnconciente.
mente o seu papel e a idéa do mal nao sai nunca

o mesmo não acontece com « con-
ceber em si o germem pernicioso, a desenvoi « _ * --a psi-
dições necessárias á sua cultura na herança tara mised»
quica, no depauperamento físico, -
de perversão. O indivíduo, ^gerada, uma emofividada
como herança funesta uma , je grande impulsividade,
profunda, uma apatia gerai, tendo ^ vida, uma incapaai"
um desanimo absoluto deanfc das dificulda
dade para todo e qualquer trabalho metodico.

Como o forte tronco da arvore se expande
infinitas ramificações, assim a decendencia de íLo.; sólo
degenerados e inúmeros anomalos, maníacos, . yas
propicio para o desenvolvimento da criminalidade em todas as s"
variantes. Deparamo-nos, então, com famílias inteiras de crimin
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filhos' de pais alcoólatras, epilépticos, anormais. A Historia mostra-nos
a famiUa Julia. que representou o Império Romano na figura de cesares
sanguinários, pérfidos, 'loucos, verdadeiros monstros; vemos os Borgias

seus crimes revoltantes.

Em França temos a família Villard. que. de 1822 a 1827, tão cele
bre se tornou no crime; em um só processo foram oito membros con
denados a morte, quatorze presos tinham de responder por cmco
assassinios, seis incêndios, quarenta e novo roubos.

Vemos o contagio do crime nos repetidos casos de assassinios por
adultério, nos homiddios por questões de honra, nos crimes contra a
propriedade. Em 1884, no Palacio de Justiça de Paris, ;Mmc. Clovis
Hugues mata. a tiros de revolver, um indivíduo que a insultava em
cartas anônimas; logo. em Auxerre. uma senhora imita seu procedimrato.
Encontramos esse crime novamente em 1914. em Paris, quando Mme.
Caillaux desfere tiros de revolver e mata o jornalista Calmeffe. diretor
do Figaro, que publicara cartas intimas de Mr. Caillaux; e esse gesto
repetido ha pouco tempo no Rio de Janeiro, no caso de Sylvia Seraphim,
escritora conhecida sob os pseudônimos de -Petiíc Source:», «Cinderela».
•Borboleta Azul», que. a 26 de Dezembro de 1929. entrando na redaçao
de «A Critica» á procura do diretor Mario Rodrigues, não o encontran
do e sim seu filho Roberto Rodrigues, o alveja com o revolver, atm-
gindo-lhe o hipocôndrio; Roberto Rodrigues vem a falecer dias apos,
em conseqüência do ferimento recebido.

Sylvia Seraphim c presa e declara assim ter agido em r^resaha
n uma nota ofensiva, que contra ela fora publiicada pelo «A riiica ,
a respeito de seu divorcio do Dr. Ernesto Thibau. seu marido. Segue-se
o processo, sendo Sylvia absolvida, após brilhante defesa pelo advo
gado Clovis Dunshee de Abranches.

Em 1920, em Paris, uma senhora mata o marido, misturando a ido
arsenioso ao seu alimento; tres meses depois, em Nice, ao su a
França, uma criada, empregada de uma senhora idosa, que em seu ^ ^ r
já fizera o testamento, diariamente põe ácido arsenioso nas ç
c mata a anciã, para mais rapidamente chegar á posse do que He tora
destinado.

Na Escócia, no começo do século XIX, eram tão numero ^ s
sassinios por vitriolo, que houve necessidade de uma ei espec e
repressão.

Tornaram-se, então, moda na França e na Ifalia.
Em Nápoles, em 1843. qualquer pretendente menosprezado pela

bem-amada dela se. vingava desfigurando-lhe o rosto a go pes e nava-
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lha, Foi enfão veiada uma lei condenando esses criminosos a treze
anos de galés.

Em homicidiM para roubar foram observados ^áumtes ca^s
que se passaram na Espanha, em 1924; a Io de Ma.o,
assaltam a quinta do Snr. Soldevilla, juiz de Fonollose, ' L
nhaladas e arrecadam o que encontram; a 11 desse J""'
grupo de homens ataca e rouba o Cafc de Espana em B"da'ona onde
Ltam o dono e um empregado; a 12 de Junho, da-se o ^
presso de Andaluzia; três individuos que, .nfroduzmdo-se no carro
reio, matam os" dois guardas e apoderam-se dos valores da mala,

Na Fran-a no ano de 1930, quarenta e sete mulheres foram pro
cessadas por te'rém assassinado os maridos; nenhuma deUs ̂  °
á morte; no mesmo ano, em trinta e sete processos d<= mar.ctos^que
matam as esposas, a maioria c condenada a guiihotma. F
disso que os maridos franceses resolveram reun.rem-se
de confederação para a defesa de seus direitos contra os das municies,
confederação filiada á Liga Fuer Menschenrechte, de Viena^ _j„„uenta
mo ano de 1930, que encontramos na Hungria o processo
mulheres, que, na pequena aldeia de Nagyrev, se desembaraçam dos
respectivos esposos, envencnando-os com ácido ^
sido a cobiça o movei desses homicídios em massa,de herança,'de bens, algumas de clume^o mobvo a^gad. anco da,
criminosas suxridaram-se anfes da ^ arsênico encontrada em
maridos foram exhumados e a quan mafar um reginento.
quarenta e quatro desses corpos era suficiente P»" ^
Llcula-se em mais de cem o numero das J,, Prau
não só o esposo como também os parentes Ho
Lipka, com 66 anos de idade, que velho e
e uma tia; Frau Holyba, 44 anos de idade, mata o^maHio^l
decrépito; Frau Kofeles, 50 ano íA avançada as imunizou
Verificamos nesse caso que nem mesmo a idade ,a avançada
contra o contagio do criine,

A mais idosa do gru^, clientela, em doses c preços

::adt."s^í:do^:= "pei
Verificou-se ter essa Pjj— ̂

soas durante a sua vida. e V P .^^j^enfo dessas criminosas

^

as restantes á prisão perpetua com trabalhos forçados.
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Temos, ainda, no partícular, os horrendos «crimes de mala>. homi
cídios em que os assassinos, após a consumação do delito, mutilam
horrivelmente as suas vitimas e as acondicionam em malas, para as ex
pedirem para longe, procurando assim apagar os vestígios do ato,
E o crime de Miguel Trad; o barbaro crime de Pisíone, indivíduo que
mata a esposa, Maria Fea, em S. Paulo, em 1928, secciona-a de maneira
a caber dentro da mala, adquirida para esse fim, e embarca-a no porto
e Santos, a bordo do Massilia\ é o crime dos ires chineses: Fon San
Ghi. Ling Chang Maco e Tchang Lee, que, em Marselha, em 1931, as
sassinam e roubam o patrício Han Siang Tsung, vendedor de pérolas,
poem o cadaver em uma grande mala e o abandonam nos arredores
da cidade. '

Temos ainda uma variante da anormalidade psíquica de contagio
e crime nos magnicidas, conhecidos em toda Historia. Genil PeScrin

os efine como fanáticos, que cometem attenfados contra grandes
personagens, dignítarios de qualquer ordem, com o fim de combater a
injustiça social, excluindo qualquer interesse pessoal. Kretschmer clas-
si 'cyas entre os esquizcides. E' longa a fila que se nos apresenta e

oso seria o seu enumerar; apenas com alguns exemplos, quere-
nios mostrar como sempre de novo a idéa se apresenta e encontra o
meio propicio ao seu desénvolmcnfo e á sua propagaçào; vemos Judith,
rutus, Jacques Clément, o regicida místico de Henrique III, Ravaillac,
ar ota Corday, Louvei, o assassino do duque de Berry, John Booth,

que em Washington, mata Abrahíío Lincoln, Caserio, apunhalando Sadí
arnot, Luccheni, que em Genebra mata a imperatriz da Áustria; enj
r ugal e Luiz Buiça, professor primário, prosfrando a tiros de cara-

bina o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro D. Luiz Filipe; temos o
exemplo brasileiro de Manço de Paiva, o assassino de Pinheiro Ma
chado; c Gorguloff, o russo, recem executado em Paris, o ultimo ma-
gniclda dos nossos dias.

Os crimes assalariados vüo-se, dia a dia, multiplicando. As con
quistas da ciência fornecem novos e mais aperfeiçoados meios á arte
de delinquir; como triste exemplo vimos o rapto da criança Lindbergh.

NSo é de somenos importância a influencia nociva que exerce a
imprensa, estendendo-lhe minuciosamente sobre um crime, sobre o cri-
mmoso, publicando-lhe retratos, esmiuçando-lhe a vida, exaltando-lhe,
não raro, as qualidades dc coragem, de" argúcia, de habilidade. A curiosir
dade da multidão, excitada e alimentada pelos relatos diários dos Jor
nais, que, com pormenore;:, descrevem os gestos, as atitudes, do crimi
noso, transforma-se, em breve, em simpatia, em admiração; e o espirito
morbidc, aquele onde já e.xiste a aptidão ao crime, sente-se instigado,
fustigado, na sua vaidade, defeito proprio ao criminoso. Petcr Kuerten,
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o vampiro de Duesseldorf, declarou que, na infancia, jurara a si mesmo
ainda wr a ser um criminoso de renome.

Curioso é observar o contagio moral nos crimes coletivos, nas
multidões; nas guerras acrece ao mal contagioso a visuo do sangue, a
despertar a animalidade primitiva, tornando o homem uma verdadeira
féra. E' o estoiro da boiada: «Nuo ha como detc-los, vuo todos, cega»
mente, numa inconciencia só, para o tumulto, para a fuga, para o sui
cídio, para o crime».

Sao meios de defesa da sociedade contra os transmissores do
germem pernicioso, a proíiiaxia do crime nas suas medidas de seguesfra-
çüo. de eugenia, de regeneração. Ao lado dessas medidas repressivas,
necessitamos de medidas preventivas, higiene mental, campo no qual
os psiquiatras mais modernos desdobram a sua atividade. E' Toulouse
o promotor do movimento de higiene mental em França.

A higiene mental é um ramo da psiquiatria que tem por fito
reservar das psicopatias o indivíduo normal, o predisposto e o anor

mal conservar em equilíbrio e aperfeiçoar o estado mental de cado
E' uma ciência que nace; sua importância é inegável, compreen-

üpndo-se quanto o progresso humano e a organização atual se apoiaiu
cerebro, tomando cada vez mais difícil o esforço de adaptação do

"^divíduo á vida social. Toulouse afirma que «o psiquismo forma a
dicão essencial de toda atividade humana». O rendimento social, o

^^"halho são, realmente, condicionados pela integridade do psiquismo.
J>^dade que não podemos falar de atividade psíquica sem levarmos

atenção à atividade do coração, dos pulmões, das glândulas en-
.ícas e mesmo das outras partes do organismo; diz Paíon que «a

osiquica e a alienação mental são o resultado das funções não
^  Ite do cerebro, como' também de todo organismo. Autores como

pachon. Eppinger, estudando o sistema neuro-vegefatívo, pro-
suas intimas relações com a nutrição e com as glândulas endo-

outros, como Bermann, consideram a personalidade unicamente
minada por certa predominância de secreção. E' por esse motívo

^^i^ci^nsavel, na higiene mental, o exame clinico, medico, mostrando
' 0iuíí^ causas secretas das psicopatias.

çgo subdivisões da higiene mental a eugenia, a educação psi-
. , a orientação e adaptação psíquicas profissionais, a higiene men-

''T^dás coletíwdades.
potet, no seu magnífico trabalho - ' mostra-nos

tentativas e os resultados já obtidos pela nova riencia.
No Brasil, foi fundada em 1925. no Pio de Janeiro, a LigaBrasir

I ira Mental, presidida e dirigida por Juliano Moreira,
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Coufo, Gustavo Ríedel, Aloisio de Castro, Austrcgesilo, Henri-
Roxo, Plínio Olânto e Ernani Lopes. Uma das mais belas colonías
mulheres psícopataa é a que existe no Rio de Janeiro, no Engenho

Dentro.

Estuda a higiene mental as principais causas que predispõem e
.^sos que determinam as psicopatias; entre as primeiras enumera
çptct a raça. a idade, o sexo, profissão, certas influencias de clima e
^gíoção, o celibato, a viuvez, má educação e, sobretudo, a herança,
^gfor mais importante da predisposição psicopata, encontrando-se em
çl^O de casos de psicopatías.

Consistirá a profilaxia do crime na deminuíçao do numero de alie-
jjfldos, combatendo-se as causas que predispõem e determinam as psico-
pjjtias; o meio seria a luta contra o alcoolismo e a eugenia, impedir
^ nacimento de indivíduos tarados, desequilibrados ou de inteligência
.pferior, seria uma restrição do campo da criminalidade; sequcstraçao
^qs alienados em asiles especiais, impedindo, assim, a sua nocividade.

Os alcoólatras, epilépticos, debeis, deveriam ser segregados, fis-
j-alízados, reeducados.

Nos criminosos de impulsão, é a vontade que deverá ser objeto
je cuidados atentos e perseverantes; o desenvolvimento do,poder voli-
(jvo pelo exercício, fortalecimento da vontade, do domínio sobre si pró
prio, pois o indivíduo, conseguindo aumentar o poder de voliçao, po
derá resistir á impulsão criminosa, mesmo em condições desfavoráveis.
Combate á preguiça, á indolência.

O criminoso nato, o criminoso reincidente, deverá ser internado
perpetuamente, em prisão adequada, em colonias de trabalho; assim
opina Maxwell.

Merecerá uma profilajda cuidadosa a criminalidade infantil, afim
de evitar o delinqüente adulto.

Além desses meios de defesa são necessárias medidas sociais,
suavizando a miséria, auxiliando as classes desprotegidas; mais justiça
nos julgamentos, mais critério na divulgação dos fatos.

«...
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COLLABORAÇÃO ACADÊMICA

O Destino das Obrigações
Estado do alamao Jnlio Vieira de Si

(2.® anno)
Preâmbulo

Quem quer que inicie o estudo do Direito das Obrigações, ha
de por força reconhecer a necessidade de estudar a evolução das mes
mas, para firmar o seu conceito. (1)

A história desse ramo do Direito Civil, considerado em sua mar
cha evolutiva — desde os tempos em que ensaiava a sciencia juridica
os seus primeiros passos, até a actualidade, — dividamol-a em dois
períodos.

1"^ Período — Por serem os direitos preponderantemente sociaes,
começaram as obrigações (2) por terem fôrma collectiva. antes de se
individualizar.

Nessa época nascente da civilização (3) era grande a união entre
os indivíduos do mesmo grupo; dahi resultaram inevitavelmente relações
jurídicas, na família e na sociedade. Quanto ás obrigações (indecisas
ainda, aliás), muito raras eram entre os do mesmo grupo, por não haver
direito de propriedade, nem. para o facto, uma completa liberdade de
acçao. .

çoes».

(1) Vide sobre o assumpto Clovis BevilaQUA — ̂Direito das Obriga-

(2) Note-se que nesse tempo o direito das obrigações não se separava
do direito das coisas.

(3) Achamos que já se trate de ciüüisaçuo por se notar a existência
do direito, que prova a presença da sociedade. Estamos, PO'S, neste ultimo
ponto, de accôrdo com o velho principio — <ubi societ^ tbi do qual,
de certo modo, se conciúe só poder haver direito existmdo sociedade, —
princípio este modernamente -cefutado por Nakdi Greco, cuja opinião
Edgard Sanches abraçou.
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O interesse da collectívidade dominava o interesse do indivíduo.
Por isto se explica que as relações obrigacionaes se davam de grupo
para grupo, figurando estes como unidades corporativas.

Para isto, na maioria dos casos, entravam os chefes ou emissários
seus em confabulações, sem que precisa fosse, no acto, a presença ®
todo o grupo, obrigado, ainda que ausente, pela palavra dos seus en
viados. /

O não cumprimento das cláusulas estipuladas dava lugar a inva
sões, saques, etc... Mais farde facs providencias foram abandonadas,
preferindo-se o pagamento de multas e indemnizaçoes.

Como se vê. os direitos obrigacionaes, no primeiro período da
sua evolução, distinguem-se principalmente pelo seu cunho collecfivo.

2o Período Este período caracteriza-se pela tendência indivi-
dualisfica que passou a dominar as obrigações jurídicas.

Esta transição — é claro — não se deu bruscamente, mas aos
poucos, á medida que se dilatavam os grupos socíaes, afrouxando-^
em compensação os élos que prendiam cada homem á sociedade de
que fazia parte.

Ao tempo que tal se ia dando, a communhão de bens se dissol
via. ao passo que predominava a propriedade individual, alliada á li
berdade completa de acção de cada qual. Estas passaram a ser as
fontes de onde emanavam todas as obrigações.

Eis a segunda phase evolutiva do Direito das Obrigações, cara
cterizada por suas tendências individualizadoras.

Este segundo período vem até os nossos dias, e, podemos dizer.
^ o que -está predominando.

Passemos agora ao assumpto mesmo destas notas.

As modernas tendências socíaes e o direito

das obrigações

pct ^ hontem que se diz que a história se repete. E isto não
a  ®^jnples casualidade, mas em seguimenfo a um determinismo

Eistória^° ® ^ principio básico de toda a philosophia

com das grandes forças sociaes, que se vão substituindo ,
principio tempos, encontra explicação razoavel nesse grande
fóros de pr^^^ ̂ ^Eudido, o quah pela sabedoria que encerra, adquire
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O socialismo, desbancado mecanicamente pelo individualismo,
hade, nuo menos mecanicamente, subsfituil-o. Por mais que se
negar o fatalísmo da sua volta, elle resurgirá, lentamente, é ver a ^
mas imprescindivelmente, necessariamente, sem que ninguém
sua volta, nem possam os seus iconoclastas sustêl-o na ínves a
rosa mas verificável. . ,

Não nos cabe aqui estudar o socialismo em si, que con
sumpto para mais demoradas pesquizas. mais no-

Desejamos apenas affirmar a sua penetração no
tavel na sociedade, e do que advirá inevitavelmente a s
campo do direito, força especifica daquella. (4) ' ^ lentamente

A IníroducçSo no terreno juridico dar-se-a, porem,
que na sociedade. E isto pela exisícncia dos corpos aj-figos para
mui lentamente se vuo transformando, com a creaçao nuo
plienomenos novos e a suppressão de outros relativos
mais se verificam. ^ „ova fôrça

Dos ramos do Direito Civil, surprehendídos po^ obrigações
propulsora, talvez seja, depois do Direito das isas, então
o que mais interessantes asjpectos passe a offerecer.
a 3.a pbase da sua história. (e mais uma

A* medida que o socialismo se ^^gndo as obrigações
vez dizemos que tal se dará lentamente), ^ effeito entre classes
puramente individuaes, cedendo lugar ás leva
cada vez mais amplas. futuro da evolução

Queremos assignalar justamente este mo®
õo Direito Obrigacional. que se °
ampliamento do circulo dos elementos das o
na razão directa da influenáa socialistica. passado, em obediência

Será este o primeiro índimo da volta
ao principio da repetição da liistóría. ínfedro e puro, a op

Depois, quando vier finalmente o ^^^^"seíuenfem
fados e seguidos todos os seus , chegará con q
emfim o direito de propriedade indiri ^ limitara apen
o crepúsculo do Direito das Obrigações, q de estado P»'® ^
funcçoes infernacionaes, regulando telaçoe imhas atráz re-

Voltarão ellas. obedecendo ao "««-"/onde serão despertadas
ferido, ao seu primitivo entorpecimento»
mais farde.

Este, o destino das obrigações..

(4) Ardigò. '
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A federação brasileira
ESCRIPTO INEOITO OO

Dr. Odilon Santos

Ex-professor honorário da Faculdade.

Examinando-se a fundo as velhas aspirações políticas, de parte
a formação polifíca geral, e que tanto contribuíram para a queda do
império, apura-se que toda a lucta estabelecida entre o Governo Geral
e as Provincias e municiplos se restringia ao ponío de vista adminis
trativo. Administrar livremente quenam as provincias, como livremente
administrar pretendiam os municípios. A respeito du subordinação po
lítica ao grande todo nenhuma duvida existia. Dava-se aqui o contrario
do que se passara nos Estados tinidos, onde Estados soberanos pactua
ram (e alli ú que verdadeirQtneute houve um Pacto Fundamental» abrir
mào de certos elementos de sua soberania em favor de uma União.
No Brasil, provincias que apenas aspiravam ao direito de se adminis
trarem livremente a respeito do que era de seu interesse, recebiam da
Unilio o galarduo de poderes que esta melhor entendeu conferir-lhes.
Nos Estados Unidos, os Estados soberanos c que organizaram a nação;
no Brasil esta precedeu aos Estados e os modelou á feição do seu
interesse.

O poder administrativo, propriamente dito, c que veio soffrendo
a sua evolução própria, o seu natural desdobramento: a princípio cen
tralizado no Governo Geral que se representava localmente por de
legados ou presidentes seus, depois descentraliiando-se no constituir
as Assembléas Provinciaes com a competência bastante para os negó
cios locaes, finalmente ainda mais se descentralizando com a entrega
da tutela municipal a essas assembléas locaes.

(♦) — A Commissão da Revista da Faculdade de Direito da Bahia
presta homenagem ao eminente professor honorário Odilon Santos,
morto ha pouco mais de um anno, publicando, aqui. um capitulo, inédito,
do seu livro ixjsthumo, a sahir brevemente, «Estudos Consfitucionaes»,

e que será a obra consagrada dos seus altos valores de jurista.
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A Constituição de 24 de Fevereiro nada mais fez do que sysfc-
maflzar o exercício desse poder administrativo. Que importa tenha o
Estado o direito de livremente se organizar, respeitados os príncipios
constitucionaes da União, tendo para isto Governador de escolha pró
pria € poder legislativo desdobrado em duas camaras e poder judiciá
rio incumbido de resolver todas as pendências, salvo as de interesse
nacional ou em que estejam em jogo a Constituição federal, as leis
federaes, os confractos e tratados fedcraes e ínternacionaes ? Esse
reito não é mais que um direito puramente administrativo. Não se
trata de soberania, mas de autonomia. Tudo se resume no self-govúcn
ment.

Entre nós os poderes limitados são os dos Estados e o illimifado
o da União. De um lado, não podem os Estados incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se a não ser mediante approvação o
Congresso Nacional (Const. art. 4®); não podem rejeitar a moeda ou a
emissão bancaria em circulação por acto do Governo Federal, nem
implicitamente cunhar moeda ou emittir títulos ao portador; não decre
tam guerra externa ou entre si; não podem crear bancos de emissão.-
nem fixar padrões de pesos e medidas; não podem por suas autorida
des resolver contenciosamente os seus limites; não podem declarar o
estado de sitio no seu território; não podem legislar sobre o
ávil. commermal e criminal; não podem regular os casos de exfradicçao
de um para outro; não podem tributar a navegação nem regular en
trada, sabida e estadia de navios; não podem tributar a cabotagem
nem mercadorias transportadas de uns para outros portos da Repu
Podem ser cohibidos pela União; até por meio de mandados pro '
torios oriundos do Poder Judiciário Federal, quando desgarrem ac
suas attribuições tributarias constitucionaes (L. n. 1.185 àe 11 de jue o
de 1Q04). A respeito do seu poder judiciário, limitadissimo é o res
pectivo campo de acção, podendo suas sentenças ser invalidadas ou
sua competência excluída, por decúsões do poder judiciário federai,
quando se verifiquem os casos do arf. 59 da Consí. Fed., cumprindo
notar que a mesma intervenção judiciaria se dara em matéria de
habeas-corpfxs. No proprio direito processual, a intervenção federal a
cada passo se faz valer a pretexto do interesse nacional ligado a deter
minadas matérias, como sejam fallencias. notas promissórias e leftra
de cambio.

Por conseqüência, os poderes legislativo e executivo dos Estados
possuem campo de acção resfricfo, devendo balizar os seus acfos nos
estreitos limites deixados por toda aquella competência privativa da
União.

Como unidades sociaes, não têm os caracteres da soberania em
face da União e das nações em geral, do mesmo modo que em face
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dos indivíduos nuo definem nem estabelecem as formas substantivas
do direito civil, commeráal e criminal, pois as respectivas relações es
tão subordinadas ao que livremente entenda e legisle a UniSo, e a pró
pria liberdade do indivíduo encontra no poder federal a sua derra
deira garantia contra os arbítrios de autoridades locaes, e em que
pese ó competência originaria das suas justiças.

Chega-se, pois, á conclusão de que todo o systeraa analógico es
tadual, representado pelo mesmo desdobramento de poderes da União
e toda a sua apparelhagem governativa, sujeita áquelle control, se
reduz ao ponto de vista administrativo ou, antes, meramente adminis
trativo. Estamos assim entre o interesse geral ou nacional e o Interesse
peculiar aos Estados. A autonomia destes se reduz aos limites desse
peculiaridade. Os elaboradores do systema governamental de 24 de
fevereiro de 1889, apuraram as aspirações lúsforicas e, certeiramente
fixaram em toda a sua amplitude a autonomia confusa das províncias
na autonomia limitada e precisa dos Estados.

Mas. nuo perdendo de vista a reacçao do munidpalismo, nas
suas suecessivas reivindicações históricas, traçaram elles ainda' esta
barreira á liberdade administrativa: «Os Estados orgonizar-se-So de
forma que fique assegurada a autonomia dos municípios em tudo quanto
respeite ao seu peculiar interesse» (art. ò8J.

Ora, a União não reservara aos Estados em face delia mesma
senão as matérias de puro interesse administrativo local. Logo coUo'
cando em fóco o problema dos Estados em face dos Municípios est
belecia o systema analógico de que, de sua parte, os Estados se' orga
nizariam sem de modo nenhum se alterar a autonomia já de longo te
po antes pleiteada pelos municípios a respeito de tudo quanto
peitasse a esse idêntico peculiar interesse. Estava nas mãos dos
nizadores das novas instituições, jú que tudo resolviam em
f  j_ ... • v_ í i . saoinetee conciliando idcas com uma constituinte tendenciosa, prover d
logo sobre cada qual das aspirações e problemas que histori^
vinham reclamando solução. Podem outros entender de modo
o intuito constituinte, podem representantes índividuaes ter-se
ciado de modo differente, mas isto em nuda diminue o nosso
ver, porque difficilmente as opiniões individuaes constituem el°
seguro dos intuitos collectivos. Muita vez, a nossa maneira
parecendo corresponder a idéas e conccepções individuaes, nàg
é que conseqüência de elementos de acção e reacção que t>a"
ambiente dellas, ou que actuam no meio político ou social.

Nos Estados Unidos, os Municípios possuem cartas (chart
que os Estados delegam poderes expressos ás corporações mun* •
entre nós a carta que fixou esses poderes limitados ao peculiar *
local, dando-os como autonomos, é a mesma Constituição resse

que CO-

L
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Iheram os Estados a Idêntica autonomia de que gozam, ou n
administrativa. '^uíonom.a

E' por causa dessa falta de compenetração do elemento hisforíco
actuanfe no momento da reorganização política de 89 qug ^
senconfro de ídéas a respeito dos municípios em face dos Estados
entendendo uns que a estes incumbe organizal-os e investíl-os da au
tonomia relativa que julguem acertado conferir-lhes, e achando outros
que, excluídos quaesquer límiíes consfifucionaes ú mesma, n organi
zação municipal ou, melhor, a lei orgânico fundamental dos municípios
deve ser elaborada por cada qual delles, guardadas as linhns do
nosso regimen político e de nossa Constituição.

Todo o pruido se dá em torno de uma que suppoem imprescin
dível fiscalização e tutela do Estado sobre as respectivas communas.
E' devido a esse teliquat da situação anterior que, dominado por prin
cípios a cuja Influencia está afeito, o publicismo dos nossos grandes
repúblicos não pode conceber município sem conlrol poHfico do Es- *
tado. Entretanto, não padece duvida o empenho que deve ter a União
por que cada Estado respeite os seus princípios constlfucionaes e ad
ministre de modo que não perturbe o plano geral de governn, a mar
cha dos negocios nacionaes. De facto, bosta repârar em que ao Con
gresso Nacional compete «regular o commercio Safernacional, bem
como o dos Estados entre si» (art.'34 n- 5° Const.), sendo também
certo que. na partilha das rendas, ficou a Uni 2o com o direito de tri
butar a importação e os Estados a exportação. Ora, «regular^> presup-
pôe desde logo a balança commercial. cujo equilíbrio depende de acçuo
una, indívl3ivel, senão harmônica. O ponto de vista prohibifivo ou pro-
hibiclDnisfa só se manifestará legitimo para os respectivos effcifos
logicos e concludentes, collocando-se os dous orgams fribufadores na
mesma situação, afim de que predomine o mesmo angulo visual. Vin
gassem aquelles escrúpulos, e deveríamos reclamar nas relações do
Estado e da União a mesma fiscalização, tutela ou control. Recursos
pecuniários reclamados ás praças estrangeiras são traça commum no
seio das administrações eníaduaes. Evidente seria o interesse da União
em fiscalizar <esíes surtos das administrações locaes, pelas difficuldade?
infernacionaes a que ipodem dar lugar, expondo a soberania nacional
a reclamações e .intervenções diplomáticas. Nem por isto mistér se
tornou collocar em cada Estado um orgam tutelar desses grandes in
teresses. '

Os que procuram limitar a autonomia municipal não reparam
que, por merecerenu e carecerem de melhor e mais efficíente vigilância
e acçao os interesses locaes, é que se instituíram as communas. Elias
é que constituem barreiras ao arbítrio e intercurrencias dos Estados,
agindo autonomamenfe a respeito do que é do seu peculiar interesse.
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Todo o qualquer control direcfo dos EsJadoS'
negaçuo do principio deferminativo cicss. «err.,#.-

-  Y . . . vicfonosa. Depojs, esque-inversuo da norma política historicamente ^ or<s«r4r-. n
-_ . j_ l«;c de modo que acindo accm-se de que estamos num redimen de ie
tT«;r-r^ T- T • riíanfro dos respectivos traçadosuniao, os Estados e os municípios dentro
consfifucionaes, a harmonia se dará por si „
dendo como legitimas as pronunciações do po ^ '
que se ventile questão fundamentada Ba Constituição ou inv.rsoes e
subversões dos Lus princípios. Podere. legislativo ou execuüvo c que
"Sc têm autoridade pLa juhsar e dizer da constifuconalidade de qual
quer lei commum nem dizer de direito sobre as relações entre partes
e o poder publico. Que importa elabore o Município uma qualquer lei
attenfatoria do regimen? Leis assim as têm feito a niao e os s a os.
O supremo correctivo está no judiciário. Leis políticas, leis substanti
vas, não ha como comprehendel-as elaboradas por municip os e por
Estados, Subverfer-se-ia a ordem constitucional, a a ar se la o propno
regime, podendo dar-se a intervenção do poder centra man et a
forma republicana federativa ou assegurar a execução das leis e sen
tenças federaes. quando os propríos Estados dêem mofivo para isso.

Resta o domínio esfricto do que seja do interesse peculiar do
Município. Si esse é o seu campo de acçSo e se nelle é aufonomo, nao
ha como admittir a intervenção directa dos Estados para fufelal-o. Alu
é que se concentra a acçSo autonoma administrativa. Pretender corri
gir erros e abusos, excessos e megalomanias, ipor meio de um fiscal, o
Estado, que de si mesmo os pode praticar, sem que lhe vá ás mãos
outro poder, seria eliminar o orgão direcfo desse interesse, o povo,
fiscal supremo dos depositários do poder publico. Nos Estados Uni
dos. onde o município não tem a sua autonomia assegurada pela
Constituição, o povo é quem age em emergências dessa natureza por
meio do reca/r A prevalecer essa fiscalização, onde ella deveria inci
dir seria no manuseio e emprego dos dinheiros públicos municipaes.

Fiscalizaria o Estado os orçamentos municí^paes. os contracfos mimici-
paes, as obrigações municipaes, dizendo sobre o conveniente ou nao
conveniente. Mas, si não se sustenta a intervenção em outros dominios,
muito menos neste, porque, quando resfricta seja aquella autonomia-
nao se lhe pode negar a maxima amplitude neste particular. O imico
JUIZ a tal respeito só pode ser o Concelho Municipal. Assim como o
o Governo Geral presta as suas contas ao Congresso e o dos Estados
as suas Assembléas, assim também aos Concelhos municápaes deve
prestar contas a Infendencia,, podendo-se, quando muito, instituir a
esse respeito uma commissSo dos maiores contribuintes, por mais in
teressados na applicaçSo da collecta tributaria, Dir-se-ú que os Muni-



— 130 —

(ápíos podem praticar excessos de tributação, o que não encontraria
correcfivo no Poder Judimario. Mas pode dar-se o mesmo mal pelos
dominios da União e pelo dos Estados, sem que haja correcfivo para
isto, que não seja o do proprío .povo, agindo nas ®
íoraes. Ainda neste particular, os municípios dos Estados
põem do poder de iniciativa e referendum. por meio dos quaes tornam
effectiva a saflsfação do interesse oollectivo, sem mtervençoes de qual-
quer natureza da parte do Estado.

(De .ESTUDOS CONSTITUCIONAES». obra póstuma, a ser bre
vemente editada).

' '
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Parlamentarismo e Presidencialismo
COMMUNICAÇÃO DO

Prof. Alberico Fraga
Docente livre dc Díreilo Publipo Constitucional

Cresce de vulto, na opporfunidade em que se cqgifa de uma nova
Constituição para o Brasil, a indagaçuo das vantagens e desvantagens

presidencialismo nn republica federal, que é o nosso systema de
governo. Ha quem o condemne, ha quem o combata, preconisando a sua
substituição pelo parlamentarismo. Os argumentos de toda ordem, que
então e ainda agora se alinham, para galvanisar as excellencias do re-
gimen parlamentar na organisaçuo política brasileiro, nuo nos convencem

que os males e os erros da Republica, no Brasil, provém do presi
dencialismo.

Já Pedro Lessa ensinava que «não ha forma de governo que te
nha a efficacia de amparar uma nação e preserval-a dos males oriundos
da incapacidade e da immoralidade dos homens que a governam, da au
sência de patriotismo e dos mais elementares predicados para o exerci-
cio dos cargos públicos» (Reforma Constitucional).

As preferencias abstractas em matéria de formas de governo,
Ruy Barbosa condemnava, ensinando que «das idolatrias conhecidas na
historia da cegueira popular nenhuma é menos sensata que a das for
mas de governo» (Discurso no Senado Federal em 1896). De verdade
toda a vez que um povo tiver de escolher o seu systema de organisação
política, tem que encarar, sobretudo, a liberdade. Porque «acima das
formas de governo está a felicidade da Patrxa e acima da Patria inda
ha alguma cousa: a liberdade; porque a liberdade c condição da
Patria, é a consciência, é o homem, é o principio divino do nosso
existir, é o unlco bem, cujo sacrifício a Patria nao nos pode reclamar,
senão deliberada ao suicídio, con^ o que o amor da patria não nos per-
mittiiia condescender», na expressão magistral de Ruy Barbosa. (Com-
menfarios á Cons. Federal Brasileira).

O grande pensador que foi AJberto Torres, entendia que o erro..
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cnfre nós, nao estava no presidencialismo, mas no modo de prafical-o,
de exercifal-o como sysfema político.

Sustentamos, de ha muito, a these de que, no Brasil, não será a
mudança de presidencialismo para parlamentarismo que remediara os
males do regimen. As causas da nossa derrocada política estão na
sinceridade e na incapacidade dos homens de governo. O Governo so
pode ser funcçao de capazes e a capacidade governamental e uma a,
mais raras, diz Alberto Torres. (A Organisação Nacional),
escolher estadistas é o grande problema do momento. Paíz novo, e
escassa e mal cuidada educação política, tendo surgido conuj
cia em 1889, graças a uma brusca e inesperada transformação, o ra
havia de soffrer as conseqüências desses factores desfavoráveis a
fluenciem na sua nova phase de Nação livre. De Império um
centralísado a Republica Federativa composta de Estados au ono
vae uma mutação muito radical. As nações são organismos cujn ̂cs
tura e compleição têm que soffrer processos racionaes de^evo uçuo p
que se tornem aperfeiçoados e completos. E o Brasil não passou
essa evolução. Do imperialismo centralísado e unipessoal, trans
em democracia republicana federativa, sob um regimen ^ '
caracferisado pela temporariedade, elecfividade e responsabi i a
governantes. .

Abi está. sem duvida, o motivo maior dos nossos erros
nesses quarenta annos de republicanismo, ora tão malsina
ordem de coutas que se inaugurou com a revolução de 19

Certo que não só essa, mas varias outras causas, de or
dologica e política, hão de ter, também, concorrido para os c i
«erros do regimen». .

A falta de instrucção popular, a inconsciencia do voto ® °
desrespeito á vontade popular, praticamente inexistente, sao tam ̂
tros factores confribuiíivos dos males da Republica ve^a. lus
é problema básico da organisação de qualquer povo. ^ pe ra a «ovo
da civilisação e sem a sua efficiente disseminação nuo P° ̂  fifiaue
algum lograr um gráo apreciável de educação cívica que o cn
com os problemas do Estado. Do contrario é o ,
apafhia. O Governo democrático degenera *em olygarc ia, crean
aquelle «machinismo parasita que agitando sempre em, torno
causa de pessoas, de rivalidades, de interesses de facções, nao
de uma vegetação de caudllhagem e destruição» ramifica a por
os orgãos do poder publico». (Alberto Torres obra citada).

Seja, pois, presidencialismo, seja paríamenfarísmo, os inales e o.
erros prevalecerão, se não corrigirmos ou evítermos as causas esses
erros e males.
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Já sustentamos que o presidenciaUsmo é o sysícma que mais con
vém a índole da naçao e ao temperamento poliíico de nosso povo. Pre
cisamos de governos fortes, porque a crise de aufoiidade é um dos
grandes factores da nossa desorganisaçuo. «O Brasil carece de um go
verno consciente e forte, seguro de seus fins, dono de sua vontade.,
energi^ e sem contraste. Este governo só o regimen presidencial lhe
pode dar», diz Alberto Torres (Obra citada). Cumpre esclarecer que
um palz que n3o tem ainda bem formada a sua consãtncia polifica e
que, antes e ainda agora, é lançado, sem programmà definido, sem
orientação segura, aos azares do doutrinarismo fheorico de sonhadores
e de improvisados estadistas, nao pôde e nao deve ter senuo um go
verno forte. «Estaria irremediavelmente perdido se confiasse a sua
Borfe ao regimen da fraqueza e da dispersão, da palavra e da orotoiia,
da desorientação e da inércia: os maiores defeitos, justamente, da
nossa geração». (Alberto Torres — obra citada). E outro não seria o
regimen parlamentar no Brasil. Aureüno Leal estuda com agudeza e
precisão esse assumpto, para condemnar, formalmeníe, o parlamenta
rismo. egundo elle, «o parlamentarismo nunca existiu no Brasil. Nem
teve jamais para justiíicar-lhe a existência liistórica, os caracteres que
douülnalmenfe conceituam a forma de governo parlamentar, nem era
instituição do nosso apparelho constitucional, no Império».

E, no seu conceito: «regimen parlamentar é aquelle em que o
che e o Estado não administra nem goveina: preside, apenas, superior
mente, com um grande poder de contraste garanfidor das predilecçoes
da maioria da opinião, ao governo nacional, enfeixado nas mãos do
ministeiio ou gabinete, que é recrutado na maioria parlamentar. Se
esta maioria falha cae o ministério. Acontecendo, porém, que a corrente
parlamentar não represente, no momento, o verdadeiro sentir da opi
nião, a regra é dissolver a Gamara dos Deputados e consultar o povo
por nmio de uma nova eleição. Esse systema baseia-se mais em usos,
tradições e convenções, do que em preceitos legaes. De facto uma leí
não poderia, seriamente, obrigar o Chefe do Estado a buscar os seus
ministros na maioria da Gamara dos Deputados. Mas é a maioria
parlamentar que dá os meios de governo — o orçamento e a lei de
forças. Dahi, a conjunctura de escolher entre os leadexs dessa maioria
o gabinete, cujo governo ella apoiará» (O parlamentarismo e o presi
dencialismo no Brasil).

No continente americano o parlamentarismo tem provado maL
Gonzalez Calderon cita o exemplo do Chile, para concluir que o go
verno parlamentar é inccucebivel e impraticável em paízes onde não
ha partidos organisados e poderosos, porque seria pueril esperar a
organisação de governos estáveis e efficazes, ccntando-se, somente,
com o apoio de minorias ou grupos parlamentares que se colligam
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hoje. para trabalhar amanhã pela conquista offitíai. Dá-se.
explicação e mui decisiva, do notorio fracasso do reg.men parlamentar
no Chile (Derecho Constifucíonal Argentino).

E' ainda esse egregio publicista argentino quenn
seguintes palavras, o parlamentarismo: «Em afastados do
a solidez das instituições a sempre termos estado mmto afas ados
parlamentarismo. Planta exótica, o parlamentar.smo nao
Lar beneficamente; daria, pelo contrario, fructos amargos de desorde
e confusãoi». (Infroduccion ai derecho publico provincial).

Se perlusfrarmos as paginas da hisfona no seu
pesquiza não será mais favorável ao parlamen ^ parlamen-
aprecíado tratado de Direito g* ^.ahir tres gabinetes,
farismo, cita a França que. no anno de 1911, Em 1912
presididos, successivamente, por Briand, Monis ^
subio ao poder um gabinete presidido por ^ ' Briand na
dente da Republica, em Janeiro de 1913. foi ^ Lcccderam:-se,
chefia do Ministério. Ainda no curso do ̂ no d composição
no poder, Barthou e Doumergue, cada qual che guccedem-se
ministerial. Actualmenfe, na Allemanha, na propn Ç ,
as crises ministeriaes. binete

Na opinião autorisada de Alberto Torres, o governo monar-
e de responsabilidade ministerial só tem cabimen o no regi uma
Chico e só existiu, de facto, na Inglaterra, jc, barões
transacção entre a dynastia de um lado e a orça p
e homens livres dos burgos e condados, a ' ,..5 são tem-
do outro. No regimen republicano, onde os po - . a uma su-
porarios, representativos e responsáveis, o par amen aris^ ^ g o regi-
perfetação. Se ha incompatibilidade entre o P®"; Brasil,

... T11 maior sera elia,men repubhcano. como quer Alberto lorre , unítarismo.
com a federação. O parlamentarismo so e P . g© poder
Em federalismo não se o pode exercitar. situação
um mimsferio que syntetbise um partido p governadores
montada em todos os Estados. chef.ado pe ^

ou presidentes Cae ^anha esse mmmfer ^
representação do partido adversar^ respectivo
para os governos estadoaes, asseguraaos ^ á força.
Mandato eIectivo7 RenunciarãoV Claro que LtalmLS.
um regimen de anarcbia, ante a desbarmonia , ̂  rireiuizo"
reinar! entre o poder federai e poder estadoal. com o-
para a coiiectividade. Está abi um exemplo concreto que
o parlamentarismo entre nós. Isso ""pX'a" cÕLprehensão
lamentar exige maior somma de cultura poiit y
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e*acfa da funcçuo do voto, para a existência de eleição livre e para
uma perfeita discâpUna do espirito e do caracter.

Basta de considerações derredor do assumpto. Por agora o nosso
proposlto é dizer clara a opinião contraria ao parlamentarismo, que
de ha muito, sustentamos. No livro «Do Poder Legislativo», edição de
1928, já affirmamos que «quem prega o parlamentarismo, no Brasil, di
vorcia-se da nossa historia, esquece o meio brasileiro e as suas con
dições ethnicas, despreza todos os factos concretos que o desaconse
lham, para agir abstracfa e fheoricamente».

Infelizmente, ao que parece, vae ganhando proselytos, entre os
idealistas, a doutrina parlamentarista. Um livro do Sr. Medeiros e
Albuquerque, recentemente reeditado, o aconselha cqm euthusiasmo.
Nos jornaes, são divulgadas entrevistas de proccres dá actual situação
victoriosa pelas armas, também partidárias desse regimen. Ha uma
grande preoccupaçSo de innovar. E o parlamentarismo satisfaz essa
preoccupaçSo, ainda que todos reconheçam que, para praticar o par-
amentarismo, é essendial que se consiga verdade e realidade eleitoral,
«ífectividade e disseminação da funcção do voto, alem da existência

partidos regulares, de modo que a eleição verdadeira indique qual
o partido que deva subir ao poder por contar com a maioria da opinião
publica, de que deve ser reflexo para as actividades do Estado.

Todos sabem quanto, ainda, é difíicil obter tudo isso no Brasil
orque, então, aventurar uma experiência que pode falhar fragorosa-

raente? Porque tental-a em prejuízo, talvez, da marcha da natíonalidade
senda de civilisação crescente, pelo trabalho ordenado dentro numa

perfeita e integra ordem juridica e política, que deve ser tranquilla-
°^ente assegurada por um regimen estável c duradoiro?
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Sobre livramento coodiclooal
(Excerpto de conferência pronunciada na Penitenciaria. do Estado, em

12 de Outubro de 1931,)

PCI_0

Prof. Dr. João Marques dos Reis
Cathedratico de Direito Civil

^ justiça penal nao reaÜza infegralmenfe a sua dupla-
5  abrigo do crime a sociedade, sem esmagarpiedozamente nem corromper, ainda mais, a pessoa fSo inforfunada

P«'^éoza do criminozo. emquanfo o processo criminal se nao
sysfematizaçuo scieníifica da policia judiciaria, (para a

... provas), em que a defeza, como a accuzaçSo, seja umreto pu CO, confiado o julgamento a magistrados independentes e
rovr os e insfrucçao technica, cujas sentenças sejam periodicamente
evistas, durante a sua execução, por commissões fechnicas perma
nentes, que rígorozamenfe limitem a duraçuo do izolamento ao tempo
necessário para a readapfaçuo social dos izolados, é certo que alguma
couza já se^ vae obtendo no sentido de restringir esse izolamento á dls-
^plina hygienica do trabalho, izento das barbaras torturas e dos máus
actos e sevicias de oufr'ora. do mesmo passo que é confortadora a

o servação do propozito de só restringir a dominante brandura de
actamento, nas penitenciárias, com as prescripçSes clinico-fherapeu-
cas indispensáveis, tal como se faz de referencia aos doentes, nos hos-

pitaes, e aos loucos, nas cazas em que são hospitalizados.

e  alistarem na Escola Pozifiva de AnthropologiaSociologia Criminal, os vigentes systemas penaes marcham todos
b a voz de commando da defeza social e da feleologia da pena já

desappareceu o intuito de vtogauça, vendo-se. no parficnlar, muito
alterado o proprio conceito do castigo.

Pou<te dizer Enrico Fetri: — «a justiça penal, como instrumento
ae repressão violenta e dominação de classe, está destinada a dezappa-
recer, para subsistir apenas como funcção clinica»; e «o seu dezeiv-
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volvimenfo fem sido e será sempre na razao inversa do dczenvol-
vimento da justiça sodal». , .

Assim, plenamente se justificam as imciativas e real.caçoes que^
por vários modos e caminhos diversos, vão preparando a «1°^ °
Lvento dos equivalentes ou substitutivos da pena,
auspendendo-lhe o Inimo de -cuçao ou mterrom^n^^^^^^^^suspendendo-líie o jmao ac ' -j bem

mento, sob as inspirações da maior ou menor necessidade dessa bem
entendida defeza sodal -erieulozidade do delln<íuente, d

A proporção que decresce a pe . ̂ ^^i^jade dos

Uvtfmrore:f;cTm''a^° «õ:s do Instincto de conservação desta
O notável especialista dr. V«rvuaé.^afí.^^^^ ^ri^inab^ue

rdere^daTbt^rçd: e"dos e.am. deve. Ig^
camente, onentar-se para a especial a readap-
da Sociedade», accrescenfando que «eiie t
tação do delinqüente á o condemnado a viver

Quando, P°-=;J livramento para que elle ̂
honestamente em hherdade, li e homens, de
vó reintegrando, gradativamente, „n<,eito, esse condemnado já
quem fôra segregado e porque^ convalescente com animadoras
deu arrhas de rehab.h açao, ^ a seguir e tiaçando-
rezervas orgamcas, e ella, -narcimdo 1 possibilidade
lhe umas tantas limitações fufelares,
de nova recluzão. ^ von-

Se é verdade que «o natural, determinado por
tade livre e malfeitora. e sendo, como tal. um
factores antUropologicos, social», si. como o affirmam Cou-
symptoma de pafhologia individual inteiramente normal nao
louse, Genil-Perrin e Zatgowk, coafUcto com as leis penaes», e
irá nunca. deUberadamente, ̂  arrebatamento. impulsão ou
«é, geralmente, por perversão, tr q ' determinam os crimes
algum outro phenomeno psychopat ^ consideração de que
ou os delictos», também não e par secreto que é o cere
ja vontade possúe um certo poder^n conservar a vida,
bro do ser humano» e, si os lados, mais facilmente
sem ella a existência, ameaçada po
sucumbirá». pacientes observaçSes de

Muitas e mui preciozas j ̂  ̂  influencia da vontade na
entendidos e lesipedalistas sobre o p p motivos e as seducçÕes de
lucta contra- os impulsos, os momen »
delinquir.

/
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Os sociologos e psychologos salienfam a necessidade do treino, da
educaçüo da vontade, advertindo que a crença em que esta tudo poderá
sem que seja dezenvolvida, educada, canalizada convenientemente, sen?
que se prepare, incessantemente, instante a instante, como os povos, para
uma guerra enérgica, é expol-a a enfrentar, de surpreza, inimigos mais
fortes do que ella.

Diz, com razão, o advogado Guilhermot: — «todos os methodos
de luctfi • siío de incontestável utilidade: — a astucia, os desvios, a
idéa fixa, a utilização do mechanismo phyzico reagindo sobre o psy-
chismo, taes sao alguns epizodios dos combates gloriosos em que o
homem se deverá empenhar contra si mesmo, no campo de batalha da
consciência, si quizcr alcançar gloriosas victorias». «Nenhum povo pôde
luctar si não tem soldados; nenhum homem pôde vencer si não tem
os elementos mesmos da vontade. Concebe-se que certos seres excep-

cionaes, monstruozos, nasçam com absoluta privação de vontade, taes
as creanças que vêm ao mundo sem braços, sem perna, ou com duas
cabeças. Admissível é que, em certos cazos, a heredifariedade possa
privar o homem de toda e qualquer responsabilidade. Sao casos ex-
cepcionaes. E' precizo conhecer bem as leis da heredifariedade. Cada
um de nós c a rezultante de uma multidão de seres; as Influencias
que nos sao transmittidas são tão diversas, tão confradictorias, que
a não ser nesse ou naquelle cazo excepcional, uma tara preciza de um
dos nossos ascendentes não peza com todo o seu pezo sobre a nossa
mentalidade».

Tanta; é a finfluencia, taSi é o contingente da vontade na delibera
ção e pratica do crime que já se aprezentaram duas categorias de
criminozos: — os criminozos por excesso de vontade e os que o são
por fraqueza de vontade; e o crime se aponta e qualifica uma moléstia
da vontade.

Ha vontades fortes, excessivamente fortes; ha vontades muito
enérgicas, a que faltou o leme de uma educação racional.

E os Bonnot, os Carony, que cultivam a sua própria vontade-
noTteando-a para o mal, com o asi>ecfo externo de equUibrio e sobrie
dade, se aprezentam como «hábeis navegadores, que, deliberadamente,
se fizeram de vela para as ferras do crime».

Contrapôem-se-lhes os debilitados do querer, os fracos de von
tade, os geralmente preguiçozos, os que se não convenceram de que
o trabalho é o mais seguro instrumento de conservação, como esti
mulante da vitalidade, dando ao homem, com a consciência da sua
utilidade pessoal, o contentamento de si proprio.

Si, na fórmula de Voltaite, «o homem é livre de fazer, mas não
é livre de querer», é prudente não acceifar ao pé da letfra o enunciado,
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apurando, cultívando, tonificando essa vontade que, embora determi
nada, nao é possível desconhecer ao ser humano.

Aquelles, a quem a fatalidade colheu nas malhas da delinqüência,
aquelles que, segredados do convivlo social, conseguiram vicforia sobre
si mesmos e reconquistaram a confiança de que haviam decahido, a-
quelles que, caldeados no trabalho e pelo exercício da virtude, shri
ram a porta do seu cárcere com a chave cujo uzo a própria lei e a
sociedade mesma lhes conferiu, devem guardar o zelo permanente e
não desdoirar a victoria conquistada, devem manter assidua vigilancio
sobre os seus impulsos e inslincfos, devem aprimorar-se na educação
da vontade, aferindo e medindo a pujança desta pelo domínio que
ella possa exercer sobre esses impulsos e sobre as proteiformes e
variadíssimas experimentações a que a vida, de novo, os su mef er

Preconizando o maravilhozo poder das associações dc idéas e
das idéas fixas para a vicforia na lucfa contra si mesmo, ui
evoca a figura daquelle personagem da Egreja que, pretendendo a in
gir a perfeição moral, inscrevera na parede do seu quarto: t-quaro
ser um santo».

E Payot asseverou: - «a reflexão meditatíva pemitfe exfrahir.
da experiência de cada dia, regras que, a principio provizorlas, se ,
aos poucos, confirmando e ganhando precizão, e aca am por a q
a auctoridade e nitidez de normas directoras do proce imen o

Aos que, pelo livramento condicional, transpõem hoje o portão
deste prezidio, regressandp ao convívio da socie a e, e pru en
verfir que lá fóra os esjtóra um mundo talvez iverso aque e
ha alguns annos, se segregaram. ,.

E- de toda a conveniência que se resguardem contra muitas .deas
novas, contra perniciosos e dissoivenfes abuzos, que a grande ma sa
dos dezescrupulozos se aforçura por erigir em prrncip.os resfauradores
e de reivindicações.

Que a educação da sua vontade os ponha
,  /ín communismo, ainda reoenicunmumze contra as msidias « Hermann Müller. quando

mente desmascarado pelo anhgo «^hanceU
salientou, entre outras mostras da sua pe
porta aos commun.stas russos conseqüências do
menfos dos operários, atfmg.dos pelas esperam precipitar a
dumpi„g do trigo e da madeira, com que, não tendo
queda do chamado capitalismo., desse ^os filhos dessa
ate agora proporcionado Mtodade ou j^z, entretanto, a
grande Rússia, torturada e triturada de m
dezhonesta campanha das suas benemerencias, para a conqui
prozelytismo.

•'
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Mas, a sabedoria simples das classes populares já se vae conven
cendo de que c precizo desconfiar da extrema solicitude e dos desvelos
extremos daquelles que, nuo bastando para os cuidados que deveriam
prestar aos seus dentro nas próprias cazas, se offerecem, assim, numa
fementida projecçSo de altruísmo, para a empreitada da felicidade
universal.

A modesta philozophia dos simples ensina que se tenham em
descrença a farofia de riqueza e as ostentações verbaes de opulencia
dos que nao podem dissimular nem esconder os rasgões da roupa
e as próprias injurias da fome e das prolongadas privações...

E' do seu conselho que se recebam com de.sconfiança, quando
nuo abertamente se recuzem, as promessas e os" offerecimentos da
quelles que, sabidamente, falharam nos offerecimentos e promessas aos
que de mais perto lhes interessavam, e aos quaes se ligavam e prendiam
por velhos e fortes compromissos ...

* * *

A Justiça, em nome da Sociedade, concedendo livramento condi
cional, galardôa o esforço perseverante dos que. na trilha do traba
lho e da virtude, buscam rehabilitar-se, c demonstra a sua confiança
"Q sinceridade dos bons propozitos e na lealdade do procedimento dos
liberados.

N5o diminúe o valor do prêmio a circumstancia do seu condicio-
"alismo.

Condicional é, em ultima analyze, bem feitas as contas, a liber
dade de todos os homens na sociedade.

O velho principio de egual liberdade, que condiciona o direito e
a liberdade de cada um ao respeito devido á liberdade e ao direito
do seu similhanfe, os nunca revogados e sempre actuaes preceitos do
'Viver honestamente:», «não offender a ninguém» e «dar a cada um o
que c seu», dizem eloqüentemente que cada um de nos, que o mais
íivre e graduado dos homens tem apenas o uzofrucfo condicional da
sua liberdade, e que o seu inaüenavel direito a liberdade lhe nao ou
torga o arbítrio do seu abuzo nem o abuzo dos seus direitos.

A sociedade sS recebe confiante o liberado; ella o acolhe com
sympathia e o quer reintegrado no seu organismo como cellula da sua
vitalidade e do seu progresso. , .

Elle que, dentro nos muros da penitenciaria, se elevou acima das
suas fraquezas e, dignificando-se, conquistou a antecipação do seu li
vramento, deverá, a todo o tranze, vencendo pela educação da vontade
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t,/%Tirflr o dom preciozissío^^
e pela vontade perseverante, ̂ nservar = ̂  da honestidade «
dessa liberdade, que elle condicionará ° entendimento de ho'
da cooperação, da mutua assistência e ao m
mem a homem.
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CURSO ANNEXO DA FACULDADE DE DIREITO
PARA O EXAME VESTIBULAR C)

Eschema da lição sobre Hygiene das Escolas
PELO

Prof. Dr. João Américo Gtfrcez Fróes

HYGIENE DAS ESCOLAS

Abecedario hygienico escolar
(fROEBEL, PESTALOZZl, ROUSSEAU)

Non üi, sed arte

^ primeira condição de bom exifo na vida c ser um bom animal
(Sp^encerJ.

^' educação c a passagem do consciente para o sub-conscienfe
l. Bon). "

«O homem moderno é um anao ás costas de um giá^nte».

(1) Nota — Continuou a funccionar no anno de 1932 o Curso Annexo
para o Exame Vestibular da Faculdade, em tão boa hora
creado por inidlatíva do Prof. Bernardíno José de Souza
e approvado pela Congregação. O curso em 1932 está
sendo regido do seguinte modo; Latim — Prof. Filinfo
Justiniano Ferreira Bastos; Geographia — Prof. Bernardino
José de Souza; Litterafura — Prof. Aloysio de Carvalho
Filho; Psychologia e Lógica — Dr. Francisco Prisco de
Souza Paraizo; Noções de Hygiene — Dr. JoSo Américo
Garcez Fróes. E' deste ultimo Professor o Eschema que

•  ■ aqui publicamos e que dá perfeita idéa do seguro methodo
seguido em suas prelecções pelo eminente mestre.

i
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A - A escola deve levantar-se em terreno -P'°-
com area livre de 25 metros de cada lado e em fren .

B - A construcção do dTpvetr^cia^mris ou
mltum retrramTdo solo, -iue deve ser impermeab.Usado
a concreto ou asphalto. ^ /ta_ r)n.

«  -1 NNE-SSO ou NNO-SSE (Dr. Uo-
C — Deve nortear-se no Brazil em

D - A porta centril deve ° ̂"^tsiveí^t^eJlr
vestiário e cabides, quando n

E -irsl aulas devem ser -a.---
por alumno (Warrenírapp),^ pa janellas rasgadas ate
tidas de azulejos ate 2 metros r.flrí»des arredondadas
. . j. .. --

corremaos. . - -«fipr a cada

F - Cada sala conterá 50 alumnos dormitórios. Ex. 4 ̂
individuo 5 m3 de ar na * 9 m., 6 de compríi"®"^®
de altura x 6 m.. 5 de larg ^
241 m3, 92; 48 alumnos x 5 a.ejados e

G — Recreios infernos (salas d ambos aos indispensaveu
os externos arborisados, pr . corpore sano.
exercícios callisthenicos g^^^do artificial, luz ele-

H — Illuminação natural (pela e fosco.
ctrica de preferencia, com Ia P ^ ^ p„,

I - Ventilação natural, sem correntes
feriveis os ventiladores de teco.^ ̂  aquecimento central-

J - Nos climas frios deve pre ^o alumno-
K — O mobiliário escolar sera a P parte horizontal de

Mesa com largura total de 4 /L^oiro, lápis e canetas etc), Ç
10 cm-, com sulco longitudina ^^^a variará com a edade e a
outra inclinada de 15 a 20 ér®"®' de Nisius, de FahrneT.
estatura da pessoa- Carteiras altura adaptavel ao bem-estar
Heuzinger. Banco com enoos o. repouso no pavimento
do occupante, permíftindo-lbe ^ .^jog na mesa. Entre esta e o
e os cotovellos «uíuralmente a per-
banco deve ser nulla a ja mesa encontre a borda do
pendlcular baixada da borda
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L - O material qualidade superior. Livros pessoaes
impressos em que"^ lustroso; o fypo da impressão deve
ser o numero • ^ ^ Possa fazer-se facilmente a leitura a
80 centímetros de dist^cia. Pennas. lápis, borrachas de apagar
papel matfa-borruo. udo deve ser individual. Os programmas do
ensino devem ser realizáveis.

M  Durante a escripfa velar posição correcfa, para evitar as
eformações thoracicas (cyphose, escoliose, cypho-escoliose), como
também distúrbios visuaes.

^  ̂ horário escolar será adapfavel á edadc do alumno, respeitadasas horas de recreio, em ora seja rara a estafa nos meninos, por
que e nelles fraca o a ençào voluntária (Forel) e o esquecimento
facu é tão util quanto a «amoria (W. Les). isto é. o esqueci
manto natural de tanta cousa i„a,u que aprendemos.
Menos de 7 annos (jardim de infanda) (Kimlerçarten) 2 a 2, /2 hs.
De 7 a 10 amios ■ • ■ . . 3 horas e meia no máximo por dia
De 10 a 12 aimos ■ • - . . 4 a 5 horas no máximo,
em de 15 annos • - . . . g horas no máximo.

o - Latrinas modernas, com venflladores e, sendo possível, preferir
O Systewa de tudo ao esgoto. P^cienr

P -^ctorios de louça, com agua corrente e providos de syphão
Nos collegios de menmas maior numero de latrinas, porqurestas
servem também de mictorios. estas

Q - Vestimenta ampla, decente, adaptada ao clima, sem luxo,
H - Calçado hyáienico, o que não é inoompaüvel com a elegância com

a^°e° ® Pa"* °a pés e não atfenfe contraa euryfhmia do corpo humano (como succede infellrmentr no
mundo femmino sob a fetula das modas).

S - Noções de hyáiene exemplificadas pelos mestres - lavar as
nao levar lápis e caneta á bôcca nem cs dedos ás narinas â"''
pregar sellos ou fechar sobrecartas com saliva, não escarrar
ahao (Quem cospe no chão escarra na bõcca da visinho)

T - Noções de hygiene mental. Horas de trabalho, de recreio e
descanço (Os 3 oito dos Estados Unidos da América do f
Culto^ da originalidade comedida. Não copiar servihnenfe
nem idéas. Não deixar substituir-se pelo de outrem o
ipsychlco. o seu centro

U  Noções de hygiene alimentar. Horas certas, boa masfidacnr. rvt
^cfier), merenda. Cuidado com a agua potável.

V — Noções de hygiene sexual, visando destruir o preconceito tçíi
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^ioso de orgams vergonhosos, como ̂ juaÜficativo dos orgams da
gcraçao, da perpetuação da espede.

X — Prophylaxia das doenças escolares (Myopia 30 "/o. ,
20 o/o, cephaléa, doenças eruptivas, malaria, fubercu .
nose. enuresis nocfuma. efc.). Caderneta sanifana de cada alumn .
índices de robustez (I. de Pignet. I. de Heitor Fróes).

y - Idéas de respteito e profecção aos velhos, ás senhoras, aos po
bres e aos doentes. .. -

z - o mestre, além da predica, deve ser paradigma - educado
pelo exemplo.
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Um registro e um voto

Na pedra inaugural do novo edifício da Faculdade de Direito, col-
locada ao alto da escadaria do afrio. esfá gravada em mármore negro
a seguinte mscripçao — registro de agradecimcnfo e voto de vir u
cívica. (1) /

BAHIANOS DEVOTADOS, BRASILEI
ROS GENEROSOS E HOMENS DE BOA
VONTADE levantaram ESTA FACUL
DADE PARA HONRA DA CULTURA NA
CIONAL E RENOME DA BAHIA-

EXEMPLO EDIFICANTE DOS VALO
RES DA cooperação, ESTA «ESCOLA-
É UM MONUMENTO QUE ATTESTARÁ
PELOS ANNOS AFÓRA OS BRIOS DA
GERAÇAO que O CONSTRUIU, NUMA
ESPLENDIDA DEDICAÇAO Á SCIENCIA E
A GRANDEZA DO BRASIL E DA BAHIA.

AS GERAÇÕES VINDOURAS TERAO
AQUI MAGNÍFICA E PERMANENTE LIÇÃO
DE ENERGIA E DE PERSEVERANÇA E
APRENDERÃO AO LADO DO «DIREITO-
O MAIS BELLO DOS MANDAMENTOS D
UMA democracia — O DE SERVI
desinteressadamente a patria.

1929 — 193°

(1) Escreveu-a o Professor Bernardino José de Souza, >
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Odilon Octaviano dos Santos

Professor honorário da Faculdade de Direito

Nascido em 24 de >larço de lôTp. Fallecldo em 2 de Outubro de 1931.

No acfo do enferramento do eminente professor honorário da
Faculdade de Direito. Dr. Odilon Santos, o prof. Aloysio de Carvalho
Filho proferiu as seguintes palavras:

Junto a este tumulo. — a se fechar sobre uma nobre e grande
vida, — não podia faltar a palavra da Congregação da Faculdade de
Direito, na despedida ao insigne Professor Honorário.

Ella aqui está, cumprindo doloroso dever, no associar o seu ao
senümento da Bahia, pela perda de um dos nossos mais altos espíritos,
dos nossos aufhenticos valores moraes.

Não venho para as lamentações vulgares, que taes emergências
sempre provocam e justificam.

Quando a morte consegue uma presa do vulto de ODILON SAN
TOS, não cabem os necrológios communs.

Este morto singular é alguma cousa de grande, que se vae de
°ós. Pelo muito que todos o queríamos, pelo tudo em que o apreçava-
mos e admirávamos, no nosso enternecido affecto de baliianos. alegres
de sermos seus pafricios, e no nosso orgulho de servi ores a mesma
sciencia, em que elle tornara preciosos os seus conselhos e pareceres.

morto, senhores, é alguma cousa que se desintegra o pa rimomo
da Bahia.

Por isso mesmo, parece que estala, neste instante, em
de nós. uma fibra, como RUY figuráva acontecer quando morre alguém,
*cujo logar não se si^ppre na lareira da mãe commum».

Advogado, jurista, jornalista, escriptor, patriota, em
íavel, e em cada uma dessas actividades hontan ®
Éerra e a sua gente, ODILON SANTOS deixa a recordação de xcepcio-
iiaes merecimentos e nobilissimas acções, que forani o se re o o seu
prestigio social, quando vivo, e passam, agora, o segurança de sua im-
morfalidade.

Predigo de talento e de bondade, não recusou a nmguem os pri-

' ''V

-WVji.
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vílegios dessa fartura, que o destino lhe deu no berço. Soube auámen
taba dos valores do trabalho, do estudo, da exjjeriencia, da pratica
das virtudes, para ensinar, como ensinou, aos desejosos de aprender,
orientar os precisos de norte, amparar os pleiteantes de justiça.

Quantos problemas intrincados se resolviam, aos avisos da sua
sabedoria! Quantas duvidas persistentes se desvaneciam, u uz o seu
entendimento! Quantos dispositivos obscuros se esclareciam, a evidencio
da sua hermenêutica! Quantas situações de Direito se resta e ecia
a força da sua lógica! ^

Tinha o dom de presentir a realidade mesma do^
mais embaraçosas que se apresentassem as questões. Havia ne ®
sencia do jurisconsulto, deste que SALDANA appellida a «cerebraçao
consciente da lei, o Direito feito carne».

Não o possuio a Faculdade no exercício de j
porque existisse nelle um Mestre de quantos, na Bahia, ive
estudar o Direito, e porque houvesse servido à nossa ® rívíca
fora dos nossos, com aquelle desinteresse e aquella corage
que lhe não faltaram nunca, e ainda foram virtudes suas. em
tuadas, no derradeiro trecho da vida, a Faculdade lhe con
decennio, o titulo de seu Professor Honorário. ® dizer
pela excelsa companhia. E dahi a tristeza em que lhe vera ag
o seu Adeus. • ,1

E' a hora de nos apartarmos deste esquife, que até aq '
zimos, nos nossos braços. Nelle, estão os despojos ma ena
LON SANTOS.

Mas o seu espirito üca comnosco. Comnosco. a
que ene foi. - cultor do Direito e cidadão, - « "■^áuem exprtm^^^
melhor do que elle mesmo, quando escrevia, cm 1923, q f ^ense,
do advogado, «dos seus ensinamentos, das suas pe ejas ^
dos alarmas de seu verbo, escripto ou falado, vão,
aventuras do arbitrio, arvoradas em ordenanças o 1 .
de prindFio. em face do Judiciário, e depois lenfamente. ao seio
Assembléas e aos gabinetes do Poder, os c amor culmi-realidade, um dia, e aos poucos, o legitimo regimen de leis, na cuim
nação do verdadeiro ideal politíco». r\T\Ti ow

A Faculdade de Direito da Bahia guardará o retrato que ODILON
SANTOS, sem o querer, se traçou, nesses conceitos.

. 1*.
V

•f'.

■vi
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Uma bella tradição da Faculdade

A 14 de Novembro, após a solennidade do encerramento dos Cur
sos que, no presente anno, se revestiu de gala incommum, pelo tribu-'

tar-se especial homenagem ao mais velho cathedratico da Faculdade o
Prof. Dr. Filinfo Jusfiniano Ferreira Bastos, realizou-se a significativa
festa do Chave, de ha tempos instituída entre os acadêmicos: é a Chave
symbolica da Faculdade que um bacharelando, em nome dos collegas
que vüo partir, entrega ó 4.^ serie, que assim fica fiadora da continui
dade das glorias e dos tradições da Faculdade.

No anno corrente fizeram as oraçõe.s do cstylo o Bacharelando
Carlos Antunes Teixeira e o quarto annista Ary Ribeiro Guimarães.

Eis os dois discursos proferidos:

Discurso do acadêmico Carlos Antunes Teixeira (5* annista)

Exmos. Mestres:

Meus caros collegas:

Apraz-me fallar aos meus collegas, no dia de hoje, na solennidade
desta hora em que os minutos se succedem de emoções intensas e de
emoçoes vibram as almas que vivem sorridentes na afmosphera sadia
desta casa, — «m que a presença dos illusfres Mestres enche de ma-
gestade e brilho esplendorosos a «FESTA DA SAUDADE» e imprime
ás nossas almas sensações estranhas e desconhecidas que, em momento
como este, de abraços ternos e suaves despedidas, poderemos então cha-
mal-as de SAUDADE.

Meus collegas: — Por mais que me esforçasse em manuzear Ca-
semiro de Abreu, não consegui, de todo. amoldar o espirito ás melan
cólicas quadras do cantor das primaveras e então deliberei encarregar
flo tempo a dissertação difficil da these da saudade, pois, elle, mais
tarde, melhor do que eu, desenvolvel-a-ó. por entre a nevoa de nossos
cqbellos brancos. E' cêdo... E' muito cedo... Deixemos que essa phasç
acadêmica de nós se distancie, de nós se separe, e mais tarde, quando
ella se esconder por detraz da colina altaneíra dos annos... e procu
rarmos em meditações profundas esse pedaço de tempo que se chama
^ Passado Acadêmico... ahi sim, surgirá a saudade em toda a sua ple
nitude, para que possamos saboreal-a, quando o espirito cançado, triste,
abatido ruminar o passado.
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Não será com saudade que nos recordaremos do Os ^
que com sua alma embandeirada e prazenfeira, não Je Jun-
frisfeza de nós se apoderasse, e ao contrario, era elle o 4e
queiro despertando entre os companheiros ggpíríí*'
crysfal? Não será com saudade que no scenario de nosso O
lembraremos das discussões calorosas entre Camillo^e c fodo
Hermes Tavares que, hoje aqui, ostenta o riso todo
cadeira, não levando a serio a «festa da saudade», mais pas
mais tarde, ao lançar um olhar retrospectivo para os long ^ c^.,
sado, quando estiver ao peso dos ocuíos, bambo e tremu evocar
rebro cheio de chicanas, autos, processos, e em ® pinheiro ou
uma de suas victimas, por exemplo o velho Etnygdio. o gg^dade
outro... então lentamente lhe apparecerá o subtil ^pec o
fazendo-o seu eterno prisioneiro, para não mais abandona o

Meus collegas de turma: — Esse ramalhete almas
que floresce no semblante moço de cada um de vós, poe ^çgo ana-
em face das responsabilidades que lá fora vos esperara, em SJ ^.^bet o
loga, á palUda flor dos campos que se agita descorada ao ̂ ^^çgdos e
som longínquo do vendaval. Já se percebe os coraçoes a outra
irrequietos «em face de um novo subir de pannos para .^j^gões e
phase da existência». De nossos corações já se esvoaçam a goneto
de azas largas o sonho se liberta, fazendo-nos lembrar o corações
de R. Correia — «aos pombaes as pombas voltam e e es a exls*-
não voltam mais» — Ao penetrarmos amanhã o limiar t>el& vida,
tencía - a vida praüca — aguarda-nos a formidanda lucta ^
em que se empenhará toda a nossa energia para que se
victoria. jvlestres

Ante as nossas difficuldades, os ensinamentos de nos^s^
nos darão alento e gritarão dentro de nós em forte vi raçao

ntregue
Caros collegas, bacharelandos de 55' pessoa

esta symbolica chave, já focada da ferrugem da ra çao aqui
de Bernardino de Souza, synthese do que ha de me or e
neste sacrapssimo templo do Direito. Permifti. tam em, qu f^jtios
que ella ainda não perdeu o mágico poder de encerra no
dos corações daquelles que partem — a Saudade, a sau a ® ^
panheira inseparável de todos que se vão... e nem ao p
abrir o cxiração dos que Hcam para neUe penetrar o bando telia
esperanças embaladas em verdes illusÕes..*

Agora, meus senhores, cheguei sem duvida ao momento mai^s ̂ "
cil de meu discurso: - o de proferir palavras de agradeeimenfo^S
nossos Mestres queridos. Ohl é por demais dlfficil para num.
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dizer? Que palavras deverão ser ditas a estes varões illustres que ilíu-
minam este quase semi^secular tabemaculo da sdencia, homens que só
teem sabido elevar a Bahia e glorificar o Brasil?

Que direi pois, em vosso nome, oh Mocidade, a estes astros que
brilham em fortes lampejos no constellaçâo jurídica do Brasil... que
posso mais dizer, se não ha, em tírcumstancias taes, vocábulos que im'
primam era suas almas o nosso agradedmento?

Que mais fazer, senhores, senão elevarmos as almas em fervorosa
prece e dizermos;

Deus dos ceus, abençoai com uma benção larga e fecunda a estes
Mestres — grandes pela bondade, enormes pela dedicação, immensos
pola cultura de seu saber. (Palmas prolongadas).

Discurso do acadêmico Ary Ribeiro Guimarães (4* annista)

Bacharelandos:

A's vésperas de deixardes este ninho amigo, ó semelhança das
aves, que abandonam os seus e cortam o espaço, para a conqui^a o
alimento e do amor, olhaes para vossos irmãosinhos implumes o
anno, acenando-lhes com a esperança de que, breve, também, seremos
livres de voar, pelos ares da liberdade, á luz do sol da justiça, nos
prelios bemfadados do direito.

A tradição vos lembrou, senhores do 5.° anno, esta cerimonia,
tao ao sabor do nosso espirito de juventude, que é a entrega da chave.
symbolo de terdes completado brUhante carreira, encetada, nos dias
de hontem, com' o valor de heróes e com a energia de athletas.

Representando a 4." série, venho da rectaguarda de suas fileiras
e da companhia dos estudantes pobres.

A estes, quanto é custoso vencer! Encerrados nas quatro paredes
da necessidade, contra cuja pórta se amontôam os impossíveis, for
mando enorme barricada, a chave que lhes dará accésso á tnlha espi
nhosa, através da qual se esboça pallidamente a figura do ideal, e tem
perada na forja da perseverança, com o mais rígido aço da vontade.

Só isto? O sacrifício do presente, pela esperança do futuro! O
estudante pobre é o lavrador que semeia toda a sua fortuna, e junta,
ao seu labor, a prece, para que Deus lhe transforme a sementeira em
fructos, com que prover ás necessidades do côrpo e do espirito.

Embora, na apparencia. se confundam os estudantes da ̂capital
com aquelles que partem do recôncavo, ou dos longínquos sertões, em
busca das luzes da metrópole, ha, entre elles, notável differença.
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A realidade brasileira vive. no inferior, muito mais palpifanfe-
mente do que nas capifaes.

Se me compenetro de que a minha felicidade, egoisficamente des-
fructada ao lado do soffrimento dos infelizes, valeria por uma con em
nação da minha própria consciência, por que lhes não dar os meus re
cursos, ainda mais, por que não me entregar a mim mesmo, pe o sua
rehabilitação moral e material?

Faz-se mister, para tanto, uma chave: a bôa-vontade.
A bôa-vontade é a chave da'harmonia universal: é o verdadei

desarmamento das nações.

Foi a bôa-vontade quem levantou esta Escola, cimentada pela pe
severança, a serviço do ideal!

Quando trabalhava ardentemente na cultura civica de^ meus c
terraneos, o meu enthusiasmo, encontrando-me de coração c eio
mãos vasias, levou-se até ao sacrifício. E hoje, emquanfo vou
vendo a cura das feridas, abertas, desastradamente, na bolsa e,
rosamente, no coração, estou retemperando as minhas armas, pa^
nova e grandiosa campanha: a do livro.

O livrei é a Ichave que abre ao entendimento as portas da sciencia-
Logo que comecem a se manifestar os primeiros resultados

cruzada, farei uma proclamação aos municípios do inferior,
do-Ihes plano e traçado. E onde quer que exista mocidade a ^
patriótica, soarão os clarins precursores de uma nova^era, na qu
abrirão muitas portas, que o egoísmo não poude, não sou e e
quiz abrir. ^

Bacharelandos! Ide. Nós ficamos. Ide para a lucta accêsa
profissão; ide para o mate magnum da vida; para vencer, ou mo

Quem déra que esta tribuna, como a arca de Noé, fluctuasse
dilúvio de saudade, que a vossa despedida fez chover neste recin

Quando a nossa barquinha, com o decrescer das aguas, .
no cume do monte que acabaes de galgar, soltaremos, a exemp ®
patriarcha, a pomba da esperança, que voltará a nós, trazen o no
para nosso estímulo, os louros dos vossos primeiros triumpbos.

Que as paixões do egoísmo vos não abafem nunca os impu sos
generosos do coração da mocidade!

Dae-vos pelo vosso ideal! E o vosso nome viverá com elle, como
a alma vive no coigx).

Inspirae-vos no pensamento das minhas palavras, que nascem no
manancial da boa intenção e banham as terras da sinceridade.

Nós ficamos. Resta-nos palmilhar o ultimo lanço da estrada, no
qual se encontra, bem vivo, o sulco luminoso da vossa passagem.
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A Faculdade de Direito

Uma obra notável — A Bahia e a reoasceoça dos estudos ~ A iniciativa do Profes*

ser Bernardlno — Uma casa grega na cidade colonial

Rio, Maio de 1932.

A gente lê o Relatório que o professor Bernardino de Souza apre
sentou á congregação da Faculdade de Direito da Balúa, com a certeza
de que não se extinguiu alli a chamma do ideal e os últimos calores
do fogo sagrado ainda podem reanímar a velha terra, que tudo deu ao
Brasil oufr'ora — mae do gênio e do patriotismo.

O problema da Bahia — já o dissemos — é um problema de
reeducação. Quando ella reajustar o sentimento collectivo ao rythmo
nacional e encontrar no proprio passado as forças dè que necesáta
para reaffirmar no presente a individualidade possante, a sua decadên
cia apparente será o seu tríumpho. Mas para tanto urge que se trans

forme num vasto centro de estudos. Que volte a ser a universidade do
norte. Que a sua cáthedra se illumine dos velhos fulgôres, que as suas
pedras falem ás novas gerações uma linguagem estimulante, que os
milhares e milhares de crianças dos nossos dias, rompendo com as tri-
bualções actuaes levantem o espirito, numa crença, és regiões altas do
puro civismo — e que aprendam a amar e defender a Bahia conhe-
cendo-a, nas suas glorias de antanho, nos exemplos de altivez e en-
thusiasmo que a distinguiam.

A Faculdade de Direito renovada pelo professor Bernardino de
Souza, c, por isso, um templo. Tem dos templos a archifectura. E*
uma casa greco-romana suspensa majestosamente das suas columnas
aticas num sereno equilíbrio de linhas, forte e proporcionada como o
Codigo justiniano, clara e nobre como as Institutas. E' um edifido
clássico, que respira o humanismo, a cultura repousante dos lyceus"'
italianos, a immortalidade dos artistas que evocaram a Sócrates e Pla
tão debaixo dos seus frisos athenienses. Pode ser também um symbolo.
Da renascença dos mesmos estudos clássicos que tendem a desappare-
cer no Brasil. Da reintegração da mentalidade moderna no seu quadro
doutrinário. Da volta do espirito como um caminhante desilludido, ás
fontes humanisticas em cuja lympha se desalterava antigamente. Defi
niríamos esse movimento — numa phrase palpitante — como um movi»
mento das mocidades para a direita — que pode até coincidir com o
movimento das políticas para a esquerda, como acontece na Espanha,
hoje um dos maiores laboratórios da sciencia e da arte, e tombem umo
das mais estrondosas offiánas do radicalismo contemporâneo.
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E como o professor Bernardino de Souza consfrulu aquella pri»
morosa Faculdade! Com a fenacídade> a fe, a consfante vibração de
uma das vontades mais disciplinanfes do magistério brasileiro, fazendo
uma obra vasta de cooperação, expedindo em todos os rumos missões
de alumnos á colheita de auxüios, promovendo elle mesmo as collcctas
de obulos numa cruzada pela «Casa do Direito», semelhante a cruzada
que também elle, Pedro Eremífa da Bahia escolar, pregara e pelejara,
prophetizara e vencera, pela «Casa da Bahia», o seu Instituto Histórico.
Destruiu um prédio velho, embora famoso, jxjrque era o lar dos juristas
bahianos de 1891 para cá — e em seu logar edificou o palacio que
abriga hoje, debaixo dos seus fecfos de acropole, toda uma geração de
futuros collegas de Teixeira de Freitas.

Bemfajezo trabalho (•)

/

r *

■  '.ft

(*) Este commimicado é do Dr. Pedro Calmon, eminente e culto
bahiano, residente no Rio de Janeiro, que o fez para a «A Tarde».
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A Faculdade de Direito no «Conselho Nacional

de Educação»

A Faculdade de Direito da Bnhia, instituto que honra as fradi
Çôes universitárias da nossa Capital, teve do ^Conselho Nacional de
Educação*, as seguintes referencias, como se pode ver da seguinte justi
ficação de voto, feita, em sessão daquelle Conselho, pelo prof. Dr. Joa-
<luim Amazonas:

«Sr. presidente, como tive occasiuo de dizer a alguns coUegas, na
minha ultima viagem de Pernambuco ao Rio, para tomar parte nas reu
niões do Conselho, fiz uma parada demorada na Capital da Bahia maia
de um dia. Foi proposital essa demora porque tive com ella o intuito
de visitar os diversos institutos equiparados e alguns collegfos inspec-
cionados naquella cidade. E, como era natural, sendo professor de Di
reito, o primeiro dos institutos visitados foi, justamente, a Faculdade de
Direito da Bahia.

Por bem pago me tive do trabalho de visitar essa Escola, porque
encontrei um estabelecimento que honra o ensino superior do Brasil.
E um instituto de primeira ordem, desde a installaçao material até ás
menores minudencias da parte intellectual e moral e propriamente di
dática do ensino. Tudo é completo e perfeito.

Ao par dessa impressão pessoal que tive do estabeletímeâto, de
sejei verificar o seu archivo, que promptamenfe me foi franqueado,
tendo occasiao de ver a regularidade perfeita e completa de tudo quanto
lá se faz. Pedi, por annos salteados, os documentos dos alumnos dessa
Ou daquella serie, e, em menos de um minuto, foram-me apresentados
todos elles. Examinei-os, verificando o cumprimento das maiores exi
gências da legislação na Faculdade de Direito da Bahia. Deixei, no li
vro de visitantes, essa minha impressão e, agora, que é apresentado o
parecer mandando archivar o relatório do inspector, classificando-o
como uma peça completa, faltando, apenas, alguns annexos. não quiz
perder a opportunidade para dizer ao Conselho o que pessoalmente ve
rifiquei na FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA».

'''

.  V.

-
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Impressões no Livro de Visitas da Faculdade
em 1932

«Visitei hoje a Faculdade de Direito da Bahia, velho desejo que/
nutria desde muito tempo; por bem pago me dou, da suspensão de
minha viagem ao Rio, só pelo ensejo que tive de receber o magnífica
impressão que me causaram, não tanto as installaçoes perfeitas de
todos os serviços, a ordem e o desvelo com que são cuidados, mas
principalmente os esplendores da instituição.

Professor da velha e sempre Gloriosa Faculdade de Direito e
Recife, confesso rever as magniíicencias de seu ensino, nesta nova e
sua dilecíissitna irmã e companheira na difusão do ensino e do senti
mento do direito».

Bahia, 14 de Abril de 1932.

(a) Dr. Joaquim Amazonas.

«Aqui fica, na Faculdade de Direito da Bahia, o meu appíenso ao
esforço enorme de installar e prover, com elementos próprios, tira os
do povo, a escola superior da Sciencía. a que me dedico: a simp ici a e
junta á elegância e aos propositos de hygiene. a dedicação os seus
docentes, tudo isto honra a Bahia, — Bahía-maíer, . e ao- rasi

Bahia, 17 de Junho de- 1952.

(a) Pontes de Miranda.

«Visitando a Faculdade de Direito da Bahia, deixo aqui bem-assi
nalados a minha admiração e os meus melhores applausos. pe o que
vi deprehendo bem alfa a cultura jurídica da grande Bahia».

Bahia, 22 de Julho de 1952.

(a) VMta Cavalcante - Direcfor da Faculdade
de Direito do Parana.

«En souvenir de Ia vislfe de Ia FacuHé de Droif de Bahia ef de
1 aimable accueil qui nous 'y fut resserai»-

(a) Prof, Dr. Aguatin. - Bruxelles. - Bahia, 10 Aout 1932.
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Ao visitar, com infinito prazer, esta Faculdade, modelo de orga-
nisaçSo, templo da Lei, deixo aqui expressa a funda impressão que me
produziu pela sua insfalaçuo material e pelo salutar ambiente que
nela se respira.

Essa impressão produzida no cidadão e no engenheiro foi mais
intensa ao ver em uma das salas de honra da casa a homenagem pres
tada ao imortal representante da classe a que pertenci, o Grande Ben-
jamin Constant, cuja tradição c patrimônio do Exercito Brasileiro e
que foi sempre espada gloriosa ao serviço da Justiça.

Bahia, 26 de Novembro de 1952.

(a) General Borges Fortes. '

.
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Ephemerides de 1932
Regisfram-se aqui, por ordem chronologíca. os mais notáveis

acontecimentos da Faculdade durante o anno de 1932^

11 a 17 de fevereiro: — Realizaçao dos exames vestibulares, tendo sido
approvados 67 alumnos e reprovados 6.

iS a 20 de fevereiro: — Realização dos exames de 2.^ época.

15 a 27 de fevereiro: — Realização das matrículas nos differentes an-
nos do Curso Jurídico.

3.0 de Março: — Eleição do Director. Vice-Direcfor e Commissões para
o anno de 1932-1933.

3.0 a 3 de Março: — Realização dos exames dos bacharelados. (Auto
rização constante do Parecer n.o 2 de 18 de Julho de 1931
do Conselho Universitário do Rio de Janeiro).

4 de Março: - Festa estudantina da CHAVE, havendo o bacharelando
Jonathas de Mattos Milhomens entregue ao 4.o anno a
cChave Symaolica^, recebendo-a o quarfanisfa Mano Gomes
dos Santos Filho.

5 de Março: - Formatura solenne de 25 bacharelandos,
uympho o Dr. Francisco Prisco de Souza ®
official o bacharelando Demosfhenes dos Santos
de Pinho. Inauguração do busto de bronze HuV
no Salão nobre (Sala Ruy Barbosa), sendo orador offtc.al o
Dr. Affonso de Castro Rebello.

7 de Março: - Collação de grau dos bacharelandos que o não fizeram
na solennidade.

57 da ̂ urço, _ 2.a ?onáregação ordinarm do a„u„. P^^
eTe^t:Tofestr^Hror:rio da Faculdade por unanimidade
de votos.

75 de Abril: - Feriado escolar, commemorafivo f
culdade, havendo sido distribu.do por
o .Relatório, do Director, relaüvo ao. período 193W932, o
qual foi lido na sessão de Congregação de 1" de Março.

27 de Abril, - Manifestação dos acadêmicos ao Prof. Bernardino Jose
de Souza (Director da Faculdade) em homenagem ao seu
esforço em prol da Faculdade, como consta do «Relatono»
pelo mesmo apresentado, falando vanos acadêmicos aos
quaes respondeu commovidamente o Professor manifestado.
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P de Maiot — Preparativos de uma serie de conferências de juristas
bahianos na Faculdade de Direito dedicadas especialmente
ao Corpo Discente.

V de Maiot — O livre-docente Dr. Alberico Fraga c designado pela Dl-
ractoria para substituir interinamente, na Secretaria da
Faculdade, o Dr. Joaquim Faria Góes Filho, que entrou em
gozo de licença.

5í de Maio: — Sessão acadêmica em homenagem aos estudantes sacri
ficados em Suo Paulo, falando também o Dr. Rogério de
Faria.

a 20 de Jttnhoi — Realização das provas parciaes de Junho (Art. 42
§ l.o do Decreto no 19.852 de 11 de Abril de 1931).

20 de Junho a lo de Julhot — Ferias escolares (Art. 40 do Decreto
no 19.852 de 11 de Abril de 1931).

de Julho; — Reinicio dos cursos. (Art. 40 do Decreto n® 19.852 de
11 de Abril de 1931).

25 de Julho, — Abertura do CURSO ANNEXO para o exame vestibular.
2 de Agosto, — Sessão acadêmica em homenagem a Ruy Barbosa.

de Agosto, — Commemorando a data da fundação dos Cursos Jurí
dicos no Brasil, os alumnos do 3° e 4° annos organizaram um
centro de estudos com o titulo «ASSOCIAÇAO JURÍDICA,
preposta á discussão pelos acadêmicos de fheses de Direito.

2o de Agosto, — Sessão acadêmica da «Associação Jurídica, em comme-
moração á data do nascimento de Teixeira e reifas.

H de Agosto, - Sessão extraordinária da CongregaçSo para tomar co
nhecimento dos aconfetímenfos do dia 110 ocu a e de
Medidbaa.

o 23 de Setembro, — Realização das provas
(Arf. 42 § 10 do Decreto n» 19.852 de H de Abr.1 de 1931).

I4 de Novembro, — Eixcerramenfo dos cursos. (Art-
de 11 de Abril de 1931): educadora soienmdade constante de
uma homenagem especial tributada Pprestigiado peio docente, ao or^ç^s «ngmlr
Justiniano Ferreira Bastos, Tourinho e os h«'
torias o Prof. Demetrio Cyriaco F ^ a-
chareiandos Nathercio Cardoso e ^ manifesf""
menageado agradeceu em palavra ta-
Ção que lhe prestava a mocidade.
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«

Seguiu-se a Festa tradicional da entrega do ^Chafe
symbolica^ da Faculdade (Vide pag. 151).

Em seguida o Direcfor declarou encerrados os curso,
de 1932 concitando os alumnos a manterem pelos onn ̂
afóra as glorias da Faculdade, tenda de trabalho consfru
fívo e de virtudes patrióticas. ^ ̂

'* 'f'è
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CORPO DOCENTE
DA

Faculdade de Direito da Bahia

Professores honorários

DR. THOMAZ GUERREIRO DE CASTRO (9-4-1891) - Es-ca-
fhedratico de <^Direiío Publico Constitucionahi Socio do Instituto Geo-
graphico e Histórico da Bahia; Advogado.

DR. EDUARDO GODINHO SPINOLA (26-8-1903) - Ex-cafhe-
dratico de Civih. Ministro do Supremo Tribunal Federal; Socio
do Instituto Geoêraphico'e Histérico da Bahia e de outras associações
*^ongeneres.

DR. PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS (27-9-1911) - Ex-cathe-
dratico de -^ZbeoTia e Pratica do Processo Penah, Ministro aposentado
do Supremo Tribunal Federal; Socio do Instituto Geographico e His
tórico da Bahia e de outras associações congeneres.

DR. VITAL HENRIQUES BAPTISTA SOARES (31-3-1932) -
E)c-Govemador do Estado da Bahia; ex-Presidente do Instituto da Or
dem dos Advogados; Ex-Depufado federal; Socio do
Phico e Histórico d; Bahire do Instituto da Ordem dos Advogados.

Professores cathedraticos

DR. JOSE* RODRIGUES DA COSTA T
thedratico de Medicina Publica; Cathedraflco em d.s^n.b.hdade da

dTlnsm^rGeographiré

Medicina e de outras associações congeneres. ^ .
AFONSO OH C.STPO

tico da Bahia. Da Academia de Letre®

nota - A dafa enfre parenfhesia que « segue ao nome dos docente,
é a da investídura do professor.
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DR. SALVADOR MATTOS SOUZA (24-4-1894) - Cafhedratíco
de Direito Judiciário Civil (1.=* cadeira): Ex-curador das massas fallidas;
Advogado.IVUgUUU.

DR. FRANCISCO PRISCO DE SOUZA PARAÍSO (23-10-1896)
- Cafhedrafico de Direito Civil (l.a cadeira); Cathcdratíco de Insftucçao
Moral e Cívica do Gymnasío da Bahia; Ex-secretario ^
Estado; Advogado; Ex-depuíado federal pela Bahia; Socio o ns u .
Geographico e Histórico da Bahia.

DR. FILINTO JUSTINIANO FERREIRA BASTOS (10-7-1897) —
Cafhedratíco de Dírâto Romano; Cafhedrafico do Educ^
Perdoes (Escola Normal Equiparada); Desembarga «hirn
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Socio do Instituto Geographico
e Histórico da Bahia. ^

DR. PONCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (30-5-1903)
íhedrafico de Direito Commercíal (2.^ cadeira); Desembarga or ,
fado do Superior Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Advogad ,
Socio do Instituto Geographico e Histórico da Bahia.

; DR. ANTONIO MONIZ SODRE' DE ARAGAO ^ ~
Cathedratico de Direito Penal (l.« cadeira); Cafhedrafmo de §
phia e Chorographia da Escola Normal da Bahia; ̂ ^Senador federa,
pelo Estado da Bahia; Advogado; Jornalista; Membro da Academia
de Letras da Bahia. i. j

DR. BERNARDINO JOSE' DE SOUZA (14-11-1906) "
fico de Direito Publico Internacional; Cafhedratíco e is o
sal do Gymnasío da Bahia; Professor de Geograp a e
lecimenfos de ensino da Capital do Estado; Secretario Per^tuo ®
Instífufo Geographico e Hisforico da Bahia: Socio do fasüfufo H.sfor.co
e Geographico Brasileiro e de outras associações ^ng^eres do Pa
Membro da Academia de Letras da Bahia e da Somedade Bra^sderra
de Direito Internacional; Ex-depufado ? ̂"^'nahia
teriòr. Justiça, Instrucção e Saúde Publica o s a o a

DR. DESCARTES DRUMOND DE MAGALHAES
Cafhedraticd de Direito Commercial (1.» cadeira); Ek-ju.z dos Fedo,
da Fazenda; Advogado; Socio do Instituto Geographrco e H.sfonco
da Bahia

DR. HOMERO PIRES (28-4-1916)
blico Constitucional; Membro da Academia e »
lista; Advogado; Ex-depufado federal.

DR. JOÃO MA^UES DOS DEIS (1-10-1917) - CafteJahco
-.de: Direito Cavil (2.a cadeira)- Presidente da Sub-Secçao da
dos Advogados Brasileiros na'Bahia; Membro do Conse o uperior

jf-iií.
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da Ordem dos Advogados Brasileiros; Ex-secrefario da Policia e Segu
rança Publica do Estado da Balda; Socio do Instituto Geographico e
Histórico da Bahia.

Dr. DEMETRIO CVRIACO FERREIRA TOURINHO (16-11-1912)
-- Cathedratico de Dirtíto Judiciário Penal; Procurador do Estado
junto ao Tribunal de Contas; Socio do Instituto Geographico e Histó
rico da Bahia; Advogado.

DR. EDGARD RIBEIRO SANCHES (19-5-1927) — Cathedratico
de Philosophia do Direito; Membro da Academia de Letras da Bahia;
Redacfor de Debates da Camara dos Deputados da Bahia; Assistente
do Instituto de Psycologia do Rio de Janeiro; Socio do Instituto Geo
graphico e Histórico da Bahia.

DR. ALOysiO DE CARVALHO FILHO (6-11-1925) — Cathedra
tico de Dirtíto Penal (2.a cadeira); Membro da Academia de Letras da
Bahia e correspondente da Academia Amazonense de Letras; Sodo do
Instituto Geographico e Histórico da Bahia e do Instituto da Ordem
dos Advogados; Jornalista.

DR. AUGUSTO ALEXANDRE MACHADO (19-10-1928) - Ca-
^edratico de Economia PoUtica e Sciencia das Finanças; Professor de
Contabilidade da Escola Commercial Feminina e da Escola Commercial
da Bahia; Docente-livre de Instrucção Moral e Cívica do Gymnasio da
Bahia; Advogado; Socio do Instituto Geographico e Histórico da Bahia
e do Instituto da Ordem dos Advogados.

Professor substituto

DR. JOÃO AMÉRICO GARCEZ FRÓES (18-11-1899) - Substi
tuto de Medicina Legal; Cafhedrafico da Faculdade de Medicma da
Bahia (actualmenfe de Clinica Tropical); Socio do Instituto
phico e Histórico da Bahia, da Sociedade de Medicina e da Sociedade
Medica dos Hospitaes da Bahia; Membro honorário da Academia Na
cional de Mediana e da Academia de Letras da Bahia.

Docentes-Iivres

DR. ANTONIO MARQUES DOS REIS (8-11-1925) — Docente
livre de Direito Civil (2.a cadeira); Advogado; Jornalista.

dr. HERMES LIMA (3-11-1925) -
fitucional; Docente-Hvre de Direito Constitucional a - j
reito de São Paulo; Docenfe-livre de Sociologia do Gymnasm a Bahia;
Jornalista; Advogado; Socio do Instituto Geograpluco e Hisfcrico da
Bahia.
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DR. CLEMENTE MARIANI BITTENCOURT (3-11-1925) — Do
cenfe-livre de Direito Comniercial; Socío do Instituto GeoéfQpMco e
Histórico da Bahia e do Instituto da Ordem dos Advogados.

DR. ROGÉRIO GORDILHO DE FARIA (25-10-1926) — Docente-
livre de Direito Judiciário Civil; Membro da Sociedade de Medicina
Legal e Criminología da Bahia; Socio do Instituto Geographíco e His
tórico da Bahia e do Instituto da Ordem dos Advogados da Bahia;
Ex-deputado estadual; Ex-conselheiro municipal.

DR. ALBERICO FRAGA (20-10-1928) — Docenfe-livre de Direito
Publico Constitucional; Cathedratico de Economia Política da Escola
de Bellas Artes da Bahia; Consultor Jurídico da Direcforia de Admi
nistração Municipal do Estado; Ex-director da Secretaria da Camara
dos Deputados da Bahia; Socio do Instituto Geographico e Histórico
da Bahia e do Instituto da Ordem dos Advogados; Jornalista.

DR. JAVME JUNQUEIRA AYRES (23-10-1928) — Docente-livre
de Direito Constitucional; Consultor Jurídico da Direcíoria Geral de
Instrucção Publica do Estado da Bahia; Socio do Instituto Geographico
e Histórico da Bahia e do Instituto da Ordem dos Advogados.

DR. CLOVIS NEWTON DE LEMOS (9-11-1929) — Docente-livre
de Direito Internacional Privado; Promotor Publico da Comarca dç
Cachoeira; Socio do Instituto Geographico e Histórico da Bahia.

Cadeiras vagas

Introducção á Sciencáa do Direito.
Direito Qvil — 2.a cadeira.

Direito Qvil — 4.a cadeira.

Direito Judiciário Civil — 2.^ cadeira.

Commíssões

Commissao de Finanças: — Drs. João Marques dos Reis, Dernefrio
Cyriaco Ferreira Tourinho e Augusto Alexandre Machado.

Commissão de Ensino; — Drs. Affonso de Castro Rebello, Edgard
Ribeiro Sanches e João Américo Garcez Fróes.

Commissao de Redacção e Publicações: — Drs. Aloysio de Carva--
Iho Filho, Antonio Moniz Sodré de Aragao e Ponciano Ferreira de
Oliveira.

Commissão de Docência: — Drs. José Rodrigues da Costa Doria,.
Francisco Prisco de Souza Paraíso e Filinto Justiníano Ferreira Bastos.
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fy Inspector federal

Dr. Affonso Moreira Temporal.

Corpo administrativo

Dr. Bernardino José de Souza — Director da Faculdade.
Dr. Ponciano Ferreira de Oliveira — Thesoureiro.
Dr. Joaquim Faria Góes Filho — Secreíario-BibUofhecario.
D. Annita Pamos — Auxiliar da Secrefaria.

José Pinheiro de Carvalho — Porteiro.
Emygdio Pereira de Oliveira — Bedel.
Gaudencio B. Mendes e Manoel Júlio da Conceição—Serventes,

... ;
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Alumnos matriculados no anno de 1932

1? Anno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ■

13

15 •

14 •

16 •

17 ■

18 •

19 •

20 •

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

27 -

28 -

29 -

30 -

31 -

32 -

33 -

34 -

35 -

36 -

37 -

38 -

- Abelardo Moaçyr Pereira de Andrade.
- Adelbar Santiago.

- Adolpho Leitão Guerra.
- Adroaldo Ribeiro Costa.

■ Agostinho Cardoso Pinheiro.
• Alberto Chaves Gordilho.
• Alberto Pinheiro de Moraes.
• Almir Guimarães Costa.

Aloysio de Campos Netto.
Álvaro Peçanha Martins.
Álvaro Soares de Oliveira.

Antonio de Andrade Teixeira.
Anfonio Benedicto de Souza Castro.
Antonio Calmon de Britto.

Antonio Brandão Pinto.

Antonino Fontes Mascarenhas.
Armando da Costa Tourinho.
Avio de Figueiredo Brasil.
BoÜvar de Aguiar Fachinetti.
Cândido Emmanoel Viveiros S .
Carivaldo Vasconcellos Lavigne.
Carlos Ferreira Vianna Bandeira.
Carlos Gonçalves Tourinho.
Carlos Valladares da Silva.
Qovis Monteiro de Almeida.
Dan Nunesmaia.

Edison Queiroz do Valle.
Epaminondas José Pontes. ^
Flaviano Osorio Pimentel o rin o.
Francisco Amado Bahia
Francisco Ribeiro Sampaio c
Franklin Lins d'Albuquerque Júnior.
George Alves de Abreu.
Gilberto Gordilho Pedreira.
Guilherme Cola dos Santos.
Helena Portátil Machado.
Hermes Peixoto Sobral.
Hormindo de Assis e Silva.

//

■I
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39 —

40 —

41 —

42 —

43 —

44 —

45 —

46 —

47 —

48 —

49 —

50 —

51 —

52 —

53 -

54

55 -

56 -

57 -

58 -

59 -

60 -

61 -

62 -

63 -

64 -

65 -

66

67

Huer de Nantes Bahia. »

Jayme Sampaio Freire.
Jenner Barretfo Bastos.
Jonas Mello de Carvalho.
Jouo Amaro Coelho.
JoSo de Oliveira.

- Joel Macieira de Aguiar.

- José Dantas Prado.
- José Gonçalves Ferreira de Oliveira.
- José Maia Bittencourt Filho.
- Leonardo Antonio Pimenta.

- Manoel Lobão Muniz de Queiroz.
- Nelson de Souza Sampaio. ,
- Oswaldo Pinto de Carvalho.

- Oscar Mylburges Garcia.
— Pamphilo Pedreira Freire de Carvalho.
- Perminio Pimenfel de Jesus.

- Raphael Forte.
— Raul Rodrigues Guimarães.
— Raul Soares Gomes.

— Renato Espinheira de Sá.
— Renato da Silva Bastos.
— Ruy Pimentel Neves.
— Sylvia de Lima Pires.

— Sylvio Leal Pereira da Rocha.
— Tarcilo Vieira de Mello.
— Toufick Takche.

— Ulysses Antonio de Souza ri o.

2? Anno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Alberto Baptisfa.
Alberto Bragança de Azevedo.
Alberto Evarge Guerreiro.
Aldemar Hora Brítto-
Alfredo Teixeira Bnfto de
Antonio Carlos Souto.
Arnaldo Vieira de Me o.
Aureliano Luiz Bettamio.
Aventino de Souza ^
Cândido Vianna de Casfr .
Carmino Longo»

'.'a
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12 — Demosfhenes Berberf de Castro. •
13 — Edison de Souza Carneiro. ) J
14 — Emmanoel Assemany.

15 — Espedicfo Pereira da Cruz. ,
16 — Eustachio de Souza Bastos Filho.
17 — Fernando da Silveira Mascarenhas. "*
18 — Fernando Gomes de Freitas Paranhos. . .
19 — Flavio da Rosa Mello. /f
20 — Francisco Salles Moniz.

21 — Francisco Leite Netto.

22 — Galeno Barretto Filgueiras.
23 — Guilherme do Eirado Silva. ^' •
24 — Heitor Dias Pereira.

25 — Hélio Moniz Sodré Pereira.
26 — Hernane Mesquita Prata. ,
27 — Humberto de Almeida Costa.
28 — JoSo Maia Spíríola.
29 — Joaquim José de Almeida Gouveia.
30 — Joaquim Oliva Lima.
31 — Jorge Bacellar Farani.
32 — Jorge de Paiva.
33 — José Alves Ribeiro.
34 — José da Silva Ribeiro Filho.
35 — José Lopes Azevedo.
36 _ José Olympio Mendes de Mello.
37 _ José Vicente de Oliveira Martins.
38 — Júlio Vieira de Sá.
59 _ Lafajette Augusto Landulpho Velloso.
40 — Levindo Cruz.

41 — Luciano de Sá Bittencourt Camara. ^
42 — Luiz Fernando Cerne Guimarães.
43 — Luiz Pereira de Mello. '
44 — Manoel Ferreira da Silva Netto.
45 — Manoel Messias de Mendonça.
46 — Mario Waldemar Costa.
47 — Máximo Alves Gomes.
48 — Mecenas da Silveira Mascarenhas.
49 — Nafhan Coutinho do Rosário. ♦ ' . c
50 — Ocfavio Augusto Alves Gomes.
51 — Oscar Berbert Tavares. ^
52 — Paulo Costa. "í
53 — Reinville Gomes de Oliveira.
54 — Renato Bião de Cerqueira e Souza.
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— Renato de Oliveira Bahia.
Robetval Barroffo de Paiva.
Synval Palmeira Vieira.

Tarcisio Marques de Souza.
59 Walke Correia de Araújo.
60 — Walfercio Canfolino Vianna.

Walter Raulino da Silveira.

3? e 4? Annos

^  Adriano Walfer Behrmann.
^  Alcides Moreira Benjamin.»
5 — Alfredo Sá.
4  Amando Valente Peixoto.
^  Anisio Freire de Carvalho.

Antonio Ferreira de Oliveira Britto.

^  Antonio José Teixeira,
®  Antonio Vieira de Andrade.
^  Arivaldo Garcia da Costa Barros.
10 Armênio dos Santos Barbosa.
11 — Aulo Berbert de Carvalho.
12 Benevides Mendes -de Olivmra.

Eloywaldina Chagas de Oliveira.
^  Erico Júlio Guimarães.

Eurico Alves Boaventura.
Evaldo Simas Pereira.

^  Eemando Lopes da Costa.
8  Francisco Pondé Sobrinho.

^  Gabriella Leal de Sá Pereira.
20 — Gerson Baptista Neves,

oi ~ ̂««ríque João Müller.22 — Humberto Diniz Sobral.
23 — Iracema dos Santos Guedes.

Oliveira Tavares,

oft Lacerda Azevedo.26 — JoSo de Lima Teixeira.

Marques Guimarães.
28 — João Pires Wynne.

João de Souza Lucas.
José Pinto da Silva Mortíra.
Luiz Macedo Cavalcante.

32 Manoel da Cunha Cafhalá Loureiro.
33 — Manoel Vieira d'Andrade Júnior.
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54 — Maurício José Raynal.
35 — Milton Rodrigues de Macedo.
36 — Milton Sodré Leal.

37 — Nasser Augusto Borges.
38 Nelson Alves da Silva.

39 — Oswaldo Pinheiro RequÂão.

40 Orlando Pessoa Garcia.

41 Orlando Senna de Faria.

42 — Pedro Caetano Magalhaes de Jesus.
43 Pedro Maciel Bomfim.

44 — Romulo Barretto Almeida.

45 — Sjmval Vieira da Silva.
46 — Ulysses Caldas Pinto.

47 — Ary Ribeiro Guimarães.
48 — Tarquinio de Oliveira Gonzaga.

4? e 5* annos

1 _ Ariston Bertino de Moraes Carvalho.

2— Arlindo de Azevedo Machado.

3 — Arnaldo de Almeida Alcantara.

4 — Aydano das Chagas Carneiro.

p ■ ■■ 5 — Camillo Bittencourt Borges.
f)-,
• i k ' * ,f'

6 — Cândido Colombo Cerqueira.
■ * .. ••♦ 7 — Carlos Antunes Teixeira.

, 8 Dorival Guimarães Passos.

■ 9 — Edilberfo Francisco Ayard Maciel.
10 — Edmundo Nunes da Silva.

11 — Emilio de Andrade Fontes.

12 — Fernando Przewodowski Nogueira.

13 — Francisco Moreira Souza.

14 Heraldo Pacheco de Oliveira.

15 Hermes de Oliveira Tavares.

16 — João Fernandes de Britfo.
17 — José Jeron5rmo de Oliveira.
18 Luiz Carneiro Vianna.

19 Mario da Fonseca Fernandes de Barros.

20 Mario Gomes dos Santos Filho.

21 Nathercio de Alcantara Cardoso.

22 — Oscar Hilário de Castro.

23 — Oswaldo de Almeida Sampaio.

24 Plínio Mariani Guerreiro.

25 — Renato Rollemberg da Cruz Mesquita.
26 — Ricardo Carneiro, de Miranda.

//
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Revistas recebidas pela Faculdade

&
*•

Revista de Derecho Internacional — Habana, Republica de Cuba.
Revista de Crítica Judiciaria — Rio de Janeiro.
Revista Acadêmica da Faculdade de Direito de Recife — Pernam

buco.

Rlvista Dei Demani Acque — Miniere — Usi Cívici — Roma.
Revista da Academia de Letras da Bahia — Bahia.
Revdsta «Paraná Judiciário» de Curityba.
■^bales de Ia Universidad Central — Republica do Equador.
^orsi per stranieri e E Connazionali in Itaiia nel 1932.

Revista Econômica Sudamericana — Monfevidéo.
Revista Cervantes — Habana.
Revista de Educação — Bahia.

j  do Instítuto da Ordem dos Advoá^^íes do Rio Grandedo Sul

Revista do Superior Tribunal de Justiça — Florianópolis.
ui- R^^lsta de Identifaãón y Ciências Penales — La Plafa — Republica Argentina.

Revista Jurídica do Instituto da Ordem dos Advogados de
nambuco _

Revista da Faculdade de Direito de São Paulo — São Paulo.
Revista dei Cologio de Abogados de Buenos Aires — Buenos Aires,

tevidéo ^ Revista de Derecho, Jurisprudenda y Adminisfracion —
R Esprit Internatíonal — Paris.
Rolefim do Insfífuto de Criminologia — Lisboa.
Revista da Cultura Jurídica da Bahia - Offerfa do Dr. B.

reira de Pinhô,
Revista do Instituto Geographico c Histórico da Bahia.
Revista Nacional de Educação — Ministério da Educação e Sa^d

Publica, ^e

Anales de Instrucción Primaria. — Montevidéo.
Boletim do Instituto de Criminologia. Lisboa.
Revue de Droit Infernafional (Antoíne Sottile).
Journal de Droit Internaüonal (Edouard Clunet).
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Offertas feitas á Faculdade para a Bibliotheca
em 1932

Brasil Novo — por Cíncinafo Braga — Offerfa do Auctor — 1 vol-
O Esplendor da Allemanha por Silveira de Menezes — Offerfa do^

Consulado Allemao na Bahia — 1 vol.

Cours de Polifique Consfifufionnelle por Benjamin Constanf ~
Offerfa do Insfifuto Geographico e Hísforico da Bahia — 2 vols.

Traifé du Crédit Fonder — por J. B. Josseau — Offerfa do Ins-
fifufo Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.

Codigo Commercial de Signaes por Joaquim Pedro Parente —
ferfa do Instituto Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.

Formulário dos Actos dos Juízos de Ausentes e da Provedoría
por Dr. J. R. da Cunha Salles — Offerfa do Insfifuto Geographico e
Histórico da Balda — 1 vol. '

Cartas rogatórias ínternacãonaes — por Arthur Briggs ®
do Instituto Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.

Dictíoimaire Général Anglais-Français et Français-Anglai^— po^
A. Spiers — Offerfa do Insf. Geographico e Hísforico da Bahia v

Memórias históricas brasileiras — por Damasceno Vieira ®
do Instituto Geographico e Histórico da Bahia — 2 vols.

O Commercianfe — por Bemardíno Borges — Offerfa do Instituto
Geographico e Histórico da Bahia —■ 1 vol. j t «

Droit Infernafional en France por Ernest Nys Offerfa o ns
tuto Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.

Em tempo de guerra — Offerfa do Insfifuto Geographico
torico da Baliia — 1 vol. .

Álbum das Curiosidades Arfisücas da Bahia por J. Guerra uva
— Offerta do Instituto Geographico e Histórico da Bahia ® "

Em tempo de guerra por J. de Mello Víanna - Offerfa do Insti
tuto Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.

Os últimos tratados de Limites — A ponte internacional do Ja-
guarao — por Arnaldo Pimenta da Cunha — Offerfa do Insütu o
graphico e Hísforico da Bahia — 1 vol.

Ues Nosfra — por Pandiá Calogeras — Offerfa do Instituto Geo
graphico e Hísforico da Bahia — 1 vol.

Serões Grammaficaes — 2^ edição — por Dr. Carneiro Ribeiro
— Offerta do Insfifuto Geographico e Histórico da Bahia — 1 voL
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Acfos Diplomáticos do Brasil — por Cardoso de Oliveira — Of-
ferta do Instituto Geographlco e Histórico da Balüa — 2 vols.

A Capitania de Sergipe e suas Ouvidorias — por Ivo Prado
Offerta do Instituto Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.

Annaes da Conferência Judiciaria Policial — por Aurelino Leal
— Offerta do Instituto Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.

Onomástica Geral da Geographia do Brasil — por Bernardino
José de Souza — Offerta do auctor — 1 vol.

Codigo Civil e Leis Subsequentes — por A. Beviláqua — Offerta
do curso vestibular da Faculdade de Direito da Bahia — 1 vol.

Codigo Coramercial Brasileiro — por A. Beviláqua — Offerta d
curso vestibular da Faculdade de Direito da Bahia — 1 vol. ^

Codigo Penal Brasileiro — por A. Beviláqua — Offerta do cur
vestibular dn Faculdade de Direito da Bahia —, 1 vol.

Novo Diccionatio Latino-Porfugucs — por Francisco Anfonio d
Souza — Offerta do curso vestibular da Facul. Dir. da Bahia ^ ^

rvol
Estudos dc Criminologia — por Pericles e Demosthenes Had

reira de Pinho — Offerta dos auctores — 1 vol.
Heranças Jacenfes — por J. p. Barros — Offerta do Instit,

Geographico e Historie© da Bahia 1 vol.
A Caixa de Conversão e a Taxa Cambial — por Affonso Costa

Offerta do Instituto Geographico e Histórico da Bahia — 1 vol.
Trabalhos Judiciários — po^ C. Monfenegro — Offerfa do j

tuto Geographico e Historie© da Bahia 1 vol.
O Divorcio — por R. A. de Seixas — Offerta do Insüfuto o

graphico e Histórico da Bahia i vol.
O Catholicismo Romano — por F. R» Santos Saraiva

ferta do Auctor — 1 vol. ' ^í-

Codigo Penal Italiano — Offerta da Revista de CrimmoWs
Lisboa — 1 vol. ^

Epilepsia e epilépticos notáveis — pelo Rodrigues d
Offerta do auctor — 1 vol.

Curso de Direito Rdmano ~ nor Dr. Abelardo Lobo ̂
do auctor — 3 vols. ^

Technica Revolucionaria do Boichevismo - Revue des 0^^ ,
des — 1 vol. H

A Escola Regional ̂  Associaçuo BrasUeira de Educaç5o _
da Uirectoria de Informações do Ministério da Educação ̂  j vol

No Brasil só ha um problema nacional: a educação do
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por Miguel Couto — Offerfa da Directoria de Informações do Mmisícno
da Educação — 1 voí.

Historia da Philosophia - por Laurindo Leão — Offerta do auc-
for — 2 vols.

Estúdios de Derecho Infemationai — por Ceciiio Acosta — Offcr a
do Dr. Bernardino José de Souza. — 1 vol.

O reconhecimento da Independência e do Império do Bras' ̂  ̂ ^
por Carlos Magalhães de Azevedo — Offerta do aucfor vo . / /

Research in Infemationai Man Since The War — por E. r'g
— Offerfa de Carnegie Endowment for Inf. Peace — 1 vol.

The Outlawry of War - por Dr. Hans Wehberg - Offerta de
Carnegie Endowment for Int. Peace — 1 vol. '

The Hague Court Reports — por James Brown Scott — er a
de Carnegie Endowment for Int. Peace 1 vol.

Jear Book — Offerta de Carnegie Endowment for Int. Peace —
3 vols.

Archivos de Medicina Legal — pelo Dr. Azevedo Neves
do aucfor — 3 vols.

Do abuso do Direito na innexecução do processo de casainynfo
— por Afranio Lages — Offerta do auctor 1 -c' j

Julgados e Decisões do Superior Tribunal de °
do Amazonas - Offerfa do Presidente do Superior Tribunal
zonas — 1 vol. ^ xt

Commenfarios de Polifica Econômica — por A. de amargo
— Offerfa do aucfor.

Albura dos Advogados Mexicanos — por Belísario Becerra —
ferta do aucfor — 1 volume.

Offerta do Dr. Francisco Xavier de Paívat

Droit Penal Français — por Garraud — 5 volumes.
Dei reati e delia peínne in generale por C. Giachifti
Teoria delia refroafüoitá delle leggl po*^ Gabba
L'homme criminei — por C. Lombroso 2 volumes.
La sociologie criminelle — por H. Ferri 1 volume.
Decretos do Governo provisorio — 1 volume.
Circulares e Instrucções para o Agente Fiscal 1 volume
Diritfo Commerciale — por Vidari — 8 volumes.
Code Ci\dl — por Mourlon — 3 volumes.
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^  Traifé de Ia i>eine — por Miffermeyer — 1 volume. .
^  Lc crime et Ia peine — por L. Proal — 1 volume.

Le code penal dltalie — por L. Taoli — 1 volume.
I  Evolufion et transformisrae — por P. Joussef — 1 volume.
^  Cedes Francais — por Tripier & Monníer —t 1 volume.

O Engenheiro Pedro Gonçalves de Almeida offereceu os seguintes livrosi

Tratfato Teeorico-Pratíco di Diritto Civile — por Baudry Lacan-
tinerie et Wahl — 17 volumes.

Obras Completas — por Lobão — 19 volumes.
La Conféderafion Suisse — por O. Adams — 1 volume.
Diccionario Commercial — por F. Borges — 1 volume.
Instituições de Medicina Forense — por Borges — 1 volume.
A industria Brasileira e os rotulos e marcas em língua exfran-

geira por Alarico José Coelho Cintra — 1 volume.
Abacedario Juridico Commercial — Ramos 1 volume.
Gouvernement Represenfatíf — por Vandenpeereboom — 2 vols.
Notas forenses — por Monte Raso — 1 volume.
Racionaria e Administrazione — por D'Alvise — 1 volume.
Casos forenses — O. Vieira — 1 volume.
As servidões de caminho — por José Mendes — 1 volume.

.Bilanci delli Societa Anonime — por Gregorio — 1 volume.
Testamentos e SucçessÕes — por Gouveia Pinto — I volume.
Diritto di Ritensione — por Montessori — 1 volume.
Sociedades Anonymas — pelo Visconde de Camaxide — 1 volume.
A arte de julgar e a lógica judiciaria — por FabreÇieftes — 1 v.
Promptuario dos Impostos de Consumo — por D. Ribeiro 1 vol.
Direito Qvil de Portugal - por M. B. Carneiro - 4 volumes.
Digesto Brasileiro — por Azambuja — 1 volume.
Digesfo Portuguez — por C. Telles - 4 volumes.
Consolidação das Leis Civis - por Tmxeira de Freitas - 1 vol.
Nova Lei do Inquilinato - por Cândido de OUveira Füho - 1 vol.
Processo Orphanologico - por José Pereira de Carvalho - 1 vol.
Theoria e Pratica do Proc. Ovil - por F. Paula Baptista - 1 vol.
Ordenações e leis de Portugal — 4 volumes.
Pratica das Correições — pelo Dr. Olegario — 1 volume.
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Processo Civil - por C. Teiles - 1 volume.
Processo Criminal — por Pimenta Bueno — 1 volume.
Processo Civil — por Pimenta Bueno — 1 volume.
Tratado dos Tombos — por J. Carvalho — 1 volume.
Leyes Cmles - por Medina y Maraíion - 1 volume. ^
Proprieté Industrielle et Commerciale por Fernan ^^

volume. ,
L'Esprif des Lois - por Montesquieu - 1 volume.
Codigo Civil Brasileiro — por Manoel Paulo Morea _
Responsabilifà per af(i legitiml delle publica admin.straz.one

Giovanni Salemi — 1 volume.

A prescripçuo — por A. OUveira — 1 volume.
Instituições Orphanologicas — Ramalho 1 volume.
Processo Civil — por Peralra e Souza 1 volume.
Contratí a Lavore dei Terzi — .por Giovanni Pachíone
Direito Administrativo — por Alcides Cruz 1
Supplemente ao Manual da Procuradoria por Per

lheiros — 1 volume. _ . volume-
L'Assemblea Generale degli Azionisti por pra vols.
Dizionario Pratico dei Diritto Privado por Scia j
Psichiatria Forense — por E. Tanzi — 1 hn — 1 vol,
A commandita segundo o Codigo por F- * ^ Rocha
Sociedades em Commandita por acções P

"Direito Moral - pelo Visconde de Ouro Preto — 1 j
Pareceres do Consultor Geral da Republica - por Ararrpe Junío

— 1 volume. .
.  ««V TnSo Monteiro —. 1 volume.Applicaçoes do Direito — por Jo Mar-

.  j 11^ ^."rcancia per ferrovia —.por liarH contratío e trasporto delle me
chesini — 2 volumes. _ . Tflvares

Transmissão de propriedade na Republica - por Jose
Bastos — 1 volume. ^ « -p T ehr

Le Marlage, le Divorce e Ia Separatiorr de eorps - por E.
- 1 volume. . _ ̂ volume.

Le Crime et Ia peine — por L. P
Direito avil Brasileiro — Ribas — 1 volume.
Tratado das Obrigações Pessoaes - pot Pothier - 2 volume-
Tratatto di Diritto Commerciale - P°r Cesare Vrvante - 2
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Marcas Indusfriaes — por Nogueira e Fischer 2 volumes.
Pratica dos Aggravos — por Machado Sá Albuquerque — 1 vol-
Reperforio: títulos e leis na Republica — por Tavares Bastos

i volume.

Contas Correntes — por Paulo de Lacerda — 1 volume.
Cláusulas restrlcfivas da propriedade — por Pinto de Souza — 1 v.

dei Códice e delle leggi di Procedura cívile — .pòr
Lodovico Mortara —; 4 volumes.

Iraité de Ia responsabilifé — por A. Sourdat — 2 voliunes.
Republique Americaine-Etafs Unis — por A. Çarlier — 4 volumes.
Processos administrativos — por Toscano — 1 volume.
Leis da provedoria — por F. Alves — 1 volume.
Nozione di diritto industriale — por Umberto Pipia — 1 volume.
Elementos de Finanças — por Amaro Cavalcanti — 1 volume.
Jurisprudentia — 2 volumes.
Droit Commercial — por A. Boistel — 1 volume.
Pratica Forense — por Galdino Siqueira — 1 volume.
Imposto do Sello — por Cândido de Oliveira Filho — 1 volume.
Estudos de Direito Commercial — por J. F. Azevedo e Silva—1 v.
Divisão e Demarcaçuo das Terras Particulares — por Rodrigo

Ocfavio - 1 volume.
Textos de Direito Romano traduzidos por Augusto Versiant

Velloso — 1 volume.
Codigo Orphanologico — por Azambuja — 1 volume.
A propriedade — por José de Alencar — 1 volume.
Marcas Industriaes — por Affonso Celso — 1 volume.
Reforma Judicial —, 1 volume.
Codigo Commercial Brasileiro — por Clovis Ribeiro ~ 1 volume.

Consolidação das leis e decretos e actos officiaes — 1 volume.
Sous-Locations — por Henri Brugnon — 1 volume.
Manual do Codigo Civil por Paulo de Lacerda ~ 9 volumes.
Manual do Curador Geral de Orphaos — por Macedo Soares

— 1 volume.

Manual do Edificante — por Moura — 1 volume.
Manual da ConstifuiçSo Brasileira — por Araújo Castro—1 vol.
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