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Ligeiras notas ao Direito das Cousas
Prof. Filinto J. Ferreira Bastos

(Cath. dc Direito Romano c Director da Faculdade)

Occupando-se o Cod. Civil, no livro 2° da Parte Especial, com
o Direito das Cousas, trata da posse, da propriedade, e dos direitos
reacs sobre cousas alheias.

Por não encontrar a posse, no Direito Civil, departamento mais
adequado, que o Direito das Cousas, ficou a este subordinado o exame
das questões a que ella dá logar. E pondo de lado o estudo dos direi
tos reaes sobre cousas alheias, resta a parte referente á propriedade
dos immoveis e dos moveis, á propriedade litteraria, scientifica e ar
tística .

Segundo a noção do art. 485 do Cod. Civil, a posse é o facto
correspondente ao exercido, pleno, ou não, dos poderes inherentes
ao domínio, ou propriedade. E' conhecida a influencia, exercida pela
redacção deste artigo sobre a questão da posse dos direitos pessoaes.
Se o Cod. estabelecia differença entre propriedade e dominio, o exer
cido dos poderes inherentes á propriedade sendo mais amplo que o
do dominio, a posse, que, restricta ao dominio, não se pôde exerci
tar senão sobre cousas corporaes, abrange cousas incorporaes di
reitos pessoaes.

Como o cit. art. 485, o art. 524 é pertinente ao Direito das Cou
sas e dispõe: "A lei assegura ao proprietário o direito de usar, go
zar e dispõr de seus bens, e de rehavel-os de quem quer que injus
tamente os possua". Referindo-se, no paragrapho único, á proprie
dade litteraria, scientifica e artística, indica os dispositivos que a
regularão.

Não ha absolutamente duvida em relação ao conceito do do
minio; A propriedade, tomada em sentido restricto, isto é, a proprie
dade applicada ás cousas corporeas. (MACKELDEY — Man. de Dir
Rom. § 240), ou conforme ensina o Cons. LAPAYETTE {Dir das
Cousas § 24): Dominio é o direito real, que vincula e legalmente sub-
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mette ao poder absoluto da nossa vontade a cousa corporea, na sub
stancia, accidentes e accessorlos. '

Excluída a propriedade litteraria, scientifica e artística de que
cogitam os Arts. 649 a 673, especificando os direitos que 'lhe são
inherentes, e, como, e por quem, podem ser exercitados, a proprie
dade, objecto do dii-eito das cousas, é a que se manifesta no uso
gozo e disposição dos bens, e na faculdade de rehavel-os do poder
de quem quer que injustamente os possue.

Pôde a posse manifestar-se no exercício das faculdades inhe
rentes a dita propriedade, aos direitos reaes sobre cousas alheias ou
a direitos e obrigações de contractos sobre cousas.

Fazendo distincção entre a posse directa e a indirecta indi
ca o Cod., exempUficativamente, a posse directa do usufructario
do credor pignoraticio, e do locatário. Equipara o inquilino ao pro
prietário no direito de, no caso de damno imminente, proveniente de
obras que se façam em um prédio, exigir do autor dellas as precisas
seguranças contra o prejuízo eventual (art. 529); e o de impedir que
o máo uso da propriedade visinha possa prejudicar a segurança o
socego e a saúde dos que habitam o prédio (art. 554). '

Conquanto, no Dir. Romano, o animus sibi habendi fosse ele
mento essencial á possessio, é certo que, np penhor, desdobrahdo-se
a posse pe^evedor e pelo credor, tinha possessio ad in-
terdicta a possessio ãd usucapionem.

Distinpindo o Cod. a posse directa da indirecta. vemos nes
ta o elemento do ammus sidi habendi, quei falta á directa Ngn?d
mittindo o Dir. Romano a posse de direitok nem po sso delou d^
protegel-os com os remedios indicados para a Júris quas° pSessif
Nao era a posse, em que o eorpus se evidenciava na detencir da
cousa; mas, como na posse, havia os elemp^fn., aetençao da
constituindo a quasi posse. elementos eorpus e animus

E' fora de duvida que, no Dir Romann ív,+
mo própria a cousa possuida, ou de exercer' na
proprio um direito, era necessária. '

Possideri tantum possurit. oiiap cimd- «
poralium non nisi Júris quasi possessio est ''veíut
haec quoque possessio animo et corpore sen' t f «ervitutum; sed
enim, qui Jus exercei cum animo illud sibi » eonstat; possidet
- Institutiones Júris romani privati § ^ (Wamkoenig
trina do nosso Codigo. é esta a dou-

Nas "Oservações para esclareciment,n rin
o Dr. orom BEVILAQüA deetaea a

,-4
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do affirma que, na grande variedade de opiniões sobre a r.n.rep •
aive. roduru-as a doia grupos: Theorla sSbJeXfe «LT "
va. Pela primeiia, que tem, a fundamental-a a obra momimonf i
de SAVIGNY, é o animus domini sibi habendi a vontTde h
suir para si, que origina a posse juridica- pela 'secunda ír /
IHE^G. a vontade é de todo impotente e IndSrente' / umã í"!
gra de direito objectivo, uma disposição de lei que decide <!e t ^
deante de nós a posse ou a detenção' o eorpus' sem fanímus P^^rf
a primeira, nao é possuidor o que detem uma enicü, «r. ' ,
titulo que seja, sem a considerar sua; ha um simples kctí Seriai
mas nao ha o jus possessionis, que se prende a este facto Para 1'
segunda, nao se faz mister saber se o detentor da cousa o'faz rnm
o animo de dono; dado o facto material da disposição da cous? S
norma jurídica e que, apreciando-o, decide se ao mesmo está ligada

causa °de ttençáo,
•  * * *

Depois de qualificar de errônea a proposição de que a posse é
uma instituição juridica, pois que esta é, como a vida humana um -
facto, e que jurídicos são os meios de protegel-a, diz MARCFtto
PLANIOL: Ihering não supprimiu o elemento intencional na con
cepção da posse. Sem vontade, não pôde haver relação possessoria-
por exemplo, não ha posse, si quis dormienti aliquid in manu uosnif'
(Dig. 412, f. 1, § 3°); O prisioneiro não pOssue as suas cadeias. '

Ihering admitte, como Savigny, o elemento intencional e se
ria impossível dispensal-o; somente elle o encara de modo diverso e
o considera como implicitamente contido no poder de facto exerci
tado sobre a cousa; elle o transforma, não o supprime (Traité pIp
mentaire de Droit Civil § 2268.)

Explicando a denominação de theoria objectiva, diz o citadn
civilista que, na opinião de Ihering, se deve reconhecer a posse nnria
ha um poder physico exercido voluntariamente sobre uma cmiea.
mas é mister, muitas vezes, distinguir da posse a simples detenSt'
porque, em vários casos (arrendatários, locatários, depositarSf ó
causa possessionis é de tal natureza que implica detenção da co^sa '
para outro. Esse elemento accidental preenche então uma funcSo
negativa; exclue a posse propriamente dita e torna-se caus'a
tionis. Onde se não pode reconhecer uma causa que dest-ua a n
se, o juiz deve admittir a existência da posse, baseando-sê L f? f"
exteriormente visível da relação possessoria. Dahi o nom! T
ria objectiva. ° theo-
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Nas "Observações" affirma o Dr. CLOVIS BEVILÁQUA que
o Projecto comprehendeu no conceito de posse todos os direitos reaes
com exclusão da hypotheca, por não comportar a detenção do bem
dado em garantia. Affirma, entretanto, que deixou em silencio a
explicação do que era a posse dos direitos, para a doutrina.

Não me parece que, pela redacção do art. 485, nas palavras —
propriedade ou dominio — esteja incluída a posse dos direitos pes-
soaes.

Resava o art. 566 do Projecto; A posse directa, mas tempo
rária, do uso-fructuario, do credor pignoraticio, do locatário e de to
dos aquelles que se acham em relação jurídica semelhante, em vir
tude da qual^lhes cabe o direito ou a obrigação de possuir uma cou-
sa alheia, não extingue a posse indirecta da pessoa em relação á
qual o direito de posse lhes é garantido. Este art. foi substituído
pelo art. 486 do Cod. Civil: Quando por força de obrigação ou di
reito, em casos como o do depositário, do credor pignoraticio do
locatário, se exerce temporariamente a posse directa, não annulla
esta ás pessoas de quem elles a houveram, a posse indirecta

Esta disposição conforma-se com a lição de Planiol* o resul
tado mais serio em todas essas controvérsias (sobre a posse) será
provavelmente conceder aos detentores regulares das cousas de "ou
trem (arrendatários e locatários), que se não consideram verdaripT'
ros possuidores, protecção possessoria contra todas as nessôa<? pvp
pto contra o dono da cousa que detêm. ' exce-

Ahi se Observa a limitação da protecção possessoria conferi
da ao possuidor directo, em relaçao á verdadeira posse úup npr^
nece com o possuidor indirecto. peima-

♦ * *

Assegurando a brasileiros e estrangeiros i-pci^ 4.
a inviolabilidade dos direitos concernentps ó dentes no paizConst. Fed. no art. 113 n° 17: E' garantido o Sítf f
dade que não poderá ser exercido contra o intpro proprie-
lectivo, na fôrma que a lei determinar. social ou col-

Para BENTHAM o fundamento da propriedade é p i • -f
va, porque somente esta é que attribue ao nronvil • ^
da faculdade de fruir de suas vantagens. "^"®'^ario a segurança

P.
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-nu. f • surge como uma necessidade ,da vida E'um facto historico extremamente antigo, anterior ás leis que nre
sentemente a regem; sua organização resalta de uma evSucão íen-
ta, ella e ao lado da família e do casamento, uma força social
se desenvolveu e cresceu no meio de muitas vlcissitudes.»

A' legislação incumbe,, como no tocante á família, ao casa
mento, aos actos jurídicos, ás relações de direito em geral estabele
cer disposaçoes determinando os direitos e os deveres decon-entes dapropriedade pnvada, sobre cujo systema se firma o elemS ciSu
das nações cultas. ciucato civii

®  113 no n da Const. de 16 de Junho de 1934 trata derestiicçoes impostas a propriedade particular, por interesse publico.
Além das restricções impostas á propriedade pelo cit nri-113, nP 17, por necessidade ou utilidade publica e das que o são pela

administração, attendendo a interesses de ordem publica ou nLticular, que algumas vezes se reflectem sobre o bem estar da coleti
vidade, ha outras, que surgem da própria situação dos bens em ohp
ella se manifesta. '

E- o que se dá, principalmente, quando ha prédios contíguos
determinando situações de facto entre os proprietários, e imnondó
a necessidade de regulamentação das obrigações e dos direitos dos
visinhos.

"As relações de contiguidade ou visinhança entre prédios, per
tencentes a proprietários diversos, têm como effeito necessário pôr
em conflicto os direitos respectivos de seus proprietários; e esse con-
flicto não pode ser conciliado senão por meio de certas limitações
impostas ao exercido de faculdades naturalmente inherentes á pro
priedade. Essas limitações normaes, e indispensáveis, podem, em
these, ser expresas pelo principio — de que o exercicio da proprie
dade é subordinado á condição de não causar damno á pronrieria

voi.io.Tír,
Comquanto pareça que as obrigações derivadas da visinhan

ça, que o nosso Cod, prefere denominar direitos de visinhança <?p
servidões, é justa a observação de MAR-CADE' referente a fixação de limites entre os prédios "E' de

evidencia que o direito de um proprietário de obrigar o visinho a iimítai- o seu prédio não é uma servidão; não ha ahl o onus IpoL
to a um dos prédios em proveito do outro; não ha prédio dowÍT
te e outro serviente; ha simplesmente uma obrigação toda
ao proprietário e idêntica contra o visinho. (Cours Élémenf ■
Droit Civil Français vol. 2° n° 646.) ®ntaire de
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Também entre os Romanos não se considerava que houvesse
em taes casos servidão. Incluíam entre as — obligationes quae qua-
si ex contractu oriuntur — as que derivavam de uma communhão
incidente da confusão de limites, e das acções — familiae erciscun-
dae, communi dividundo, finium regundorum. "A visinhança foi
outróra considerada entre os factos de obrigações, na classe dos qua-
si contractos". POTHIER assim a julgava.

Limitado o conceito do quasi contracto á gestão de negocio e
ao recebimento do indébito, já não se pode considerar a obrigação
que respeita á divisão dos prédios na classe do quasi contracto.

♦ * ♦

O direito vigente, entre nós, antes da publicação do Cod. Ci
vil, de referencia á situação dos prédios visinhos, considerava-a co
mo matéria de servidão. O Cons. LAFAYETTE, no seu magistral
trabalho — Direito das cousas —, além da parte doutrinaria con
cernente ás servidões, á sua constituição, limites, extincção e acção
trata desenvolvidamente de cada uma das especies das servidões
legaes e convencionaes.

O Cod. Civil, tratando das servidões prediaes, firma disposi
ções geraes sobre as mesmas, não as especifica, limitando-se no art
705, a declarar que, nas servidões' de transito a de maior oniís inclue
a do menor e a menor exclue a mais onerosa. O Cod. Civü reco
nhece, pelo menos, a servidão de transito, comquanto se refira ao di
reito de transito, de_ passagem, quando se occupa com a passagem
° S r. r S.r. "e pa.sagam"o. a?ra-vessadores particulares por propriedades também particulares' que
se nao dirigem a fontes, pontes ou iogaies públicos, privados dé
t.rQ oomríinflQ í;í50\ rTv,^j. Utítra serventia (Art. 562). Tratando das aguas, nTsecgàÔ dosVen
tos de visinhança, estabelece no art. 568: "Serão pleLados em
aeçao summana as questões relativas á servidão de Suas Hs 'n-

-  artigo parece que o Co-
, que não as do

direitos de visinhança. ^ "«a-auiuus no capitulo dos

""t^as servidões, que não as do
allàs se acham incluídos

prediaré S'rctofdVSanc:
íerenças; e fundil-os uns nos Ss ™'fa'anto, entre eUes dií-
pnnivnf.no « afó oin-, outros, pode produzir Incorrecçoes,
C^BEUDANT^acere^^ vezes, verdadeira confusão, como observa
Sn! . do Cod. Civil Prancez _ Dos contractos e obrigações convencionaes.

rií.y..ííití-; te". >
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O Cod. referindo-se ligeiramente ás servidões de transito e de
aguas entende que nem todos os direitos de visinhança constituem
servidões prediaes. Conveniente seria que deixasse a cada capltuS
a matéria de que o mesmo se occupa;. ou entendendo que devia nren-
del-os como direitos e obrigações de visinhança — não os estudassp
em capitules differentes, fazendo em um referencia ao outro.

No art. 646, por exemplo, tratando do compascuo, admitte
que seja este estabelecido por servidão. Nos capitules sobre servi
dões nao ha a mais ligeira referencia á servidão de pastagem aue
como ensina GIANTURCO, não se confunde com o compascuo: Ser-
vitus pecortó pascendl — servidão de pastagem, como verdadeiro di
reito real, é inteiramente diverso do compascuo (Instituizioni di Dlr
Civ. italiano § 151.)

♦ ♦ ♦

No art. 674 o Cod. inclue nos direitos reaes sobre as cousas
alheias as servidões. Como já vimos, o Cod. definindo a servidão e
expondo a materiá doutrinai sobre as servidões prediaes, quando
trata destas, apenas dá a denominação de servidão ás servidões de
transito. Todos os direitos reaes sobre cousas alheias, conhecidos
como servidão predial, acham-se especificados nos direitos de vi
sinhança.

Parece que nenhum inconveniente haveria em se destacar uma
obrigação resultante da visinhança dos direitos das servidões, oriun
das dos ônus que pesam sobre o prédio serviente.

Quando trata das relações entre proprietários visinhos, mos
tra PLANIOL como as obrigações dos mesmos, originadas da conti-
guidade dos prédios, differem das servidões. Occupa-se em seguida
com as servidões prediaes ou reaes e as servidões mutuas.

Em referencia ás primeiras, observa que as servidões, não im
pondo ao proprietário do prédio serviente senão o dever de abster-
se ou de tolerar que o dono do prédio dominante pratique certos
actos, não se podem confundir com as prestações positivas, que in
cumbem aos proprietários, constituindo obrigações pessoaés e não
servidões propriamente ditas. Lembra, entretanto, que essas obriga
ções, que se originam da visinhança, têm um caracter particular-
são semi-reaes; porque a obrigação que pesa sobre um dos nronrie'
tarios é unicamente propter rem. Em conseqüência a acção de li
mites, ou de tapagem, tem, até certo ponto, o caracter de uma ZoZ
real, determinando a competência do juiz pela situação da eont»
jlocus rei sitae. uusa •

> >
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Quanto ás servidões prediaes, nondera mio «o <•/» -j-
onus imposto a um prédio para o uso ou utUidade de um ÍrPdi ®
tencente a um outro proprietário. Com a theoria romnnn
accordo a franceza; mas, legislações ha. que admittTm fd-
creadas em favor do locatário do prédio dominante." e^^vidoes

Indica depois as servidões naturaes as iPfmpo d« ̂  4.
blico, as de interesse privado, e servidões estabelnH
procidade. civiaoes estabelecidas sem reci-

Quanto ás servidões mutuas que enumera
objectos: Precaução a tomar para o escoai^nt^ Âf
recolhidas no telhado; para certos trabalhos ou deDoslhíf^d""^^^^
reza a prejudicar o prédio visinho- distancia a nheTtura de janellas e frestas; distada fobservar t^^^^^^ t
commenta a opinião de AUBRY e RAU adonfanf ^ Plantações;
e geralmente pelos autores de que" . ^ DEMOLOMBE
ellas acarretam, são universaes, para toda 'rDrLriiri
constituem direito commum, pois "a palavra Sr?Í- P"vada, e
de uma excepcão á regra geral de uma J servidão indica a idéa
reito commum". ® derogação contraria ao di-

Discordando, observa que a naturp^a ,
de de sua freqüência ou de sua raridade- e m? depen-
se prendem ás servidões mutuas, reflecteiii n^n P^^""Pios, que
deiras servidões; consistem em 'imped?r''^m°^'!!!fí''®.® v;rda-
car um acto que teria o direito de fazer Pm °P^^®tario de prati-
lei não o prohibisse, e assa prohibicão é P-jtaj, Propriedade, se a
Prelío vlslnho; é „ ,„e .e dá com'::

Tendo o Cod. Civ. estahpippi,^^
blico, a lei no 4827 de 7 de do registro pu-
dec no 18542 de 24 de Deeembro de im ' .f Sd^menteda pelo
Pecie. dd 1928, providenciou sobre a es-

E' um dos modos de acouki -

tomcrlpçáo do titulo de transíerentía"" d^^^dade tamovel a(art. 630 - 1.) sKimm no registro do immovel.
Estatue o art. 534: a tmuo • -

se apresentar o titulo ao officiai datar-se-á do dia em que
P^otocollo. do registro e este o prenotar no

Segundo a definição de TT?fMJT<-utT
ONG, geralmente seguida, a

.1>,V
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transcripção é a copia integral do titulo no registro publico compe
tente. (_Sur Ia transcnption ii" 124.) Pondéra elle que o systema da
Inscripçao por extracto pode dar logar a inexactidões e omissões
prejudiciaes sobretudo quando se trata da propriedade territorial '

cif no art. 237, § unico, enumera os requisitos da transcnpçao da propriedade immovel, em qualquer caso

tocollo^^"'^^ o Cod. á necessidade da prenotação do titulo no pro-
No direito anterior, á Republica, a prenotação era um favor

concedido por lei as pessoas a quem competiam hypothecas, depen
dentes de especialisação. Aquelle, pois, que deixava de requerel-a nn
prazo legal, renunciava apenas a uma vantagem, mas não perdia o
direito de, a todo tempo, inscrever a sua hypotheca, uma vez que se
apresentasse com os elementos necessários, isto é, com a esDeciaii-
saçao ou com os documentos que importam á especialisação (La-
fayette — op. cit. § 227 — 3.)

_Occupando-se com o systema estrangeiro concernente á trans
cripção, ensina Planiol, que, em principio a convenção de alienação
não desloca a propriedade, e o comprador do immovel, só se torna
proprietário pela inscripção no registro de immoveis, feita em segui
da a um acto de investidura. Mas aquelle que se torna credor de um
immovel,, de que poderia obter a investidura, pode conservar o seu
direito por uma prenotação (Vormerkung) feita no livro territorial
Op. cit. n° 2599.

Emquanto no regimen do Império a prenotação tinha o cara
cter especial assignalado pelo Cons. Lafayette, a legislação estran
geira, mormente a allemã, consideráva a prenotação como uma ga
rantia do adquirente de um immovel, ainda não investido no do-
minio do mesmo, contra negocios do alienante, que, não tendo em
consideração os encargos já assumidos pelo adquirente, o prejudi
cassem. E' o que se conclue da nota ao art. 2335 de PLANIOL op cit

A annotação, no protocollo do official do registro, de um ti
tulo, na mesma data, em que é levado para sèr transcripto e é -nor-
tanto, anterior á transcripção — eis a prenotação do nosso Codigo.

Prenotação e transcripção se consideram necessários nernntl
o codigo. Mas da prenotação podem decorrer direitos mesm^^ní!
da transcripção. ' mesmo antes

e; assim que na conformidade do art. 535, sobrevindo fallen-
cia ou msolvencia do alienante entre a prenotação do titulo e 7 sL
transcnpçao, por atraco do olflclal. ou duvida julgada
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te, se fará, não obstante a transcripção exigida «no r^f
te ca^o, a data da prenotação. exigida, que retroage. nes-

Dispõe ainda o Codigo no 5 iTnií>rt ^ao tempo da transcripção. ai'nda não estiver pagoquirente, logo que fôr notificado da faUencS ou tenhí 1 ' °to da msolvencia do alienante, depositará em jLo ̂ preçf
foi pago ao vendedor."perfeita e^Tcaba^rf'do, pela transcripção. o dito immovellrcomp^^^^^^^^^^ e transmitti-
effectuar o pagamento. Mas. como o vendedor fallirio^""'^® ^nao pode receber a importância do contracto éiín fo preço seja depositado em Juto íara ulterto leCtamentol®"

Bahia. Junho de 1936.
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Sociedades de patronato
Prof. Demeirio Cyriaco Ferreira Tourinho

(Cath. de Direito Judiciário Penai)

A assistência aos detentos data de época muito remota
Escriptores ha que vão encontrar a súa origem no'tempo de

Platão, que allude a uma sociedade philantropica denominada _
"Circulo Nocturno". — cujos membros tinham a incumbência de
ensinar a "virtude da alma" aos criminosos susceptíveis de rege
neração. ®

Sustentam uns que o patronato aos condemnados tem o seu
germen na instituição dos "procuratores pauperum", sociedade crea-
da no anno 235 pelo Concilio de Nicéa. -

Os seüs membros eram sacerdotes encarregados de visitar os
presos e de soccorrel-os com alimentos e roupas.

Pensam outros que o instituto do "Mosteiro de Limoges", no
século VI. no reinado de Clovis, empregando os detentos nos traba
lhos agrícolas, lançou as bases dás sociedades de protecção aos re
clusos .

No século XIXI appareceram na Italia confrarias religiosas
destinadas ao amparo material dos condemnados e no século se
guinte se espalharam por vários paizes da Europa.

Mas a primeira sociedade de assistência ao presidiário, func-
cionando regularmente, só appareceu no século XVIII. nos Estados
Unidos da América do Norte, a 7 de Fevereiro de 1776. com a funda
ção da "Sociedade de PhUadelphia para assistência desinteressada
aos presos", que dois annos mais tarde passou a ter a seguinte de
nominação — "Sociedade para aUiviar as misérias das prisões nu
blicas". ^

Na Europa, o berço do patronato foi, segundo a aífirmati-
va de Adolpho Prins, a Dinamarca, onde a obra se iniciou a 24 Ha
Abril de 1797. "in-iou a 24 de

■ t- ^
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Jy™ á tolcTa™»™^ e^nsro foi funda-1825, por esforços de Theodoro Flicdné, !. 7' ® Allemanha. em

tendo tidrrSeta°oS:re1if;i^^^^ se deve a D„cpi.lao,,
Finalmente o naf ^nstallada em 1888.suto nalia, Raii, ̂ Atados os "'í"™ N°™ega,

LiéffP " ®' ̂ 0 "Congresso Interna Universo, o que levou
2  ̂""0 de 1905, a affirmar Patronato", reunido em
feito onde a idéa rio presente, não ha
sela alguma instituição Hp ^ não haja penetrado e

*  favor dos adultos e me ^^^^sf^ncia, por mais modesta que
Hoje, escreve c „ !

glaterra, Allemanha, as socíèri^anl Paizes, na França, In-
çao, formando uma vasta a<;qo ^ tendem á centrali-
o território da naçã^ Penr ^'^tividade abrange to-

it^enalogia, pag. 129.)

II

de patronato é mate-
'"iiia de um e de outro encarcerado, ao excarcerado

re,""em que é ̂ wtaTa^ niaterial ao encarcerado, isto é,
cuja de um dever^^ °o"demnado dentro do carce-^ rdade é seqüestrada" ^"sophismavel para com aquelle

^'^oral^rt ®°^'®^^des de ̂ oSnizn^^°' ® remedios aos presi-^1 Administrativa. ^^nizaçao particular, attentaria contra
^ SeSSis^f.AVt aIs..

wActLlVâ, '-♦AcHj <4 l/OGIlUârriâ CUÍXví^

^sístoncla. m f •

tambe]ír^ou^^?°®' o^intuito ?g^í^°"Ato se exercita de referenciallZI ' "LScêrr.'' ' »
material °comt° °™P"mento™de^tM°°°'°''°''' "wamento ct>n-estante de aaiantamentf a ^ ^ d-*» => asslstencla

de recursos pecuniários indls-

,  J-1'V» ".-Af''! ,Í5V''" V'.'TÍ, :■ •
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pensaveis á sua subsistência e trabalho nas officinas, deve ser pres
tada.

Todos os penalistas reconhecem a necessidade de se amparar
o excarcerado nos seus primeiros passos na sociedade livre.

Sao de Corrêa de Araújo as seguintes palavras, que fundamen
tam a these em debate: -Ao sahir do cárcere o condemnado sente
em torno de si um ambiente de desconfiança, uma pesada atmos-
phera de prevenção e de repulsa, tanto mais intensa quanto maior
for o alarme social causado pelo crime por elle praticado E' uma
situaçao das mais tormentosas essa em que se encontra o liberado
ao sahir definitivamente da penitenciaria. A sua nova adaptação
ao seio do aggregado humano não se faz sem esforço e sem remoção
de obstáculos e preconceitos. E* mister, portanto, que a aggremia-
çao humana venha em seu soccorro, prestando-lhe a assistência ne
cessária nesse regresso á vida social, após o cumprimento da pena
que lhe foijmposta. Dahi a instituição dos patronatos, cuja acção
protectora começa na vida carceraria e termina preparando-lhe o
ingresso na vida honesta, etc. ("Novos Horisontes da Justiça Pp-
nal", pag. 205.)

O Inolvidavel Ingenieros já se externou do seguinte modo: "O
excarcerado necessita ser ajudado e sustentado nos seus primeiros
esforços para adaptar-se, moralmente, ás condições de luta pela vida
na sociedade que o recebe com desconfiança." ("Criminoloeia
pag. 204). ® '

A causa principal da reincidência, assegura Lacassagne, não
é a prisão, mas a indifferença ou a malignidade da sociedade' para
com o homem que praticou um crime e cumpriu uma pena.

A conclusão a se tirar é esta: O desprezo que se vota ao egres
so da prisão, o reconduz á estrada do crime.

A assistência material se exercita também de referencia á fn-
milia do recluso.

Exclama Luiz Malinarí, em seu livro "El Ocaso dei Derecho
■ Penal": Quantas mães choram os seus fUhos, sepultados vivos nos
tumulos dos reclusarios; quantas esposas inclinadas ao suicídio ou
peor, a prostituição pela ausência prolongada de seu esposo- oúnn
tos meninos estendem as suas pequeninas mãos á caridade 'nnWipõsó porque o seu pae está no cárcere; quantas mortes moraes- Zan^
tos alcoolatas; quantos esmagados por esse colosso de argila
penitenciaria! a-

De facto, assim é.

'■ - ■

0»í,
-•X* . •
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3demnado! ^o^^ente porque ficou ao desamparo a família
Os tonfpne? ^i._ _ -

^-aui,a mii
do condemnado! puique iicou ao desamparo a família

archlyo da Penitenciaria ^^'^"^driptos, colhidos em cartas do
lue fica exposta a famn- ^ Paulo, provam bem as misérias a
assaltam o seu espirito recluso e os soffrimentos moraes que

Carta no 5.

querido marido.

a minha c^a pidiíírin^^ Judiada por j. g. de O. Elle entrou pa-
tive mi7if ^ nossa filha em casamento.queza e fez tnal a ella^o^^^' prevaleceu de minha fra-

agora não quer casar".
Carta no g.
Presado marido B.

necessidade me obriemi^^ 'lae estou morando com outro homem. A
não quiz vêr mi multo • doente e sem recurso e

minhas filhas passar necessidade."
.  '.'arta no 9

querido filho.

participar que sua mulher está na

C

bôa

arta no iq.
Caro marido
"Eu tiy

P^ra nao te enganar""''"^ mezes. Mando contar qu®
Carta no

Ía K-
^arta n® 12 ^ outro homem ha uns

osLo.C.P0S0.

15 dias.'

que a por fj
^6ssidade e a m^ip tenho mais. uma menina,

obrigaram."

causarão essas noticias no espirito do

' Wj- "• ,

/

■■ /?'!
•. í

^.'1r:ál

•  T... ."»*r Ht';;'
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III

A assistência moral é a funcção precipua das sociedades de
patronato.

Uma palavra de conforto, um conselho, uma exhortação quan-
- to bem produzem no animo do presidiário!

O facto que vae abaixo relatado occorreu recentemente, em
Outubro de 1935.

Por oceasião da minha visita á Penitenciaria de Nictheroy, no
anno e mez indicados, foi-me apresentado pelo illustre Df. Antônio
Ciuffo, seu Director, um presidiário natural deste Estado e que, por
isso, tinha a alcunha de Bahianinho.

Na ligeira palestra que com elle mantive, dirigi-lhe palavras
de conforto e de esperança em sua regeneração.

Ao me retirar da Penitenciaria, foi-me entregue pelo alludido
Director um presente que me enviava Bahianinho.

Chegando ao hotel, escrevi-lhe um cartão de agradecimento
com renovação das palavras que lhe havia dito.

Retornando ao meu Estado, encontrei em minha residência
a carta que vae abaixo transcripta:

"Penitenciaria de Nictheroy, em 21 de Outubro de 1935.

"Exm°. Snr. Dr. Demetrio Tourinho".

"Respeitosas saudações.

"Tenho em mão o vosso cartão, de 18 do fluente, relativo á
minha modesta lembrança.

"Respondendo-o, faço commovido ante a nobreza e magnitu
de de vosso coração, demonstradas cabalmente naquellas poucas
linhas.

"Confio na sabedoria e bondade divinas, por isso mesmo pro
curo guiar-me pelos seus excelsos ensinamentos.

Confio igualmente nos nobres sentimentos que animam o meu
illustre co-estaduano, na certeza de que não se esquecerá de que aqui
fica um vosso infeliz patrício atirado, em hora azarenta de seu des
tino, á mais penosa das situações a que pode um homem chegar em
sua existência.

"Com máximo respeito, um vosso humUde patrício, A. J o
(Bahianinho)"

Esta carta indica bem o effeito balsamico e confortador d»
assistência moral ao recluso.

i.
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nato, quer dos adminicfv emane das sociedades de patro-
encarcerado, mas esta Penitenciaria, a regeneração do
ngião e da educação ° 'Consegue quando acompanhada da re-

g^osa, escreveu Süin criminoso, fóra de toda idéa reli-
é construir nm il,?' Crisis dei Derecho

ga a tierra ai sonjo sem base, para que em breve "ven-

Mas não b P^^siones."
condemnado, levantada ® Preciso a educação intellectual do
^ adeiro objectivo da ° ° ensino experimental, com a noção do
.  A instrucçâl 11perigo. a educação é, para o recluso, um grande

Prado, ex-Dkfclíll"í; ̂ f^^^veu o Dr. Arthur Xavier Pinheiro e
ucação forma o car Paulo, é preciso educar.

acter, adapta o indivíduo ao meio social.

IV

deP^^ronato. ^ Juudica é o terceiro objectivo das sociedades
^Prar, como indispe^avai^^ rnoral prestada aos presidiários, deve

Os requerimprif ' ̂ assistência jurídica,

sottren?"^ a sentençl
de nrn ^sim, um conct ® continuam encarcerad -
iíT-T' ' de loncl Podidos de revisãoassistência. de livramento condicional justificai»

dicimiâi^ri ® de Novembro d Penitenciário", pelo decreto
dições ip P®hde, de formm ^ concessão do livramento cogaes qu0 só o 3d Processuaes e do cumprimento de co

c,a^ ZZTírL~^'-
corres-

gaes qu0 só o art Prccessuaes e do cumprimento

POMem" «'Mo Dr. a,,™^°
•  ..r, s.nno de Assaly, em seu relatório

o que >®"inios inn,l P^^" 35:^■^emos? Appeii„^^°® Pedidos de livramento condicional-
em alguns casos, para os corações de

'^'.1 \ > • i' , ' -• .

,  A a;. í-

1

Quando visitei a va •<.de Outubro de 1935 f.-vn '^^^^"'^iaria de São Paulo, no mesmo mez
Assaly, seu dignissimn vi "PP^^^i^^^idadc de ouvir do Dr. Alfredo Issa
ctos colhidos com a »s melhoras referencias aos fru-
cerado. cncia moral que ali se dispensa ao encar-

'. ' .« :• ■■ ■ . ■ '■
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infelizmente, são diminutos, porquese trata de advocacia gratuita, e, por isso, nada se faz. . .
infelizes, depois de enormes sacrificios accnmniam600SOOO ou 700S000, fructo de seis ou sete annos de trabalho ininter

rupto, e contractam um advogado por elles escoUiido.
••Infelizmente, nem todos são escrupulosos. Alguns cobramluna exhorbitancia e outros cobram os honorários e... desappa-
Na Bahia e em outros Estados do Brasil as coisas não se nas-

sam de modo differente. P^®
Emquanto não se crear a assistência jurídica aos encarceradn<!as sociedades de patronato não terão completado o seu objectivo

V

A quem deve corre.sponder o exercido do patronato ao
ou ao particular? ao Estado

A questão tem sido amplamente debatida.
P illustre penalista argentino Ballvé assim se externou- "ami juicio, el Patronato debe tener carater oficial, pero no eenemi

smo limitado a cada uno de los estabelecimentos donde esté fun'
ccionando".

De Reínach é a seguinte opinião: "Ao Estado é que cabe cons
truir a ponte entre a prisão e a sociedade."

Contra o patronato official se levantam varias objecções*
a) O que ha cumprido uma condemnação deseja se desliear

quanto antes, de tudo o que significa autoridade, e os agentes do
Estado, desempenhando o patronato, se apresentam ao espirito re-
ceioso do excarcerado como funccionarios policiaes. O patronato é
para elle uma prolongação da autoridade do cárcere, uma esnionn-
gem que o seguirá sempre, produzindo em seu espirito a desconfiou*
ça e_o temor. Dahi nasce, por parte do excarcerado, a recusa á nm-
tecçao que lhe quizerem dispensar, porque sem ella estará comnle-tamente livre (EuseMo Gomez, "Patronato de Excarcelados-r

b) Depende da administração publica e esta importa em tro
mites morosos, regulamentação e::cessiva, expedienteinflexível, emfim, uma engrenagem complicada que prejuSS f
talments, a acçao, efficiente do patronato. ejudicara, fa-

c) Exige por parte de seus agentes um coniunf-tu ^
des moraes e intellectuaes que não se encontram nn f
publico. ntiam no funccionai^io

t-. -'
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pecialistas^^na^mlSa^Ta"^ Patronato particular, indicam os es-cursos pecuniários ' ° ̂  iniciativa e a escassez de re-

particular sobre Bandeira a vantagem do patronato
novos, porque -<!n ° recommenda este para os povos
balhados neio<! nmhi passado longo e longamente tra-
nos casos de interpcccf"^^» é que têm a idéa nitida de que.
o melhor meio Hp hop i^ctivo, a iniciativa privada se impõe como

"o congresl 'r > ' ^
questão foi discutiriq ^Poiario de Budapest, reunido em 1905> ^
uma conclusão em scientistas de alto valòr, tendo sido votada
poder publico. or.do patronato privado, mas controlado pe p

publica, em igos Brasileiro, reunido na Capital da B®
""•nd, nestes termos ^ conclusão formulada por Lima Drum*
cm aos indivíduos nnn organizar-se no Brasil a assis e
repressão. E' prefpriv á vida social, concluído o tempo
va privada, sob a ^ assistência organizada pela
se, desde já, essa nraa ■ nuas na impossibilidade de o
mesmo com caracter omdaf°' ̂  ̂ ^missivel a creação do patron
que instituiu ^2 de Setembro de

sido letra morta ° Patronato official, mas esse dec"Torta ate o momento presente.

VIV M

RiGCOUJlçppy^ o
^ficial e percebendo^^a^^"^^^^."^ patronato particular ®°^^gsso
Penu ^ ̂déa Dor de sua organização em
Um ^^maria do Estada ^^usião de uma aula pratica de .j^dar^ma sociedade academ?' ^ Agosto de 1934, de se

ado e á famllio assistência ao encarcerado, ao

do ue uma aula pratica oe

ma sociedade academ?' ® Agosto de 1934, deado e á família dp assistência ao encarcerado,
O  ® de outro.

« -lamilia dp "wioi/cin;ia ao encaixei au^,

O grão n- ®
® ̂  P''0'a°estó terreno esteril. Germinou ®^ c de Direito: ..p°^^^^^^uto que dias depois se fundava

ppw, seus "p,f i ^ ̂'®"aato Acadêmico aos Encarcerados-
"pQf , VAXOO ucpuid OC j C

ppw, seus ^'®"aato Acadêmico aos Encarcerado •

íio-

Fa'

sisteííc?^"^® a assisten^ •' ^^^^tados a 30 de Setembro deaos ' encarcerado^^^,
livre ^ ̂ ^"^m^u^rados p« ^ reclusos e assistência moral ®. (j^d®'  o objectivo de rèintegral-os na sod

V * '

ilV.'
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Esta é a pedra angular e baslca do magestoso pdifiPin
ser levantado pela brilhante mocidade da nossa Faculdade

felizes^' e sem tibieza, trabalhar pelos in-
Já o dôce Jesus de Nazareth pregava a assistência aos que sof-

írem dores moraes e aos que padecem fome.
Mas o trabalho, que tem por objectivo minorar as dôres os

soffnmentos dos reclusos, deve ter por base o amôr, a d^dicaçã; a
energia e a coragem, porque só assim o homem cumpre a sua
sao na sociedade. ^""ipie a sua mis-

Paulo.^''^''""'" ^^^«"^'nendava o apostolo São
Façamos o bem sem olhar a quem.

-N. da R. — Publicamos a seguir os Estatutos do "Patronato
Acadêmico aos Encarcerados", a que se refere o artigo supra e ?un-
dado nesta Faculdade de Direito em 16 de agosto de 1934:

ESTATUTOS DO PATRONATO ACADÊMICO AOS ENCARCERADOS

CAPITULO I

Da ceração, seus fins e séde

Art. 1° _ o Patronato Acadêmico aos Encarcerados, funda
do em 16 de Agosto de 1934, tem fim puramente humanitário e visa
prestar: a) assistência moral e jurídica aos encarcerados; b) assis
tência material á família dos reclusos; c) assistência moral e mate
rial aos excarcerados, com o objectivo precipuo de reintegral-o<! •no
sociedade livre.

de de DireiS ~ ̂ Patronato será no edifício da Faculda-

CAPITULO II

Da direcção

Art. 3° — O Patronato será dirigido nor nmo • -
doze socios effectivos, estudantes da Faculdade de
pela Assemblea Geral . uireito, eleitos

os soofof:SXo"gtô a7s™fSÍ

:4í! 'o:. y
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o pre-

inmiedUte^^e^LÍ""''® ''■" administração, fazendo entregaao seu sLeLr «"arda e lésponsabllidade
sidente. ' ° respectivo compromisso, perante o Pre-

Art. 15 Incumbe ao Orador Ofíicial:

sidente jíigaí cmvTnZlte- occasiões em que « *-•
Patronato. P^rte em todas as commissões de representação do

Incumbe ao Fiscal:

raria do pSnSn contas, escripturação da Thesou-Ijj °"ato e seus pertences;
Que tenha procedido^ ^ commissão dos doze o resultado do exame
do relatório annual^do^^p^reshl^*^^^'^^^'^^^ Thesoureiro constantes

Art. 170 T

a) da ^0 Consultor Jurídico:
vantarem nas reuniõéq^ri^^ cscripto, sobre as questões que se ic

orient . . . ^ Commissão;
coIlaborai^H-^''^^"^^"^ ^ actuação do Patronato;das visitas aos estabeledm^tos^ ° Presidente na organizaça

^ter!!"" ao Bibliothecario:sua con^eívaSof^^"^^ ® responsabilidade a Bibliotheca, velandu
bibliotheclr' ^°"hecimento do Presidente as offertas feitas ^
^botheca ao Preídente naf o movimento geral da

^ para constar do seu relatório.constar

CAPITULO V
>» fla Assembléa Geral e da Commissão dos 12

^rt. igo
^®rai e da Commissão dos

'^for^dade com o^St"^glf^ ^ral se reunirá e será convocada
-  ̂̂ ragrapho Unico estatutos.

^ Assembléa Geral convocada

de

a

■ 1,1

'  ií
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SdemerH~Patmnam'" P=i»
zenna".S' ?e G«t

CAPITULO VI

Da assistência moral

^ assistência moral será nre^inHo omo „dos e aos exeárcerados. Aos encarcerados, por occasião di^^^^víír"
mensaes aos estabelecimentos penaes, consintindo em conselho,
commendações efficazes que possam conduzir o aSJo ^ ^nado a regeneração. Aos excarcerados, por meio de Xticas
taçoes que tenham o objectivo de evitar a reincidência.

Art. 22° — Um dos membros da Commissão on nnf,-mquer socio, por solicitação do Presidente, fará sempre ouf no.?"^,"
dentro da Penitenciaria, uma palestra que deve ser assistiria T
presidiários. ^ assistida pelos

ntyi Unico. — A palestra, que terá por objecto assum-
da nlTanri jurídico, será previamente combinada quando reunida a Commissão. i-umoina-

~ Nenhuma palestra se realizará na Penitenciariasem o prévio consentimento da autoridade competente.

CAPITULO vn

Da assistência juridica

Art.
cerados.

24° A assistência juridica será prestada aos encar-
Art. 25° — Nas visitas mensaes aos estabeleciment/i.os membros da commissão dos doze ouvirão os reclusos é reílhp

^ suas queixas para, sendo fundadas e justas encaminha?
Conselho Penitenciário ou ao Procurador Geral dofe do Poder Executivo, por intermédio do Secreta^ d ° í
Publica. «secretario da Segurança

Art. 26 Se ficar apurado, nas investigações feitn. i omlssaó, que nao foi concedido o livramento conL7on?1 ?
a elle fizeram jús, ou que ha reclusos sofírenri» P^^^sos quelegal, ou çue o pz„ce.o crMlual ^

¥.

ul " • h ;>
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parecer e ouvido o Presidente da Com-

da ao caso P^rda de tempo, a medida jurídica adequa-

CAPITULO VTTT

Da Assistência material

reclusos e aos material será prestada á família dos

Paragra '' condicionados,
material de rounn ~ Consistirá esta assistência no auxilio

Art. 280 -! ^^"^«dios e habitação,
res públicos e da ̂  Commissão providenciará pai-a obter dos pode-
esta assistência. particular os meios sufficientes para

Art. 290 A Prvtv.
So para os excarcérados empenhará na procura de empre

capitulo IX

Dos socios e suas contribuições
Art. 30O __

CO classes; fundadores°w ^^^^onato serão distribuídos em ci»'
'^dentes. ' oranos, beneméritos, effectivos e corres

Paracronv.^ .
to-

entes. ' "vários, beneméritos, effectivos e corre»

""am parte S°cSaçã°o ~ são todos aquelles QUe
Wrít '"atituto no dia 16 de Ag®
são a ^ 'iaaesquer outra, n - professores da Faculdade
sTJT. -<>1. a Juizo da Comm
sãfi ,0 yuaesquer ouii-n.. . Protessores da Facuiaau«

sernool Senememo??/-'' a juizo da Com:
i'ão todos° a crlteiin prestarem relevan
tencer ^^umpos da Assembléa Geral. Effectivos,
fSa d ^^««tuto. Corrin desejarem
correrem cio Estado°"^^"^^' aquelles que, residiP ^
rio da ®^^^^ridecimeni-^°"^ ̂  dedicação e prestigio
«io curso r^«^ão dos dtT n, ' Patronato, a cri^

cm gozoT^^^^® Direito f sido, até termiPaç^,
Art 310 direitos Patronato, socios

socios. fcis effectivos contribuirão com a quota ^da qual não serão obrigados os deiP^

•r

'^• ■• ' r ' l' ■
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CAPITULO X

Dos fundos do Patronato

,  (

Art. 32° — Constituhão os fundos do Patronato:
i$a) as contribuições mensaes dos socios; •

b) os auxílios pecuniários fornecidos pelos poderes públicos;
c) os legados e doações advindos da generosidade particular;
d) os saldos líquidos de fsstivaes promovidos pelos acadêmi

cos, para auxilio do Patronato.

Art. 33° — Os fundos do Patronato serão depositados ein um
Banco, ou na Caixa Econômica Federal, cabendo a guarda e respon
sabilidade da respectiva caderneta ao Thesouro sob a fiscalização di-
recta do Presidente.

CAPITULO XI

Disposições geraes

Art. 34° — Haverá, além do livro para registro das actas de
reuniões, outros destinados á inscripção dos socios e á presença na
Assembléa Geral e Commissão dos doze.

Art. 35° — O Thesoureiro terá os livros que forem necessá
rios para assentamento do movimento de entrada e sabida de di-
nheiros.

Art. 36° — A commissão dos doze prestará, por oceasião de
sua posse, um compromisso.

Paragrapho Único. — Este compromisso, que será individual
consistirá em pronunciar o componente da commissão, perante os
demais companheiros, as seguintes palavras; Eu. . . (Fulano de tal )
prometto desempenhar fielmente e com ardor as funcções que me
foram confiadas.

Art. 37° — Todos os casos omissos nestes estatutos serão re
solvidos pela Commissão dos doze ou pela Assembléa Geral por
maioria de votos. ' ^

Art. 38° — Os presentes estatutos, que entram em vigor desde
a sua approvação pela Assembléa Geral, só poderão ser alterados ou
reformados mediante proposta assignada por 2/3 dos socios em pie
no goso dos seus direitos, e approvada em duas sessões consecutâvas"
convocadas na forma prevista por estes estatutos.

■  V
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CAPITULO XII

Disposições transitórias
I

1° dè Mab de 1935°a"^irj °L Patronato, no período de
passado e que se acha pm ^ Commissão eleita o anno

Para exercicio no momento presente.nestes estaSs "e^^seliri rí^!" os cargos não previstos
titulares considerados supplentes.

preenchidos Doriií!u„^^-^°^ Consultor Jurídico e de Fiscal serãodos demais membros dl'cU^ssã^'"^' ' approvação da maioria
Art. 410 p .

final, serão publica estatutos, vigentes desde a sua approvação
do Decreto Federal «o^io = registrados na conformidade18.542, de 24 de Dezembro de 1928.

A Commissão revisora:
(Assignados) •ÍO Bastos. Manoel ^tirle. Perminío Pimentel, Jenner Barret-

"««'= 'í» Olheiros. Hormmdo de AsMs e Stm-

Agosto de 1935_ sessão de Assembléa Geral, no dia 21 Ae

Poste, Presidente.

^ Wrectoru DO patronato
~~ Baphael Pcyrte-^M^ ^®'"^'''ío Cyriaco Ferreira

re: pslT'"" ~ ■'ones «Í! " "•«''«os«; pdT'° -'i^Ajrcir;.:;: d» 5:ro; Giib Aormíndo de Assis Thesoureíro — João de ^ , a-
«OMie, " ° ''""ira; Helena Portar,' ^AAlotbeeaWo — AgostlnMrtatil Machado; Sylvio Leal P^re»

fundadores:
Pro/, £)j.

oIícZaoT^' Forte; José Gonçalves deter n... ■Demo„,„, . ^Wfflisío >17d,e.o r, .,1. r...rrfiíríBandeira Octavio Aunl Forte; José Gmçalvesde Oli ,̂e
^

i'
^.^^,.

^^nnuynd ^ Lobão vT G<ymes; Carlos mreirflAlfredo Guirn^- Carjp Ant.onio de Andrade Teixetro^' jo'aO^°-'»A0.. Aoio BraMi^
' Oscar Mylhurges Gcircid; "
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Assis e Silva; Gilberto Gordilho Pedreira; Clovis Monteiro de Almeida'
George Abreu; Hermes Peixoto Sobral; Alberto Chaves Gordilho; José Maia
Bittencourt Filho; Renato Bastos; Francisco Amado Bahia Tourinlw Tou-
ftck Tacke; Adclpho Leitão Guerra; Armando Tourinho; Jenner Barretto
Bastos; Jonas Mello de Carvalho; Leonardo Antonio Pimenta; Epaminon
das Pontes: Huer de Nantes Bahia; Adroaldo Ribeiro Costa; Edson Quei
ros do Valle; Ulysses Antonio de Souza Britto; Perminio Pimentel- Auto
nino Fontes Mascarenhas; Franklin Lins Albuquerque Júnior; Oswaldo Pin
to de Carvalho; Helena Portátil Machado; Antonio Calmon de Britto- Al-
berto Pinheiro de Moraes; Agostinho Cardoso Pinheiro; Adelbar Santiaao'-
Manoel Lobão Muniz de Queiroz.. '

Copia da Certidão do registro do Patronato

Certidão passada a pedido do Prof. Raphael Por
te, na qualidade de Presidente do "Patronato Acadêmi
co aos Encarcerados", na fôrma abaixo.

O Bacharel José Macedo de Aguiar, Official Interino do Re
gistro Especial de títulos, documentos e outros papeis, nesta Comar
ca da Capital do Estado Federado da Bahia.

Certifico, eu, Official Interino do Registro Especial de títulos
documentos e outros papeis, adiante assignado, que os Estatutos do
"Patronato Acadêmico aos Encarcerados", depois de publicados nos
Diários Officiaes deste Estado Federado da Bahia, dos dias 6 a 21 de
Setembro de 1935, foram registrados, em data de 30 de Setembro de
1925, no livro A. N° dois, destinado ao "Registi'o Civil das Pessoas
Jurídicas" sob o numero de ordem cento e setenta e dois (172) e
apontados no protocollo n.° tres, sob o numero também de ordem
seis mil quinhentos e noventa e cinco (6.595). O referido é verdade
e dou fé.

Aguiar.
Bahia, 30 de Setembro de 1935. — Bacharel José Macedo de

(A data e assignatura, em seguida, estavam sobre uma estam-
pima federal de 1$000 rs. e um sêUo de $200 rs, de educação e saú
de, que ficaram desse modo inutilizados.)

.
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Do mandato e da Commissão fVtercantil
(THESE DE CONCURSO)

(Centinuação )
Prof. Pencíano Ferreira de Oliveira

(Caih, de Direito Comraercial)

Consentimento é outra condição, sinc qua non, da validade do
mandato — Consentimento é o concurso de duas ou mais vontades
para um mesmo fim jurídico — duorum vel plurium in idem nlaci-
Inni consensus.

Os elementos essenciaes para a formação do consentimento
são a ofíerta, de um lado, e acceitação do outro — O mandante, diz
Felicio dos Santos, faz a proposta pela palavra — rogo, peço' que
te encarregues de tal negocio meu, que me representes; o mandata-
lio faz a acceitação pela palavra — recipio, isto é, acceito o manda
to, me encarrego de tratar de teu negocio.

Deve haver exacta conformidade entre a proposta e a accei
tação, quanto ãs pessoas, isto é, que nellas tomem parte todos os
contrahentes, quanto á cousa, isto é, que devem recair sobre o mes
mo objecto, in ipso corpore rei —; e quanto á natureza e modalida
des do contracto, isto é, que ambas se refiram ao mesmo contracto
ao mesmo preço e ás mesmas condições.

Antes" de acceito pelo mandatario, o mandato é acto unilate
ral; depois de acceito é bilateral imperfeito.

Aquelle que encarrega uma pessoa de fazer alguma cousa não
tem sobre esta pessoa nem direito, nem autoridade, para cons-
trangel-a a executar sua vontade; não pode haver nem laço nem
dever, nem obrigação, até que a commissão tenha sido voluntária
mente acceita pelo mandatario — E' somente neste momento que o
contracto toma consistência, e formam-se entre os dous contracta
tes os compromissos que lhes são proprios — o mnnriifo v,^-
completa pela acceitação do mandatario. > P is, se

•.H »
V
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A acceitação pode ser expressa ou tacita — E' expressa quan
do formalmente manifestada: sua forma fica ao arbitrio das partes

A acceitação expressa pode ser escripta ou verbal.
A acceitação tacita é a que resulta da execução do mandato ou

de certas circumstancias que a fazem presumir.
A execução parcial do mandato importa em sua acceitação,

uma vez que demonstra a vontade do mandatario de executar o
mandato. Todavia se o mandatario,, executando parcialmente moti
va vontade de não executar senão quanto a esta parte, não está obri
gado pelo restante; mas então deve logo avisar o mandante desta
circumstancia, afim de que este, que contava com a execução to
tal do mandato, tome suas medidas.

Pode acontecer, diz Pothier, opinião que é seguida por Duran
ton, Troplong e outros, que haja acceitação tacita do mandato
tes mesmo de qualquer execução por parte do mandatario neln fi'
cto único do recebimento da procuração. Isto denenHo ^
.  . „ , 7. " ^ aas circums-tancias. Por exemplo, se partir para uma viagem, eu vou procurnr
um de meus amigos, para pedir-lhe que se encarregue durante m-
nha ausência, de certos negocios que lhe exponho, e lhe r tf'
para este fim uma procuração, que elle recebe sem nada
recebimento da procuração é uma prova de oue °

f  l i. —" €Itl SP Pn-carregar do mandato, porque se nao quizesse se encarreaar t •
recusado a procuração. ^

O consentimento ligado á elaboração do contracto comry
lon+.o á viomoYi+ís lir» í.:_í.. _ ' UUIOturalmente é, necessariamente ha de participar da na-

pureza, ou dosvicios, que em tal elaboração se derem: isenta ou não de v '
elaboração, isento ou não de vicios será o consentimento

O consentimento pode ser viciado pelo erro dolo ou v" i
Erro é uma opinião contraria á verdade. E' um dos .

cios do consentimento — non videntur aui emnf „ "laiores vi-H"» ciidnt, consentire
O erro annulla o consentimento: 1° _ ciuanH - '

qualidades substanciaes da cousa, ou sobre aquellas ° sobre
tiveram em vista principalmente; 2° quando re ' partes
sôa, ou sobre alguma qualidade desta, no caso em^^ a pes-
ração da pessoa, ou a qualidade foi a causa principal dT^^ ^ conside-

Qualidades substanciaes são aquellas que c ° ®°"^''^cto.
individualisam a cousa, aquellas cuja falta desnni^^^'^
que não têm este caracter chamam-se accidentaes ^ cousa. As

O erro sobre a pessoa, quando a consideração ri
causa principal do contracto, como no mandato • • ^
mento; produz o mesmo effeito quando versa s o consenti-
que sem ella o contracto não se teria realisado ° qualidade tal,

"r,''
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Delo, define Pothier é o artificio de que alguém se serve, pa
ra enganar a outro. Os romanos dividiam o dolo em dolus bônus e
doius malus — Dolus bônus aquelle que se permittia empregar-se
pro solertia, para defender interesses legitimes —, principalmente
contra um inimigo ou ladrão — Dolus malus, define. Sabes, omnis
calliditas, fallacia, machinatio, ad circumvenieqdum, íallendum, de-
cipiendum alterium adhibita.

Para que o dolo vicie o consentimento é preciso que haja ar
tificio empregado para o fim de determinar uma das partes a con-
tractar. Este artificio apresenta-se sob innumeras formas.

Costumam dividir o dolo em principal, dans causam contra-
ctui, e dolo incidente —, incidens in contractum — O dolo princi
pal é aquelle que foi causa determinante do contracto, sem o qual
este não teria logar. O incidente ou accidental é aquelle que, não
determinando o contracto, fez que este fosse celebrado em condi
ções desvantajosas. A distincção entre dolo principal e Incidente,
é difficil de estabelecer-se na pratica, e deve-se fazel-a tendo-se em
consideração as circumstancias que rodeiam o facto.

O dolo para que seja causa da nullidade do contracto, é pre
ciso "que se possa attribuir a uma das partes, ou que ella tenha do
mesmo participado.

No caso de ter sido o dolo praticado pelo tutoi, mandatario
ou cônjuge de uma das partes, prejudica a esta.

O dolo principal annulla o contracto, o incidente dá logar a
indemnisação por perdas e damnos.

O dolo não se presume, deve ser provado, bastando para tal
meros indícios — doium ex indiciis perspicuis probari convenit.

O dolo e a fraude produzem os mesmos ef feitos.
Se nos contractos em gei''a!, o dolo e a fraude viciam o con

sentimento, por maioria de razão devem produzir o mesmo effeito
nos contractos commerciaes, que têm por base a mais illibada
bôa fé.

Violência exprime a idéa de um constrangimento exercido so
bre a pessoa, para obter-se delia o consentimento necessitas impo-
sita contraria voluntati. Divide-se em material e moral: material
quando age pela força, que produz o dever — moral quando que age
pela ameaça, que produz o mêdq.

A violência, conforme o grão em que é empregada, pode sup-
primir ou simplesmente viciar o consentimento. Pelo direito roma
no a violência devia ser atrox, isto é, tal que abalasse o homem o
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mais corajoso, qu'ae in hominem constantissimurn cadat. Esta .theo-
ria é geralmente repelllda. Para viciar o consentimento basta quG
a violência seja razoavelmente sufficiente para impedir a livre ma-
ni es açao da vontade, tendo-se em attenção o sexo, a edade, o
oiperãmento da parte contractantc e circumstancias outras;vaui

iinoris nulla excusatio est; si quis meticulosas rcm nuliam frustra,
imucrit, per hoc edíctuin non restituitur.

Para que a violência se considere razoavelmente bastante
ra impedir a livre manifestação da vontade, deve ser tal que tenha

mal ° receio actual de expôr a pessoa ou seus bens a unaconsiderável, relativamente ao violentado. Por mal considera-

ctn-s^^pof^^ entender, com relação á pessoa, a ameaça de mãos tia
bens ® á fortuna, ameaça de destruição dos
violenfi/rí titulos, etc. Na apreciação dos caracteres ^
tancias rin attenção as pessoas, o facto e as circum
consentim tempo e outras; e se existe entre a violência econsentimento a relação da causa e effeito.

por is^°rip?vo terceiro o autor da violência, nei»
romZ ' o contracto: tal a regra do direito

exercida contra^^ P^^oduz a nullidade do contracto, não só
j"ge, ascendenip/^ Partes contractantes, como quando contra c
«^istentes entre a attentos os laços e os deveie_star irmãos narenf^^ Pessôas. a estas se poderão mesmo accres ^
circumstancias — rt^' °u mesmo extranhos, taes seja
^ lae Primeiramente^'nof^"l' differença; a respeito .P® feita
as mesmas tenha ^ referimos se presume que a violência
quanto ás ultimas influencia sobre a parte contrac a

Q  tal Presumpção não existe.
^ l^emor r^e^nmarn?^^ 1^^'^ annullar o coiisentiiai^
cscendentes e asepnH somente o que nasce das relações

entre maSdo l^ambem o que provém das ,terno. e mulher, mestre e discipL, Lperior e subai

®®®pre se presume'^ ^°"®entimento deve ser provado; a h^a

rSríe? ^o^Ses dS ° consentimento, ehi
®iento "ainar. Partes contractantes, é de srahd
existeác® não formado o co ,

legal, e o vin,, ̂  ' immediatamente depois, daSvinculo jurídico não permitte que quald^er

4 ».
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partes se desembarace do compromisso. A incapacidade que appa-
recesse antes de formado o consentimento, produziria todos os seus
effeitos; a que viesse depois, não exerceria influencia alguma.

Quando as partes estão presentes, feita a proposta, forma-se
o vinculo obrigatario desde que ella é acceita; mas quando ausen

tes — inter absentes, quando é instituído o vinculo?

Os juristas dividem-se, pensando uns que é quando o propo
nente ou pollicitante tem conhecimento de que a proposta foi accei
ta; entendendo outros que é quando a proposta é acceita por aquel-
le a quem é feita.

Os que seguem a primeira theoria allegam que sem o propo
nente conhecer a vontade do accirtante, não pode haver consór
cio de vontades, e sem este não pode haver contracto. Dos que abra
çam esta opinião alguns fazem distincção entre os contractos be
néficos e os onerosos, bastando para aquelles a simples acceitação, e
para estes que ella se dê e seja conhecida pelo proponente.

Os que entendem que o vinculo obrigatório se forma desde
que se dá a acceitação, allegam por sua vez que logo que a propos
ta é acceita, a vontade do pollicitante encontra-se com a do accei-
tante, dá-se o accôrdo de ambas, quanto basta para formar-se o vin
culo obrigatório — Mas como se pode saber qual o momento em que
se deu a acceitação? Como proval-o? As difficuldades levaram os
juristas a recorrer a um outro systema, pelo qual o consentimento
considera-se formado e, em conseqüência, os contractos reputam-se
obrigatórios, desde que o solicitado expedir resposta contendo a ac
ceitação sem reserva e condição. Esta theoria é chamada da ex
pedição, e foi a seguida pelo Cod. Com. no art. 127.

O Cod. dispôz para o caso em que se trata por correspondên
cia epistolar, e esta disposição é applicavel a todos os outros casos.

A doutrina do Cod. sobre a retractação, quando estabelece no
citado artigo que até a expedição da resposta, a parte pode retra-
ctar-se, é perfeitamente justificável: até então não ha senão — so-
lius offerentis promlssum —, e a promessa pertence áquelle de quem
emana, o qual pode portanto retiral-a.

A simulação também é causa de nullidade do confi-acto. Simu
lação em geral, é o concerto ou intelligencia de duas ou mais pes
sôas, para darem a uma cousa a apparencia de outra. Assim, dá-se
simulação em um contracto, quando as partes convencionam o que
realmente não queriam convencionar.

Bahia, 23 de Maio de 1936.
(Continua)
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Excerpto de "Estudos Constitucionaes"

Inédito do

t Odilon Santos.
(Professor honorário da Faculdade).

Aborda-se aqui um dos departimentos da reforma que orça'
pelo absurdo, por levar de vencida toda a evolução política attin-
gida na formação nacional, não só em suas particularidades, como
no que mostra de reflexo da evolução consagrada universalmente
nos proprios regimens mais distanciados.

Desde Montesquieu até nossos dias a differenciação dos pode-
res em que se desdobra a soberania, por evitar dictaduras e tyran-
nias, objecto foi de maiores accentuações, só se confundindo e in
terferindo manifestações de uns em outros em campos muito res-
trictos e que tendem a ser mais delimitados.

A Constituição de origem e a própria reforma não desonra
ram disso, sendo que a ultima estabeleceu como um de nossos prin
cípios constitucionaes "a independência e harmonia dos poderes"
(art. B n° II, letra d.)

Vae-se vêr que o baralhamento reformista chegou a taes ex
tremos que, tudo confundindo, deixa o leitor confuso.

Era sabido pela doutrina, jurisprudência e Itetra e espirito da
Constituição de 24 de fevereiro que entre os poderes politicos rei
nava esse traçado orientador: sempre que se tratasse de questão
politica propriamente dieta, nada tinha que vêr com isto o Poder
Judiciário, cuja acção se limitava a resolver pendências em que in-
tercorresse um direito privado ameaçado, annullado ou desconheci
do e prejudicado. Era esse poder a barreira fixada entre o art 72
da Constituição, garantidor da liberdade e propriedade em todas as
suas manifestações em frente aos demais orgams do Poder Publico
ou entre os proprios cidadãos nas suas relações communs. Legisla o
legislativo para a comunhão, executa o executivo o que ali é legis-
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lado em relação a ella, mas quem está potencialmente de permeio
é o Judiciário para que o individuo só fique obrigado ao que fôr ver
dadeiramente lei e na forma que esta determinar. O Judiciário e
afinal o legislador e applicador da lei nos conflictos entre os indi
viduos entre si ou com os orgams do Poder Publico, desde que pro
vocado a dirimir duvidas ou controvérsias exclusivamente neste pur
ticular.

,  I

Ainda quando se tratasse de questão politica, mas houves^
se de permeio direito individual, preterido e conculcado, indiscu i
vel era a competência do Judiciário, quando se lhe demandasse
amnaro.

Veja-se agora o que fez a Constituição reformada. Es^ ̂
lece como principios constitucionaes os constantes do numero H
art. 6 que vão da letra a á letra 1, nos quaes desde logo
os que são essencialmente políticos, sendo justa a competência
a ao orgam politico para regulá-lo e resalvá-lo, e os que têm
reito individual envolvido na sua trama, ou são de todo pur

centes aos domihios individuaes.

responsabí-

Assim vemos:

a) a forma republicana;
b) — o regimen representátivo;
c) — o governo presidencial;
d) a harmonia e independência dos podercs;

^ temporariedade das funcções electivas e a
lidade dos funccionarios;

ti a autonomia dos municipios;

da Constitüiç" eleitor ou elegivel, "«s

minorias- re^^imen eleitoral que permitta a representação
reductihiimo^i mamovibilidade e vitallciedade dos magistrados ^uctibihdade dos seus vencimentos;

tituição; direitos politicos e individuaes assegurádos ^
k)

te
x

a não re

tnos

daS

ir-

eleição dos presidentes e governadores,

®ia do Poder ?^^^'^''''dade de reforma constitucional e a comP
E' decretá-la. ,.i'do duvida que são principios essencialmente P®
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COS os que se exaram nas letras a, b, c, d, e, f, h, k e I. Os demais
são princípios politicos que envolvem direitos individuaes. Assim:

g) — a capacidade para ser eleitor ou elegivel, nos termos da

Constituição;

i) — a inamovibilidade e vitalieiedade dos magistrados e irre-

ductibilidade dos seus vencimentos;

j) — os direitos politicos e individuaes assegurados pela Cons

tituição .

Percebem-se facilmente nos referidos tres casos os direitos

Individuaes envolvidos nos direitos politicos e os exclusivamente in
dividuaes .

E' direito do cidadão, posto que de caracter politico, mas si
multaneamente individual, o que diz respeito a ser eleitor, nos ter
mos da Constituição. Exerce a autoridade dessa verificação uma
commissão subalterna subordinada á lei. Em violando-a, teríamos
nos Estados Unidos, o direito de acção, mediante Mandamus, para
garantia do individuo, ordenando-se a inclusão na lista dos eleito
res. Basta que se refira o dispositivo á própria Constituição — ca
pacidade para ser eleitor nos termos da Constituição —, para que
o Poder incumbido de verificar quaesquer actos de autoridade á luz
da lei fundamental, muito principalmente num regimen em que
consta expressamente a competência da justiça féderal para pro
cessar e julgar as causas fundadas na Suprema Lei, tenha essa com
petência contrastadora.

Por igual se deve entender a inamovibilidade ou vitallcieda
de do magistrado. Desde que é garantia do regimen envolvendo um
direito individual, não ha como impedir ao judiciário o amparo
reclamado.

Finalmente, onde orça pelo absurdo é no dar-se como prin
cipio constitucional, para o effeito da competência privativa do
Congresso afim de terem effectividade, ou asseguração, "os direitos
politicos e individuaes assegurados pela Constituição". Os políti
cos essenciaes são os acima dictos, e os individuaes os constantes
do art. 72, que assegura toda a série de direitos relativos á liberda
de, profissão e propriedade.

Que sejam todos esses elementos constitutivos de principios
constitucionaes, capazes mesmo de provocar intervenção federal.
Mas, emfim, que, na discriminação dos poderes interventores, vies:
se exarada essa parte como da competência do Congresso Nacio
nal, privatividade essa que, sendo estabelecida como critério juris-
diçcional dos poderes federaes entre si, exclue, expressamente, a

«
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acçao ]ud ciaria. Nem ao meuos a linguagem usada autoriza inter-
pre ar se unaa jurisdicção ou competência concorrente, no particu-

mío princípios em cujo fundo se acham direitos individuaes, jáque estes sao da traça do Poder Judiciário.

como que se limitou a dar o Judiciário
ra garantir intervenções, através do Executivo, pa-
vadora: é que ness^lanco hypothese sa^
tos individuaes reconhecidos precisamente contidos os direi-
masse a intervenção directa ria cumprimento rec a-
não se pode admittir á custa ria
ma enfrenta, neste r,onl-.n n . hermenêutica, porque a refor
ça que "cabe privativamentP ^^^^ams do poder federal, e indi-
tervenção" para assegurar o rp° Nacional decretar a m-
figurando entre estj^a «c 5 P®^^® ^cs princípios constitucionaes,
parag. 5° "nenhum recur.n^-^°f- E, como pelo art. 60
federal ou local contra a i t c permittido para a justiça
so fazer o que entenda inch^r^f^l® Estados", pode o Congres-
que faz respeitados os dirpitn í Po^que não mais e elle

uueiros individuaes.
rambem não se obieof-

é dada no sentido de poder ^ competência do Congresso ahi
Estados em que respeitados legislar, com effeitos locaes, nos
do a applicação da lei comn l^^^ham sido esses direitos, caben-
jas sentenças seriam, entãn casos communs, ao Judiciário, cu-
se dá, porque, de accôrdo ' ̂®®®"^^das pela intervenção. Tal não
sibilidade da intervenção riim f ° '^csmo art. 6°, prevista a impos"
mando, ficou incumbido o Prf legislativo para execução do seu
bem privativamente, afim Republica de intervir, tam-
ordenado pelo Congresso „ ° alludido respeito, tal como
outro com prohibição expressí^^^^^® a acção de um e
taes, por via de "qualquer recurso»

O €rro do rGfomiaH
cipios_constitucionaes, env^venli ^ Que entendeu como prh^'

cegamente o rio ° ̂^''^^'Ica e dynamica, estructura evençao federal política e aos mesmos como caso de
Intervenções taes ' ° ^ Peór, pelo Congresso,tuição do typo^e estructurr^ ^"^^do limitadas á Insti'

Wrír"''"^ ̂ ̂ esaTvado n ""idade federada. Fex-
no prover. Absurdo ov.f constitucional, não naa
tado<! n ^ das intervo é collocar o poder federa,
caf atr^r^ da comf ° P°der dos f ̂es dos direitos indivin ""^dade de acção governamental 1®

^"dividuaes, á luz da Constituição, paxa re-

*-'■
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parar ou cohibir violações. A que vem a intervenção do Congresso
no sentido de assegurar a capacidade para ser eleitor, "nos termos
da Constituição", ou para fazer respeitar "os direitos políticos e in
dividuaes assegurados pela Constituição"? Si já existe essa lei su
prema, como presupposto de todas as organizações de estado, em
nossa federação, estando nella claramente previsto que ao Judiciá
rio compete conhecer de todas as causas fundadas na Constituição
ou em que se conteste a constitucionalidade de qualquer lei ou acto,
inclusive Constituição, local, como fazer intervir privativamente o
Congresso afim de assegurar o principio constitucional que envolve
direitos individuaes, deixando desde logo estabelecido que o orgam
incumbido privativamente de tornar effectivas essas assegurações
é o Presidente da Republica, com exclusão expressa do Judiciário?

A única sahida, aliás logomachica, seria que a intervenção em
tal caso, por parte do orgam legislativo federal, se reduziria a fa
zer inserir nas constituições locaes o bili of rigbts ou lista dos di
reitos articulados no art. 72, intervindo assim legislativamente no
Estado para effeitos locaes, afim de que o Judiciário os asseguras
se, na forma commum, quando provocado nas respectivas acções.
Mas si os Estados são obrigados a respeitar esses princípios, inde
pendentemente do art. 6° e por força do art. 63, seria superfetação
tal inserção, porque o estabelecido na Constituição Federal, como
lei suprema já está implicitamente contido nas constituições locaes
e si dispositivo houver em contrario, ahi estará aquelle mesmo Po
der para fazer prevalecer a immunidade constitucional federal.

Sem intervenções, o magistrado encontrava no Poder Judiciá
rio o orgam competente para lhe garantir a inamovibilidade, a vi-
taliciedade e a irreductibilidade dos vencimentos; o eleitor, a sua
capacidade: o cidadão, a inviolabilidade de seus direitos mdivduaes,
expressa ou implicitamente assegurados na Coonstituiçao ou no re-
gimen de leis em que vivemos.

Fácil é apontar onde o mal. Usou e abusou o reformador da
privatividade interventora e, deslembrado de haver envolvido entre
os princípios constitucionaes para o effeito das devidas assegura
ções os proprios direitos individuaes, atirou a barra final até os
longes deste: Alto lá! — "Nenhum recurso judiciário é permittido
para a justiça federal ou local contra a intervenção nos Estados".
Isto quer dizer que, decretada pelo Congresso a intervenção para
asseguração dos direitos individuaes em qualquer Estado, do modo
e como o entenda o interventor, fica o Presidente da Republica in
vestido do poder privativo para effectividade de taes assegurações,
por todo o tempo em que se faça mister amparar o direito indivi-
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Estado. Entrementes, nada poderá fazer o

cto nncithr intervir lhe é dado, porque seria pôr-se em confli-
oetetinio ^ autoridade Investida constitucionalmente de competência privativa para tal.

duai ° Estado desconheça um direito indivi-
imnerfeif-n ^ f Federal para assegurá-lo, mas de todo
neto.. Oiipm'^°™? mereça o — peór a emenda que o so-
dio seria n t. melhor diagnosticar o mal e applicar o reme-
reitos inrtiwirj interprete máximo das leis e guarda dos di-
resolvida Dor ^ especie estaria sendo
tiria intervPTiP- intervenção e a privatividade desta não admit

Para niip°^^+°" ^®'^pí"sos da parte dess'outro Poder,
ticular fazer a ^^^se acorde com o regimen, devia-se neste pur^lazer^a reforma do seguinte modo:
cional decreta "Cabe, privativamente ,ao Congresso
aos princinioq Estados para assegurar o
cia judiciaria nn ^ ̂ i^^cionaes da União, sem prejuizo da compete
cidir da le?itimirfo.^^^°^ envolvem direitos individuaes; para
ganizar as finnno Poderes, em caso de duplicata; e para reo_
tonomia". Estado insolvente, respeitada a sua a

'í

vençãoVo?guer£'Í.t í é feita nos casos de in^J'
j)g ' i^cspeitada a existência dos governos loc

sob a alçada nolhipo^rf^"^ casos essencialmente políticos
c^os, mesmo politiroc ̂  ̂^i-ci^yenção exclusiva pelo Congresso,
direitos individuapc qp' fundo estivessem também em
ciações e asseguracn devidamente resalvados para as pt®

Pnr - judiciarias.pQj. „ .

judividuaes em^verdL^^-^^"^ ° resultado foi ficarem os
ao que ha i 'r ^«^^•^^ões, senão de todo^oonde rudimentar no proprio direito político hodiern^
^hia — 1929 ■ ^
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Os impostos federaes, estaduaes e muaicipaes,
na Constituição de 16 *de Julho (*)

Prof. Dr. Alberico Fraga
( Docente livre de D, Constitucional)

O Instituto da Ordem dos Advogados da Bahia, executando,
como lhe cumpre, o plano de vulgarisação da Constituição Federal
de 16 de Julho de 1934, traçado pelo Governo da União, traz á luz
da publicidade, pela palavra do mais humilde dos seus consocios,
algumas considerações sobre "os impostos federaes, estaduaes e
municipaes", ante os textos da nova Carta Política do Brasil.

Assumpto de incontestável e capital magnitude, a discrimi
nação de rendas vem sendo objecto de controvérsias e discussões,
desde os tempos do Império.

Na 1® Constituinte republicana os debates do projecto de
Constituição foram iniciados com o seu estudo. E nenhuma outra
questão, como salienta Aurelino Leal, occupou mais longamente a
attenção do Congresso Constituinte.

No texto da Constituição de 1891. deparamos os arts. 7° e 9°,
regulando a competência tributaria da União e dos Estados, respe
ctivamente.

Em face da lei basica de 1891, a União Federal cobrava os se-í
guintes impostos e taxas:

"Impostos sobre a importação de procedên
cia estrangeira: direitos de entrada, sabida e es
tadia de navios, sendo livre o commercio de ca
botagem ás mercadorias naçionaes, bem como ás
estrangeiras que já tenham pago imposto de im
portação; taxas de sello e de correios e telegra-
phos federaes".

(•) Palestra em nome do Instituto dos Advogados, pelo microphone
da Radio Sociedade da Bahia, cm 13 dc Novembro dc 1935.
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Cabia aos Estados a decretação de impostos sobre:

E : .vi
■  j<'

"a exportação de mercadorias de sua pró
pria producção;
immoveis ruraes e urbanos;
transmissão de propriedade e industrias e
profissões"; '

Também competia exclusivamente aos Estados decretar:

"taxa de seilo quanto aos actos emanados
de seus respectivos Governos e negocios de sua
economia; e contribuições concernentes aos seus
telegraphos e correios".

p- de receita discriminadas nos arts. 7® e 9°»
niifroo ° ̂ Estados, cumulativamente, ou não, crear
n® 1 "^0 contravindo o disposto nos arts. 7°, 9° e 11°»"  1. da Constituição.Constituição.

^ Constituição de 1891 consagrava um
lativa ^ de tributação, qual seja o da competência cumu-

a 1* Ror„,Kr a fonte da anarchia tributaria em que viveu
Ca<?tiiv,n^ olica. Aliás os constituintes de 1891 a previram. Júlio de
os Dpricrno ^ visão do SOU espirito critico, annunciavayciigos de taes methnrinc systemas admissi"OS nprir^ne ^ 4. visao ÜO seu espirito _
veis a «iPii m methodos, ponderando que os systemas adio  o de vêr, só se podiam conter em tres soluções:

"A primeira consiste em entregar ao Esta
. despesasdo a incumbência de occorrer a todas as

da União, o que não lhe parecia acceitavel; a s '
gunda, o de poder a União procurar seus recurso
nas mesmas fontes onde os Estados vão busca
os, e lhe parecia perigosissimo; e, finalmente
/irt xe

—^ ycxiguaibSimu, ti, liiAct***

de reservar para a União taes e taes fontes de
ceita, discriminadamente, e deixando aos Estad
campos vastos para tributarem o que lhes con
osse, com exclusão daquelle".

imeraperfeito e 'i^® ° Projecto de Constituição
re.i^PriTr.,,. "" ptivel de critina na At. -roí

e suscenHvm ^ . projecto de consuruiçd.u ^ g
reservava privativa r., ? critica na parte concernente ás renda ^
discriminação das fr> T Estados e aconselhou que sómens fontes de tributação poderia evitar a dupla, a

v.;.;
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plice, a múltipla incidência, tão condemnada e condemnavel em te-
chnica financeira. Além de outros, também Assis Brasil bateu-se
contra a tributação cumulativa, sustentando o plano da União tri
butar as rendas dos Estados.

Mas Ruy Barbosa, Ministro da Fazenda do Governo Provisó
rio, autor do projecto constitucional, com o poder mágico da sua pa
lavra, fez um appello á Constituinte no sentido de não se reduzi
rem os recursos da União e vingou o errado principio da competên
cia cumulativa, á falta de solução melhor para a situação difficul-
tosa que, então, se creou.

Tal a sua relevância, a matéria teve, na 2» Constituinte repu
blicana, lugar destacado nos debates que os themas constitucionaes
suscitaram. Assim é que Prado Kelly, discursando na sessão de 19
de Dezembro de 1933, accentuou que a discrimi-nação das rendas
importava á Federação no seu cerne, assignalando que a politica
tributaria nacional veio anarchicamente desde os tempos do Impé
rio.

A verdade entretanto, é que, na Constituição actual não foi
mais acertado o'critério da distribuição tributaria. Embora se haja
corrigido o êrro da bitributação prohibindo, expressamente, essa
pratica abusiva, vigente até aqui, vê-se, claramente, que na C^ta
Politica de 16 de Julho, ainda foi a Uniao Federal que sahiu melhor
aquinhoada na repartição das rendas publicas.

Os Municípios continuaram em situação de mingua e os Es
tados não lograram a faculdade de arrecadar impostos na propor
ção dos seus encargos constitucionaes.

Vejamos o quadro tributário actual, á face dos vigentes tex
tos da Constituição Federal:

IMPOSTOS FEDERAES

"Art. 6° Compete também, privativamente, á União:
I — decretar impostos:

a) sobre a importação de mercadorias de procedência es
trangeira;

b) — de consumo de quaesquer mercadorias, excepto os com
bustíveis de motor de explosão;

c) — de renda e proventos de qualquer natureza, exceptuada
a renda cedular de immoveis;

4'i ' ■
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d) — dé transíGrcncia da fundos para o 6Xt6riorj
6) sobre actos emanados do seu governo, negocios da sua

economia e instrumentos de contractos ou actos regulados por lei
federal; ^

f) nos Territórios, ainda, os que a Constituição attribue
aos Estados;

I — cobrar taxas telegraphicas, postaes e de outros ser
viços federaes; de entrada, sabida e estadia de na
vios e aeronaves, sendo livre o comraercio de cabo
tagem as mercadorias nacionaes, e ás estrangeiras

»  tenham pago imposto de importação".

IMPOSTOS ESTADUAES

"Art. 8° Compete privativamente aos Estados:
I — decretar impostos sobre;

a) — propriedade territorial, excepto a urbana;
b) — transmissão de propriedade causa mortis;'
c) — transmissão de propriedade immobiliaria inter vivos

inclusive a sua incorporação ao capital de sociedade
d) _ consumo de combustível de motor de explosão;
— vendas e consignações

productores, inclusive os Industriaes, tlcando isfní "
ração do pequeno productor, como tal deíinldo na L''ésTadúal°'""

f) — exportação das mercadorias ho . estadual,Xlmo de 10 ad.va..re„, vcd:rZetu:r%rcSs^" "
g) — industrias e profissões;
h) actos emanados do seu Erovprno

nomia, ou regulados por lei estadual ^ «egocios da sua eco-
II cobrar taxas de serviços estaduaes,

§ 1° — O imposto de vendas <?Prá i ■<.procedência, destino ou especie dos producto™^' distincção de
^  ̂ imposto de industrioupelo Estado e arrecadado nor auto ^ Profissões será lançado

iguaes". ® Município em partes
impostos MUNICIPAÈS

"Além daquelles de que nartio,-.,
(50 % — Industrias e profissões) e artigos 8°, § 2e 10, § unico, (20 % sobre os im-

'  *1

** > •

.v ■

"T

>1]
/  'VI

r-

* it ■ ■
4

— 45 —

postos novos) e dos que lhes forem transferidos pelo Estado, perten
cem aos Municípios:

I — o imposto de licenças;
II — os impostos predial e territorial urbanos, cobrado

o primeiro sob a forma de décima ou de cédula
de renda;

III — o imposto sobre diversões publicas;
IV — o imposto cedular sobre a renda de immoveis ru-

raes;

V — as taxas sobre serviços municipaes".

Tanto é evidente que não foi equitativa e justa a discrimina
ção de rendas estabelecida na Constituição de 1934, que o Art. 8°
do Capitulo das Disposições Territoriaes, já consagra a necessidade
de sua revisão.

Diz esse dispositivo:

'•O Senado Federal, com a collaboração dos
Ministérios, especialmente o da Fazenda, elabo
rará um ante-projecto de emenda constitucional
dos dispositivos concernentes á divisão das ren
das, o qual será publicado para a respeito repre
sentarem, dentro em seis mezes, os poderes esta
duaes, as associações profissionaes e os contribu
intes em geral.

O ante-projecto, definitivamente elaborado
no prazo de dois annos, servirá de base para a
emenda dos referidos dispositivos; e mesmo na
sua falta, poderá a emenda ser feita, observan
do-se, num e noutro caso, excepcionalmente, o
processo do art. 178, § 1° '.

Abi estão desalinbavadas considerações em torno de assum-
pto palpitante. São um attestado de que a geração nova procura
examinar e criticar objectivamente os problemas fundamentaes da
nacionalidade, que muito de perto dizem com a prosperidade e o
engrandecimento da nossa Patria, na preoccupação sincera de en
contrar-lhes solução.
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O Tetragrama da Justiça
Prof. Dr, Orlando Gomes

(Doe. Livre de Infroducão á Ciência do Direito)

A idéa de Justiça não pode ser imobilisada nos quadros rígi
dos de um conceito inflexível. As oscilações que tem sofrido, na li
nha do tempo, indicam que ela se plasma em moldes forjados pelo
meio histórico, político e social. O justo, não raro, se transforma
em injusto, e vice-versa. A evolução juridico-sociai dos povos co
nhece inúmeras transmutações desta-natureza.'

Essa volubilidade própria da idéa de Justiça está a mostrar
que o conceito que povos de outras éras tiveram do justo e do in
justo não se adapta á era atual. Mistér se faz, pois, encontrar va
lores novos, para compor uma noção nova de Justiça, que corres
ponda á cultura contemporânea.

O TETRAGRAMA DA JUSTIÇA

✓

EDMOND PICARD, no seu curioso ensaio "O Direito Puro"
(pS-g. 328 e segs.), procura estabelecer um critério de Justiça ade
quado ás atuais condições de vida da humanidade. Nesse propo-
Sitr. "PoMovno o e-iío on/^ioTi.çnefl.o. Ouer, por outras palavras, que a
quaao as atuais condições ae viaa ud- iiui"aixiu«uo. i.-,cooc j

sito. reclama a sua socialisação. Quer, por outras palavras, ■
Justiça se generalise, que perca o caracter unilateral por que

_  . . . rtuo olíj nãn pnnt.iniip a
«jusuça se generalise, que peica u

pre s
sem-«vx.

e singularisou. Quer, em suma, que ela não continue a ser a
expressão dos interesses de uma parcela da sociedade, como tem
sido até hoje.

O

A socialisação da Justiça se ha de realisar mediante uma
formula complexa, a que denominou TETRAGRAMA.

0 tetragrama da Justiça compreende os seguintes princípios:
1 _ de cada qual segündo suas faculdades;
2  a cada qual segundo suas necessidades;
3 — pelo esforço do indivíduo;
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4 — pelo esforço do conjunto.
Toda atuação contraria a qualquer dos "quatro termos dessa

divisa maximaria" é uma atuação injusta.
Aplicando-se o tetagrama á sociedade atual ver-se-á Que,

dela, a injustiça campeia.

DE CADA QUAL SEGUNDO SUAS FACULDADES

Este primeiro principio é proporcional. PICARD não se afas-
VANNI (Lezioni di filosofia dei diritto,

ornnnro-^' dd^df.a Justiça é, essencialmente, uma questão de
Tnctipo ^ velha noção dos romanos, que definiam a
é  <?pn ^ ® constante vontade de dar a cada um o QU®
determino"*" cuique tribuere), noção vaga e imprecisa, "que nãoem que consiste o "suum neccssarlum" de cada qual •

^ atuais condições de existência da sociedade,
com' a irin*"? estabelecer esse necessário "SUUM", de acordo
a humnnirf socidl em formação, nessa fase de tranzição quea Humanidade atravessa.

acentún^ primeiro termo de sua interessante formula,
mens. ^ desproporção entre as atividades dos ho"
flagrant.p ri fazem nada, outros estão sobrecarregados". E®®
que "nãn Hão tem justificativa, evidentemente,
Ela é nnrto ^ diversidade das aptidões e das forças,e, portanto, arbitraria, iniqua. injusta.
que, justarnpnfp° torna ainda mais escandaloso, si notaimoS
E os que tnrt t ^ue nada fazem são os que tudo '
Hiesmo tpmn° nada teem. Curiosa inversão esta, que e>

Par parasitismo.tiça na sopiori*^*^íf**^ criminosa disparidadé, e introduzir a Jus
que a gravidnri não deseja,'todavia, o remedio
adaptação nrog^^^ moléstia está a exigir. Quer, apenas, "u ^
realisaf com ac ®®^^^™®nte mais exata do trabalho a exigir

'  faculdades e as aptidões de cada qual", (pag- 330)

QDAL segundo suas NECESSIDADES

O marxismo tetragrama é a maxima que, ^
•  na fase superior do socialismo. O direito

.  'i-
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ser aplicado deve ser desigual. SI diferentes são as pessôas, e di
ferentes suas necessidades, é evidente que a todos não se pode
aplicar a mesma medida. A sua aplicação a pessôas que não são
Iguais é uma violação da Justiça, é uma iniqüidade, tal como acon
tece na sociedade atual. Para haver justiça, é preciso, portanto,
que se dê a cada qual conforme suas necessidades.

O preceito é logico em face do primeiro termo do tetragrama.
Si de cada qual se exige segundo suas energias e aptidões, a cada
qual se deve dar segundo suas necessidades. São termos que se
completam.

Mas, como realisar esse principio de Justiça? Como assegu
rar aos homens uma repartição equitativa da massa total dos pro
dutos? PICARD nos dá exemplos da aplicação dessa regra de equi
dade, na sociedade atual. São, entretanto, casos isolados. O modo
por que se tornará possível a sua generalização, êle não nos explica.

O essencial é mostrar, justamente, que o principio pode ser
aplicado. Sem isso, não tem valor. Então, porque fracassa? Era
preciso afirmar, corajosamente, que a injustiça reinante, no que
toca á repartição dos produtos, é uma conseqüência direta ê neces
sária da própria organização social. A aplicação do principio de
proporcionalidade distribuitiva só se pode realisar sob a condição
de serem refundidas as bases da sociedade. Ninguém pode retirar
da sociedade aquillo de que precisa si tudo tem dono, e si esses do-:
nos gozam do "direito" absoluto de dispor do que lhes "pertence".
Dai resulta que todos os que precisam não teem para onde apelar.

A maXima adotada pelo professor de Bruxelas envolve, ain
da, outi'a questão de grande interesse. Si se permite a todo mem
bro da sociedade exigir desta conforme as suas necessidades, não
se estabelecerão conflitos oriundos dessas exigências? E' possível
fixar um critério limitativo das necessidades individuais ?

f

Os que nascemos nesta sociedade, governada pelo egoismo,
náo podemos compreender que, sendo permitido ao indivíduo re
tirar o de que precisa, êle só retire, realmente, o estritamente ne
cessário.

Na sociedade atual, temos, aliás, exemplos de fatos que fir
mam essa possibilidade. Ninguém come todas as iguarias de um
restaurante que, estabelecendo preço fixo .para as refeições, não
fixa, comtudo, ao freguês, limites na quantidade e qualidade dos
pratos de que se pode servir. Dir-se-á, porém, que, neste caso, o limite
é natural, pois que constituido pela capacidade estomacal de cada
individuo. Ha, entretanto, outro exemplo mais írisante. Nas cida-

V
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des em que o preço da agua é fixo, ninguém deixa as torneira»
abertas, pelo só prazer de gasta-la. Cada qual se serve, apenas, do
que necessita, embora, gastando cem ou mil litros, venha a pagar
o mesmo. As possibilidades de abuso são diminutas.

Mas, a regra a cada qual segundo suas necessidades só po
derá ser incontrastavel realidade em uma sociedade cuja subestru-
tura determine uma nova maneira de pensar aos homens. E' o
que honestamente se depreende da analise dos fatos sociais.

PEIvO ESFORÇO DO INDIVÍDUO E PELO ESFORÇO DO CONJUNTO

Estes dois preceitos completam o tetragrama. Eles são, e
síntese, uma expressão da solidariedade. Solidariedade entre ma "
viduos e solidariedade dos indivíduos com o conjunto. Auxilio nx
tuo, harmonia de esforços. E' a própria natureza social do hom
que os impõe.

Esse entrelaçamento de interesses, sob o signo da
ade, ainda não se,realizou. O mundo continúa a ser arena ̂
a de conflitos de toda sorte. Conflitos individuais e conflitos
ivos. A sociedade, dividida em classes antagônicas, tem a ̂
sa o os séculos, sob o acicate dessa guerra constante.

A solidariedade verdadeira é, portanto, uma aspiração a
zar se. e, emquanto não se realiza, o injusto domina o jas >
a forma aparente de justo.

se
aqui, que

imnõQ entrar em maiores indagações, acentue-se, .
tina c' condição indispensável para a implantação

^  '^eal e efetivamente, o , «uelle
' í" AO TRABALHO, fundamentos

genho trabalho que MENGER perfilou com ta

Á huma«^^^ termos do tetragrama é o reino juS'
tiçaToZ bem precisa dela. Ha muito que clama pel^

«♦;
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Jurisprudência exótica
Prof. Dr. Rogério Gordilbo de Faria
(Docente livro de Direito ludicietrio Civil)

Em vos dizer de "Jurisprudência Exótica", não me cingirei "a
um thema jutiiciario, do qual vos ciotiise copia de arestos dos Tri-
bunaes indigenas ou alienigenas e sua apreciação a luz dos princí
pios de direito.

O plano deste estudo é o de uma simples chronica, limitada
a orbita de um vôo planado, que dado não me fôra attingir outras
alturas.

Tive em mira, enfileirar juisos e decisões, de juises ou de jul
gadores, de tribunaes ou de autoridades que, pela sapiência, acerto,
sensatez e argúcia fazem jús a registro, melhor fadado, mas, nem tão
bem querido.

E justo é, que devendo começar pelo começo, vos relembre o
primeiro arestp proferido nos albores da humanidade, e citado na
Genese, de Deus ao condenar Adão e Eva, com a expulsão do Pa
raíso, porque se deixaram tentar das fallazes promessas do fructo
prohibido:

Maledicta terra in opere tuo; in laboribus, etc.
amaldiçoada seja a terra que lavrares; com trabalhos
comerás delia todos os dias de tua vida; espinhos e abro
lhos te produsirá; o pão da bocca te custará o suor do
rosto, até que em terra te tornes, da qual és formado —
revertaris in terram de qua — sumptus es — Manoel
Bernardes — Nova Floresta — vol. 3.° — pgs. 323.

Antonio de Macedo Costa no seu Narrativas do Velho e Novo
Testamento refere outro aresto da mesma procedência, como aquel-
le transitado em julgado, e, pois, inappellavel pelos séculos dos sé
culos. E' o da confusão dos idiomas; que os homens ainda achando
poucos, se esforçam por crear e sustentar novos.

•i.. -J ■«.
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Sem, Japhet e Cham, filhos e lavradores da vinha de Noé,

não conhecendo a magia dos vinhêdos consentiram que seu pae be-
bêsse uma pouca de mais, do que resultou a embriaguez do amfi-
trião que, em virtude delia, adormeceu, descomposto, á sombra de
sua tenda.

Cham achou no episódio motivo para motéjos; Japhet c Sem
se apíedaram do successo e estenderam sobre o velho um manto de
compostura.

Accordado Noé, premiou com a benção os filhos bons e amal
diçoou o máo. Multiplicaram-se os descendentes e com elles flores-
€eu a. díSCoMin, ao ponto de scisão, resolvendo os mãos fundar uma
torre que alcançasse o Céo.

Deus sabendo disso resolveu confundir-lhes as línguas, de modo
a se não entenderem uns aos outros. A cidade se chamou Babel e
a emigração de seus habitantes diífundiu pelo mundo o uso dos
divetsos idiomas — pgs.. 11.

Assás conhecido é o eplsodio de Salomão querendo dividir
com a espada uma creança, para dar ás duas mulheres que se
disputavam a genitura da mesma, as ametades do pomo de dis-
wrdla, e, com o acêrto da sua decisão, provocando da verdadeira

6 o grito da desistência que se fez em prova da maternidade.
A respeito, diz Bernardes, louvando a sentença:

_ "Espada racional, a com que Salomão mandando
partir o menino, não partiu senão a contenda entre duas
mães, discernindo-se no exame dos seus fios, qual ora
a affectante, qual a verdadeira" — obri cit,
pgs. 445. '

— V. l.«

vez poucos os imitadores do filho de David, atra-os séculos.

tlue lhe ° de Aragão e Nápoles, ouvia uma escray^
hlho, contra o ^^dade, allegando haver parido do seo senhor,
o rei que foq^p "^Sativa pertinaz do autor da obra. Resolve en
E o pae, querenrin escravo apregoado para renda , do fis _
dade, e resulta^n uelle e o comprar, deo mostra a

■ — clt. V IO ^ libertação á postulante — Manoel BernarA. _ pgg

uma dama decisão da rainha, a quem seaço, de haver sido violada por um official de ox
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dens. A soberana chamou os dois; á mulher entregou a bainha da
espada que déra ao accu.sado. A este mandou que a enfiasse no lo-
gar; áquella que, jogando em movimentos lateraes não consentisse
na operação. Depois de esforços inúteis, o official dea-se por ven
cido e a rainha o absolveu de culpa e despediu a querellante, at-
tribuindo-lhe consentimento no acto de que se queixava.

Muito dlfficU é a arte de julgar.

Os erros judiciários se contam em alta cifra. E nem sempre
ha possível reparação aos males produzidos.

Nem sempre ao juiz é fácil conhecer da bôa razão, como, di
zia D. Francisco Manoel de Mello, na Carta de Guia dos Casados,

"os mineiros, pelas ervas, pelas flores que dá a terra cá
por fóra conhecem logo, qual tem ouro lá dentro e qual
não tem ouro".

B acrescenta:

Tanto podem os signaes exteriores" — cap. 20 —
pgs. 160.

Nem sempre é facultado ao magistrado conhecer o caracter
dos homens, cousa simples para a orientação pessimista de Scho-
penhauer:

"Assim como basta uma folha á um botânico para
reconhecer toda a planta, assim como um unlco osso era
sufficiente para CXD/^IER reconstituir todo o animal, as
sim, um só acto característico pode fazer com que se
chegue ao conhecimento exacto do caracter de um ho
mem, e, portanto, reconstituil-o numa certa medida..."
Dores do Mundo — pgs. 199.

Esquece o pensador allemão a sentença de Corneille na Ag-
gripina:

Un peu d'encens brulé, rajuste bien des ehoses.

Esquece que o juiz é humano e, pois, sujeito ás determinantes
que governam os sentidos. Não lhe occorreu que nem sempre, po
deriam acudir ao julgador os versos de Camões;
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Não ouças mais porque és juiz, direito,

Rasões de quem parece que é suspeito.

Canto 1.0 ed. 1572 —

Demais os fados muita vez são caprichosos, como no facto
contado por Almeida Nogueira na sua chronica acadêmico, titula
da Tradições e Reminiscencias:

Joaquim Antonio Pinto Júnior, uma feita, levou para apre
ciação do veneravel Cons. Carrão umas razões de autos. O velho
professor, tendo lido o trabalho, respondeu-lhe ipsis litterls:

Estão péssimas; está tudo errado. V. não estuda,
imagina que direito se inventa; quer advogar a ratione.

Passam-se os tempos, e Pinto Júnior ganha a causa na
lâo Hn riiof + . ^ - _ _

-  oc uô ueuipus, e finw Junior ganna a cauoa

lação do districto. Isto posto, procurou Carrão e lhe disse:
Re-

V. disse que eu advogo a ratione; mas eu sei o
que faco; eu advogo ad rationem.

Trads. e Remins. — v. 1.° pgs. 74.

®stá, como se bem applicam os axiomas de Moliére, co
aquelle das Sabichonas:

Vous donner sottement vos qualités aux autres.

de

Frnnoi ^ jamais imaginou que o cardeal Felix Peretto, ...
ente ^0 mesmo nome e Marianna de Camerino fingia-se
porvenhirl^ i isado, dizia-se obediente aos votos do cardinalató
tiara e in<r^ ̂  fiel aos dictames da Egreja só pela ® g
por não i empossar-se na cadeira de S. Pedro, começashao pronunciar o juramento de obediência -

sic transeat gloria mundus,

trocando-o pelo de

intenoõ^^"^.^ gloria não ha-de passar porquee so administrar justiça — ?
a miJ^^

"m-

*
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é terminou pela responder aos que lhe perguntavam da saúde, aí-
ludindo a fingida decrepitude; —

'^Atégora andava inclinado para o chão porque
buscava as chaVes de S. Pedro; agora me levanto por
que busco a fechadura e quero abrir a porta do Céo" —
M. Bernardes — cit. — v. 1.° — pgs. 452 — ed. 1909.

Quem pensava? Quem dissera que um príncipe da Bgreja
levaria de vantagem Nicoláo Machiavel, quando no II Príncipe en
sina — cap.° Da conducta de um príncipe — sub-titulo — Se os
príncipes devem ser fieis aos seus compromissos —, ensina que —

ha duas maneiras de decidir uma questão: uma pelas
leis, outra pela força.. . mas, quando as leis não são suf-
ficiéntemente poderosas é necessário recorrer á força:
um príncipe deve portanto saber como empregar essas
duas especies de armas" — Bibl. Intern. de Obrs. Ce
lebres — vol. 9.° — pgs. 4430.

O cardeal empregou a astucla.
Mas voltando ao aprisco, que já me houvera desgarrado do

rebanho das idéias, tenho que justificar o titulo "Jurisprudência
Exótica".

Sim, exótica é a jurisprudência que assentou o veneravel Pa
dre João de Ávila.

Com o referido prelado, consultou um sacerdote se poderia
manter uma ama, dado que de edade avançada e núa de encantos.
O consultado adiou a resposta para o dia seguinte e deu hospeda
ria ao consulente. Isso assente, ordenou ao creado que carregasse
de sal os cardápios e escondêsse toda agua de beber, deixando so a
de uma cêlha, onde se houvesse lavado a louça com os restos dos
manjares. A* noite^ o hospede sedento deu uma batida pelos recan
tos da casa, em busca d'agua, vendo-se forçado a beber a que en-
contrára, para aplacar a excitação que o sal mantinha e augmen-
tava. Pela manhã, reunidos os dois, o paciente contou a aventura,
ao que lhe logo disse o hospedeiro:

"Visto que a natureza quando o sal do appetite
pica não repara em ser a agua limpa pu suja, não con-
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vêm a V. Mercê ter ama, ainda que seja velha e feia —
Bernardes — ob. cit. — v. 2° pgs. 328.

O aresto é daquelles que não soffrem recurso.
Não será exótica a jurisprudência do julgado portuguez, que

se abaixo narra?:

Contam que um cidadão, possuidor de avultada riqueza, faf"
eceu, deixando testamento e um filho. No testamento havia uma

clausula, que resava:

Deixo á communidade (tal) toda a minha f£"^'
tuna, com a condição de darem a meu filho F., o que
os frades quizerem.

ihA ° descendente, buscou conselhos de advogado, QU®
mente í°sse aos frades pedir o seu quinhão judicial-
que idades só não quizeram um pequeno
testamentnri^"^ cujus. Mas, como resava a
arrazoou o t ^^^^tario o que os frades quizessem,
menos a casa e decidiu o juiz, que os frades queriam d ^
oQc„ aquillo é que era dn desnendente e dos frades
menos a casa o jmz, que os frades . g
®asa, justattipnt.e aquillo é que era do descendente e dos
riam" ' feremos expressos — o que elles "nao

dos hu
moristas amprf ^ decisão contada pelo príncipe^ americanos, Mark Twain ?
vida conh^i^é"*^^"^ cigano em negocios que em toda a
Estados Unidos \t Que ainda hoje vive numa ,^is
recuson... ao genro a metade de uma vacca e depoisrecusou-se a narHih. ^ metade de uma vacca e
vendido apenas n ! ° sustentando que Ih® jj
obrigaido a alim».?' dianteha Pela mesma razão o ^criro ® ^^®riu a sogra con^ ^ E um certo dia em que o
para responder cornada, o genro foi chamado aos tribu

N^ damno."a Voltaire:"^^'^°^ aquella, com que o Duque de Orleans respoP
^ra ferina um g^tnt^^ costume, tinha atacado com "^^jua.
metteu-ihe a beLat <^ôrte. Este ao encontral-o gPliüosopho apresenton ^ seguinte o grande P®

se ao Duque de Orléans, que era entao re-

■ : V- ,■
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gente do reino, e mostrou-lhe o corpo moido da pancadaria pedin
do que lhe fizesse justiça.

— Senhor de Voltaire, respondeu-lhe o príncipe com ironia
essa já está feita.

O juiz americano John Stelk, de Chicago teve uma vez em
sua audiência, a primeira que dava naquella cidade, 6 motoristas,
entre os quaes, uma mulher, accusados de excesso de velocidade.

Elle considerou o delicto de um modo imprevisto;
'"Nenhuma multa — sentenciou — mas conduzam-n'os ao ne

crotério, para ver o cadaver de uma cieança, apanhada por um
delles."

E assim se fez. Na sala fria e simples se via o pobre cada-
versinho da linda menina dilacerado: sem uma perna. O servente
esclareceu:

'•A pequenina foi morta por um chauffeur como vós, que pas
sava com 70 kilometros á hora, numa esquina, que era também a
sahida de uma escola."

Nessa altura já a chauffeuse, não se podendo conter, numa
crise de nervos, horrorizada, quiz sahir. Foi trazida e posta nova
mente diante da victima innocente.

"Deus meu - implorava - deixem-me ir, eu vos peço; essa
menina tem a idade da minha!

E a sua commoção se generalizou aos companheiros ante o
espectaculo triste. No dia seguinte, os seis chaufíeurs juravamSsmte o juiz Stelk guardarem mais prudência na direcçao dos
seus carros e completamente curarem-se da mania de velocidade. E asentença do'juiz divulgou-se por toda a cidade, d'onde dahi por
dSe, quasi os automóveis não causavam nenhum accidente. Nao
é uma licção que também servia ao Rio .

Em limite de exotismo, encontrei mais no "O Direito", vol.
2.0, pgs. 211 — o seguinte aresto:

í

"Escrava que entrega-seá prostituição por ordem
do senhor, que disso aufere lucros, não fica por este fa-
cto liberta, da mesma sorte a que vive em casa sepa
rada do seu senhor e tendo por meio de vida a prosti
tuição" .

Por isso é que, muito naturalmente relata o Padre João de

."«c
■'tis

'i-r.

íyí - , . ' V



kjw.' ■ ■

\V'-

n'
t-'.

LÍs»-

— 58 —

LuCeha, citado por João Francisco Lisboa no jornal do Timon, qu6
na índia Portuguesa, em Gôa,

"nos tractos e contractos o de mais proveito era o mes
mo licito. As culpas privadas em juizo serviam somen
te de pesos de pesar dinheiro, ou conforme ao termo da
sagrada escriptura, de pão e sustentaculo dos juises —
v. 2° — pgs. 366.

Aliás nessa matéria de interpretação a licença não tem
limites.

Antonio Ferreira França, bahiano, juiz que lia meticulosa
mente os autos, sustentava que um despacho com a assignatura,
precedida do vocábulo "doutor", só por isso, estava fundamentado.
E argumentava — um doutor sabe doutrina, portanto a assigna
tura num despacho, sentença, parecer ou -razões, constitue, de pêr-
si um fundamento juridico — Alm.® Nog."^ — cit — vol. 4.° —
pgs. 181 — 2.

Conta Aulo Gelio, citado no estylista db "Luz e Calor" que
em Athenas, um joven de nome Evathlo desejando cursar oratória
para o exercicio de advocacia, contractou ensinamento com Prota-
goras, pagando logo metade do preço ajustado e estipulando q^^® ^
outra metade pagaria, se vencesse a primeira causa que sustentasse,
como réo, autor ou patrono. Uma vez habilitado, Evathlo, pelo não pa
gar a prestação do ajuste, entendia de não acceitar causa alguma,
ro agoras, exigente, demandou-o, dizendo no pretorio:

'De qualquer modo me has de pagar. Porque, se
não vences na demanda e te condemnam, me has de
pagar porque eu' venço e tu ficas obrigado a estar pela
.sentença. E se a mim me condemnam, tu vences e, tam
bém, me has de pagar, pela razão do pacto que fizemos
de que, se no primeiro pleito vencias, me havias de
gar. Respondeu Evathlo, revidando o argumento, —.  xT,cí>pünaeu. Evathlo, revidando o argumento, —

qualquer modo não te hei de pagar. Porque se te con
demnarn .. . e,
. "--1—^ 4Í1UUU iid.u De nei ae pagar, porque se vc v'-

demnam e eu te venço, por sua sentença fico livre;
se me condemnam, e tu vences, também não hei de P^-
gar pela razão do pacto que fizemos de que, se no primeiro
pleito nao vencesse, não te havia de pagar." — M. Ber-
nardes — cit.° — vol. 4.° pgs. 26.

mento.

^ s juizes tementes de desatar o nó, suspenderam o julgs.-

%

5é

Já assim não foi com Frederico, o Grande, da Prússia, no
periodo qeu a historia nos legou com o rotulo de Guerra dos Sete
Annos.

Ao amanhecer de 25 de Agosto de 1758 o exercito russo, que
invadira o território pi-ussiano estava á frente da aldeia de Lom-
dorff, oceupada por Frederico 2.°, que commandava alguns milha
res de veteranos. As linhas de sentinellas, guardavam a segurjinça
dos seus exércitos sob a responsabilidade das ordens mais severas.

Como sentinella prussiana, em posto avançado, um joven,
Arnaldo, desapparecia no crepe da noite tenebrosa, ansioso de lêr
uma carta recebida ao partu* para o posto, que suppunha vinda do
amor distante e que o peso esmagador da disciplina nao lhe dei
xara tempo para conhecer.

As ordens eram severas e juiz dellas, de tempera inamolga-
vel, Frederico 2P. A escuridão da noite era desesperadora e o bri
lho de uma luz seria como um pharol para o inimigo alerta. Afinal
raiou a madrugada e Amoldo poude lêr a carta, quando sem que a
terminasse, uma rajada de vento a envolveu e arrebatou A senti
nella aue não vira a chegada de outra pessoa junto a sl, abando-eiid, que iidu V , for-in<3 íík leis da guerra sahiu a correr
nou o posto e '"f^^^afbayoneta. O movimento su-
empós a carta, até «spetal-a no pico íuzllarla,
blto trouxe alarma ao ® chegar de fetorno, en
volve ao posto a f pessôa, que com elle cruza a
contra-ó occupado pelo piopiio lei,
arma rendendo a guarda^ ^

E logo depois o piqu quando generalizou-se a
mario e brutal, resolveu ^sacos ã frente, rolou varias vezes
batalha. O ' yg ihg oppoz resistência de aço Ina-
sobre a vanguarda pruss a ' o rei pondo-se á frente
molgavel. Generalisou-se vpncida as linhas russas. Amoldo,
do regimento Bulow, furor, e em breve, crivado de
prisioneiro no ^ hospital de sangue, onde,-lem-
H ferimentos era retir ^ .gj^nado á morte lhe não curasse
brava ao ^os irmãos de armas . Chegado o im-
das feridos em detn perguntou-lhe o motivo do seu
perador e ^^.^5 imhas da carta que o soldado lhe apre-
sento, mbral sangue, meditou, son-lu e sentenciou, assim com-
mutando a pena de morte.

"Seus ferimentos obrigam-o a reformar-se e desde
que o Snr. não é mais mUitar não posso íuzilal-o. Com-
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muto sua pena para prisão perpetua. .. Porque o casa
mento é uma prisão e espero que a sua Hilda saberá
guardal-o de tal modo que o Snr. não fugirá!"

Também precisava assim Manoel Bernardes:

O matrimônio é jugo; para levarem suavemente
jugo, buscam-se bois parêlhos — cit.° v. 1.° ed. 1909 —
pgs. 272.

V  . • 'V.

Da jurisprudência de D. João 6.°, contam dous julgamentos
applicados ao Conde de Paraty, seu fac-totum, por quem nutria af-
feição absoluta.

Foi cerca de 1817. A maçonaria, mal entendida pelo monar-
cha, era tida como autro de dissolução, ninho de "pedreiros livres"
ou "bodes pretos", conforme o padrão da época. Um dia, o rei que
havia creado o juizo da Inconfidência e nelle provido o Desembar
gador José Albano Fragoso, teve denuncia por José Anselmo Cor
rêa, de que entre os innumeros conspiradores da maçonaria se
achavam do^ validos da Côrte: — o Marquez de Angêja e o Conde
de Paraty. Descrever o furor de D. João, qual nos pintam seu tem
peramento os mineradores dos veios da historia patria, não ha-de
mister."

,r«r rf^ clássicas e Paraty interpeilado não poude negar. D João imaginou um castigo tremendo. Chamou Paraty e or-,
denou-lhe que tomasse, immediatamente, o habito da Ordem 3.» de
S. Francisco da Penitencia.

Dias depois, em meio ao lucillar das pompas e das galas, dos
dourados galões e das munificencias regias de um baile na Quinta
numraurtcá ^ envergar o habito de S. Francisco,numa attraçao forte de ridículo, provocando o riso e favorecendo o
epigramma, rubro de vergonha, a passeiar o seu castigo
TTinpn ° Carlota Joaquina não mais deixava osohi-ÁVã tempo, porque D. João não podia
nma sombra. Paraty, interdictado, e attrahido para
ToaravTense^o alcunhada de lanterna, nãoiou SroiíilT. rT de suas luzes. Imaginou e reali-
eou o echo ri n o ° Quarto, junto ao do rei, a cujos ouvidos che-ventura. E' chamado o accusado e responde ao rei

Sou moço e solteiro. V. M. não me dá tempo para
nada. Não posso sahir...

.*Jr
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D. João cedeu ao peso do argumento é decretou o — casa-te
Miguel.

Consultada Maria Terêsa, a infanta querida, foi lembrada a
Condessa de Barreiros, que 8 dias depois cedia o titulo ao de Para
ty, em legitima união.

Os dois episódios são narrados por Viriato Correia, no seu li
vro "Terra de Santa Cruz", em pgs. 280 — 6.

Ao mesmo trabalho, tomo para referencia, alguns despachos
de D. Francisco de Mello Manoel da Camara, capitão general
do Maranhão e Grão Pará, no período de 1806 a 1809, tenente-co
ronel de cavallaria e commendador da Ordem de Christo, appelli-
dado de o Cabrinha.

Uma feita, recebendo queixa de alguém, que accusava um
tambor do regimento de, tendo recebido um córte de fazenda para
talhar uma roupa, havel-a vendido, sem pagar ao dono o prejuízo,
despachou:

"Se o supplicante confiasse a roupa a uin alfaiate,
eu saberia dar providencias, mas como a, confiou a um
tambor, que não deve usar dte outro oíficio que o de seu
emprego, lá com elle se avenha como puder - dit.
pgs. 115.

Tendo que decidii- uma questão entre pae e filho, como as
partes tivessem pressa, despachou:

Hpfide da propriedade de um filho a res-•Nao se decide d ^ brevidade com que es-
peito de seos paes, com a m
tes o geram" — pgs. 118.

,  Em V...SO, Jâ defendeu em Juleo .'eí
hemió. Preso, processado por vadiag^. >
pendeu:

9

O seu nome ?

Onésime Lo^e, seu creado. ♦
A sua edade ? ,A' 50 annos já, seu homem honrado.
A sua residência ? __ ^
A terra é meu leito, e o te
A sua profissão ?

*• ■
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Amar, cantar e crêr... e ter esperança em Deiis.
— E' verdade haver infringido a lei?
A lei?! Eu tinha fome, e a lei, a mais austera, não tem

poder algum, se a negra fome impera.
Mas, o réo é homem intelligente, porque não ganha a vida,

escrevendo para o publico ?
Sabeis o que diz o publico ao escriptor ?

Ganhe celebridade, — e tendo-a conseguido, eu me encarrego
então, de te tornar conhecido.

-r: .xiT TN

demnort^^^^o defesa, havia que cumprir a lei, e Onésime, con-a 24 horas de reclusão, exclamou:

^ Obrigado! Obrigado !
O' justiça clemente I
Durante um dia, emfim,
Vou ter quem me sustente.

(D.° B.a — 24 Set. 1906.)

citadaf^^oú arèstos, as decisões, aqui^0 pó dos archivos°9 houveram ficado adormecidos
me faço" saber. Exoticos é que elles são e mais
risprudencia. ^empo precioso, com a traça de exótica Ju

iuizes que^ amostras, nem
as conven^í!'l"^\ sempre, seguindo os cos
P n i^abitos, as épocas,

des" que lembra em "Valor de Ias leiyes y de Ias autorid

lavos osetas do Caucaso, os germanos, .
mitivnc Irlanda e os romanos
contenrin^^° i^avia, á bem dizer, juizes nem ncía
era voluntar^ resolviam por arbitragem: a ^qtaO
entende^iqo" i^^^^^do a parte revel fazer justiÇaesse - pgs. 53 j

Dareste
du Histoire du Droit - Paris -

' ®^Presta sua autoridade a tal asser
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Dahi talvez a Pasquino, alfaiate de Sixto 6.°, maldizehte e.
Intrigador, ter sido punido pelo Papa, por haver publicado uma
verrina formidável contra aquelle. Annunciado o prêmio de. 1.000
escudos ao delator e perdão de vida para o criminoso, Pasquino
correu a denunciar-se.

Sixto 6.0, pagou-lhe o prêmio, poupou-lhe a vida e mandou
cortar a mão que escrevera a barbaridade — M. Bernardes —.cit.°
V. 3.0 pgs 190.

E assim se fez justiça, sem embargo do simile do juiz de
Aguas-Frias, cuja sentença vae, em seguida transcripta:

Importante documento, cujo original exisíte no archivo da
secretaria de estado dos negocies do reino de Portugal.

SENTENÇA

Vistos estes autos, etc.: Pondo os olhos em Deus, Nosso Se
nhor, e em minha Mãi Maria Santíssima, empunhando e^ta vara
vermelha, com que de presente me acho na mão, que significa a de
Moysés, quando tocou a pedra e fez sahir o sagrado licor do vinho
com que matou a sêde do povo de Israel, que caminhava para a
terra da promissão, por mandado de Deus, que lhe appareceu em
uina sarça de fogo abrazado; e attendendo ao grande empenho de
minha comadre Maria da Silva, e á grande vontade que tenho de
servir á mulata Catharina, sem embargo das testemunhas a fls.
Que juram contraproducente, não estou por isso; e mando que con
tra a ré se não proceda; dando-se-lhe_baixa na culpa; e condemno
a autora nas custas, e em pedir perdão a re na missa conventual,
pelo dólo e malicia com que a accusam, sem embargo de ter razao.

Villa de Aguas-Frias, 18 de Março de 1784. - José Antonio
Durão.

(Extrahida da Nova Gaaeta doa Trlbunaes. N. 105 - de
Quinta-feira, 21 de Fevereiro de 1850).

M  u- /-.owior!, de S. Luiz existe um livro onde se lêNo archivo da Ca transcorrido na 1-' instância, pe-
o traslado de um nrocesso crime, transconmu ^lauu ue um pxuo de Bayão — Foi autor, Pero
rante o juiz ordinário do Conseino _
Pinfo Z urmiianu que para fazer a policia corna*^into, meirinho (especie de alcaiae que i' venmovec.^. r.A
j-t _ _ />ATn GSCnVâO 6 xlOm©HS/ y XOl
^ rondava as ruas e praças com seu cov.
Clara Oamella, mulher de Custodio Atlonso, o.dadao do Porto.

Consta do processo 9ue estando o autor em 1.» de Mato de
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1590 na egreja da Mesquinhata viu ali a ré com vestidos e cousas
defesas, á saber:

"Trasia coberto um capotim que lhe dava por ci
ma da cinta, de roxa cor de pombinho faxada °
pela banda de fora, com uma renda de ouro e pra
tretecida de vermelho e de largura de^ 2 dedos e
lher, e cobertas as costuras do cabeção com a m
renda e forrado por dentro de tafetá verde, de ar
e fôrro de um palmo toda a roda; que a dita
mella trasia mais vestido um roupão de tafetá so °
2 debruns de velludo preto pelas bordas, com as ^
gas abertas e abertura dos debruns do dito vel u .
sabeção todo debruado, e vestido abaixo uma largui
de panno vermelho com uma barra de velludo vex e
baixo, ao redor, de 2 dedos em largo, apestanada
fetá amarello e menos espiquilhos em cada
pestana; e pela ver traser a dita sêda e cousas
lei, elle meirinho a levara perante Pero Dias, Qg
nario no dito conselho e lhe houvera por con a
ditos vestidos."

Pedia o libello condemnação da ré a perda dos vestidos
de multa, em beneficio do meirinho. e

A ré allegando-se pessoa de qualidade obteve hoinenag
com eu marido embargou o libello, allegando que

•rfadeo dito seu marido sahira almotacé da c^O ano seu marido sahira aimobcii.c ̂  gj.

Ú'-

pelouro" e se achava no exercício do cargo, "P® ° gover
cidadão da cidade, egual aos que andavam ua ^
nança delia e devia gosar dos privilégios da

'é

que ella descendia Üirectamente de cidadãos a «ran'
.... , „om decidade, os quaes, seus filhos e netos, gosavam de

í^^^^^icgios e podiam traser quaesquer ve^^l/l cvot/X —

seda
X. *

, ouro ou prata, como tudo se provava
^UAXiU UUUU C ab'0rPcis e sentenças que juntavam, pelo que P^^^^f^n^tad^

solta

-vir-

,f r;>

, e o meirinho, pela haver prendido e g eiu
condemnado fosse em 6.000 de multa,, nas custaou os com reserva da injuria." ^g

O meirinho contrariou os embargos; fez-se prova de

.A*'

4
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as. partes; o corregedor da Comarca avocou os autos, e attendendo
a que:

"Custodio Affonso era christão velho e sempre vi
vera á lei da nobresa e Clara Camella de nobre geração
italiana, absolveo-a por sentença de 22 Fev.° 1591, res-
tituindo-lhe o vestido.

A decisão foi confirmada, em grão de appellação ex-officio,
na Relação do Porto, por accordam de 23 Março do mesmo armo.
— João Francisco Lisboa — Jornal do Timon — vol. 3.° — pgs.
379 — 80.

Cheguei a termo, e não já fóra de tempo.
Sm vos dizendo de Jurisprudência Exótica, não me attive a

interpretações rigorosas, nem me preoccupou o sentido technico
jurídico do vocábulo "jurisprudência , senão o encarei no seu as
pecto pictural.

Acima das leis que definem o sentido preciso da palavra "ju
risprudência", colloquei o direito de interpretal-a como motivo de
chronica, puz o animo na equidade de vos relatar jurisprudência,
menos pesada e especifica que a jurisprudência propriamente dita.

Colloquei-me acima das leis? Assim faziam os gregos que
não sacrificavam jamais o direito pelo texto da lei. Os dispositivos
legaes eram para os hellenos subsidio e nao
dade, o espirito d justiça ali eram tudo. Um helleno nao diria
nunca o dura lex, sed lex.

Termino, meus caros consocios, receioso da sentença de S.
Bernardo:

Oue te aproveitem as cousas que escreveste, lester  +o não leres e entenderes a ti mesmo?ou entendeste, se te nao leres e

Mas se assim me Jateardes, estou preparado com o aforisma
de Santo Agostinho:

scientia melior est illa qna cognoscit homoNuUa

se ipsum.

4

(Nem uma sclencla ha melhor que aquella pela.  tf^.Tse conhece a sl proprlo.)qual o homem se comi

.fr"

I, h4
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' Tarde e o atavismo moral
Pelo acadêmico Silvio Valente

(Segundannisla)

Depois que Lombroso publicou o "Uomo Delinqüente", as teo
rias mais desencontradas têm surgido no campo da antropologia
criminal com o objetivo de explicar o fenomeno da delinqüência.

Não é nossa intenção, neste trabalho, estudar cada uma das
doutrinas existentes sobre a questão. Mesmo porque, isto não com
portaria a extensão do artigo. Pretendemos tão somente acompa
nhar a brilhante critica de Tarde ao atavismo moral,, teoria de
fendida ardorosamente por Colajanni.

Essa idéa do atavismo como causa explicativa do crime sur
giu de Lombroso. Preocupado com a investigação cientifica do fe
nomeno criminal, o autor do "üomo Delinqüente" entregou-se a
um exaustivo trabalho de observação antropológica, que lhe serviu
para levantar a teoria do atavismo psíquico e físico.

Lombroso observou que os criminosos e os selvagens possúem
um certo numero de sinais e estigmas comuns, não só na sua cons
tituição fisica como na sua psiquê. Entre os sinais somáticos ele
apontou o prognatismo, a fronte fugidia, as orelhas em asa, a sali
ência das arcadas super-ciliares e muitos outros. Quanto aos cara-
ctéres morais Lombroso fez notar a preguiça, a mentira, a insen
sibilidade moral, a imprudência, a impulsividade e a vaidade.

Para explicar tão curiosa semelhança, Lombroso só viu um
caminho: o atavismo.

Admitida a sua tese, o criminoso seria o reaparecimento na
sociedade civilizada de um selvagem, com seus instintos ferozes e
sua falta de sentimentos morais. Esta reprodução seria explicada
pelo atavismo, isto é, pela hereditariedade remota. O indivíduo

,;J£
IJ- - .
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cala^ da'evo^ucão^ rif caracteres do pai ou da mãe, remonta a es-
antepassado. cspecie e reproduz o tipo de algumlonginquo

cação ^ inaceitável como expli-
explicação do delinqüente nato satisfaz como
pela sua ousada ^Sutoto^ ^"^ad ® extrangeiro,

—3ram-no em um • da terceira escola, estes en-
vivo de argumentos e obiecões,

T^o, puzeram-no em um píi-» i t-erceira escoia, esw;s ci.
muitos dos quais imnroppHo l' argumentos e objeções,
Um dos críticos, o italiano tj "^^nda a verdade que se diga.
taboa rasa da tese Iombrosiar,^^°^^°"® Colajanni, em vez de fazer
ciologica, aproveitou-a pel alguns autores da escola So-
crime é um fenomeno do at Procurando sustentar que o
de um adepto da escola Sod i -"^° Puramente moral. Na penamais interessante spm°^.!^^' deixa de ser interessante...

e serenidadp duvida, pelos reconhecidos dotes de
de um adepto da escola SoPi i -"^° Puramente moral. Na penaAinda mais interessante deixa de ser interessante...
talento e serenidade do' cm vida, pelos reconhecidos dotes de

uu seu autor,
oom efeito, Colajanni f •

dos criminalistas italianos p lúcidos e imparciais
sua absurda dòutrina. ^^^da é mais de extranhar a
todos, destacou-se Tarde n ^ os seus opositores, e, dentre
mapstral capitulo do seu criminalista francês,' que, eni

u completamente a tese "®'tudes Pénales et Sociales" des-
Pigamos desde 10.7'

ma, nao só pelo valor das 7-^ de Tarde é interessantissr
cifli °c de argumentar ^ apresenta, como pelo sei^1, assim como quem pux7:,c 7 ^«lacionando com o fator

pequeno deslise, francampm-7^®^ a sua sardinha. .
.  Preliminarmente P^^doavel.

^utagonista e em ®ni reconhecer os altos
tistica ri criminal ac alguns dos serviços por cTZ\t aniquZ tT' carta esta-lou^i-a mSmn Féré de 7e o crimlnofC a epiiepsía como cau rebateu as teses da

Após haver provado u criminalidade,
louco, nem rio "do cabaimov,i- ^ nem

seu

so-

E'

como PQ„ ^"íd.janni rebateu as vtro«Após haver provado u criminalidade.
ea7o neS ° criminoso não é nem<io atavlsmn^í "" """s aDrov« .°''''°°' Beirou Colajanni «"P"
acelS™d„ ' tesH parte da teoria lembrealan»

r  muito «ep»»
aceitável ri r. tese é Z™® Parte dá teoria lombrosir.--

^ PPtl-aa uVT "'"p "aphuma, muito me»»®e mlL\T Pa^' T ' ^"Patidaa. Pode-se. dizer, «■»maie ateurdos. "e um amontoado Informe de absurdos

K  .\». -
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Antes de entrar no fundo da questão. Tarde expõe a doutri
na de Colajanni com a habitual clareza e probidade intelectual.
Façamos uma exposição sucinta dessa teoria.

O criminoso não é nem louco, nem epiléptico, nem degene
rado. E' um homem primitivo surgido, de repente, na sociedade
atual pelo fenomeno do atavismo. Em outras palavras, é um indi
víduo que remontou a escala evolucionista da especie e reproduz
fielmente, num meio civilizado, o tipo dos antepassados remotos.
Até ai, nada de novo. Lombroso já disséra isto, muito tempo antes.
A originalidade da tese de Colajanni reside na sua maneira de en
carar o atavismo dos criminosos. Emqiianto Lombroso dizia que o
delinqüente é um selvagem, não só moral como fisicamente, Cola
janni afirma que o criminoso é produto de um atavismo exclusi
vamente moral. Nada no seu físico lembra o selvagem. A argu
menta do seguinte modo para demonstrar que não existe o atavis- •
mo físico, no delinqüente: é falha e errônea esta concepção por
dous motivos. Em primeiro lugar porque pressupõe, o que não está
de nenhum modo comprovado, a existência de um tipo físico de
criminoso. E em segundo lugar, porque, mesmo admitindo a reali
dade desse tipo físico, composto de estigmas e deformações, ele não
pôde ser jamais semelhante ao tipo do homem primitivo.

Contestando tão fortemente a semelhança fisica entre o sel
vagem e o criminoso, Colajanni sustenta, por outro lado, a perfeita
semelhança moral entre os' dois. E não fica ai. 'Vai mais além.
Para dar mais força á sua assertiva, aponta a flagrante similitude
moral existente também entre os delinqüentes, as creanças e a gen
te do povo, retardataria da civilização. Acha Colajanni que a apro
ximação moral entre os criminosos e as creanças é muito signifi
cativa, pois estas são uma reminiscencia do passado moral da raça.
Notável também, ás suas vistas, a quasi identidade moral entre os
criminosos e as classes baixas. Neste ponto Tarde faz uma pequena
perfídia, dizendo que tal consideração, salda da pena de um socia-
lista-democrata, não deixa de ter a sua originalidade.. .

A esta altura, ninguém se pôde furtar a uma pergunta mui
to lógica: como se explica que o criminoso seja um selvagem pelo
lado moral, sem apresentar os caractéres físicos do homem primi
tivo, se é por demais conhecida a estreita relação existente entre os
caractéres morais e os caractéres físicos? Para responder a essa
Interrogação precisou Colajanni de negar toda e qualquer inter
dependência entre o fator moral e o fator fisico.

A base da ^ua tese está assentada sobre o principio de que

w.
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chega até a afirmar que ha'funções ° ^
riamente a um orgão esnerif? necesaa-se localizam em parte aílui^â funções nervosas que nao
social ele enxerga a nnii ^ encefalo. Mesmo no organismo
é a guerra (função) que
versa. Neste nnnt^ ° militarismo (orgão) e nao vice-
é a guerra (f«nção^rSLT„'u? '"T"versa. Neste ponto Colaian^^ militarismo (orgão) e não vice
ticara impiedosamente auanrin ^ ^éré, cuja teoria cn
perturbações da função e a h n falta de relação entre as
pio dos histéricos que revainr! citando o exem-
guem justamente pela reenia ^ ^ndencias criminosas e se dlstin-

Além Hioc. '^made da sua conformação física.•niem disso, contimin r>,,i • .
até hoje as funções maic oi ^^^unni, só se têm podido localizai
essa de situar o senso ele uma extranha idéa
nesta ou naquela circumvni' ^ complexa das funções da alma,
se acham localizadas nerf^H^^° cerebral. Segundo a sua teoria so
mentares. Assim sendo ^ funções mais antigas e ei®'
para crear o seu oreãn r, - ° nioral o tempo suficiente™Sao, pois , , faculdades dapara crear o seu oriãé „„ ■ ° nK"»! o t
alma. ' 's e a mais recente das

Dai deduz Colai anrn
das mutações fisicas do "f® niais independente
apoiada em Broca e outro. ^sta sua assertiva vem
tabihdade do tipo físico do ? Que observaram a quasi imu*
trastar com a extrema milhares de anos, a con-
A conclusão a tirar de tu? 5® suas qualidades

omem não é paralela á .n ^ evolução física
Assim exposta a t

critica de Tarde. Antes acompanhemos agora &
a teoria do criminalista iLi? detidamente, ponto por ponU>.absurdo que ela encerra yl «ostra a contradição e ^

Para combater as -
começa ^^tropologicas dos novos crimio®

muito h ^ ^^'^^'^^ais. e cita r °®^«r-se ceptico a respeito das^ ^á frenn?"^-' pode „®''°^A-Sequard em seu apoio
uma ^ "f® Brown-cf^^ ^ melhor interpretação
zam células n Bi® encarou " "prebro c
derativno /■.

75>m celulnu „ "—"• encarou o cerebro ,
toativc Pamc,?"■■'''''« =" K-
esDGrfar ^°ialÍ2acão u estreitamento dos laçe® ^
comnrp "fas funçõpq ^ f^^ções cerebrais antepõe, jg
mnlm ° teu nervosas. Para tornar »eliz. Suponhamos n. emprega ele uma

lue uma pessoa observa da Wu »

w^m' '
r^fri

N ,»

':C

\
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de do homem na terra. Esta pessôa nota imediatamente que as
varias atividades se distribuem por determinadas regiões. Em tal
zona, por exemplo, se acha localizada a industria do ferro. Em tal
outra, o fabrico de lã, etc. Porém o interessante é que, se alguma
dessas regiões fôr privada do concurso das outras, substitúe-as
fabricando ela mesma os artigos de que necessita urgentemente.
Por aí se vê que certas industrias não têm localização fixa, podem
estar aqui, ali, em qualquer parte. Isto porque são muito primiti
vas ou satisfazem a necessidades inadiáveis do meio social. São as
mais antigas, embora haja também industrias novas que não estão
localizadas perfeitamente. A regra geral é, pois, a seguinte: quanto
mais primitiva a industria, menos localizada, e quanto mais recente
a industria mais localizada.

Ora, Colajanni adotou integralmente esta tese de Brown-
Sequard. E não teve olhos para ver a inconciliável oposição entre
o seu principio de que a função faz o orgão e a opinião desse autor
sobre as localizações cerebrais. No seu afan de derrotar os antro-
pologistas, não reparou que se derrotava a si mesmo. Mostremos
claramente a contradição inacreditável. Segundo Brown-Sequard as
funções mais antigas são as menos localizadas. Colajanni diz-se de
acordo com isto. Mas não se lembra que é justamente o oposto do
que ele defendia em sua tese. Pois se as funções mais antigas são
as menos localizadas, logicamente somos levados a admitir que a
inteligência, a memória e a moral são as mais antigas faculdades
da alma pois já Colajanni nos disse que são as menos localizadas.
Por outro lado, o mesmo Colajanni garantiu em sua tese que o sen
so moral é de formação muito receqte! Vê-se logo a impossibilida
de de um meio termo na questão. Ou admitimos o parecer de
Brown-Sequard e, coerentemente, afirmamos a prunitividade do
senso moral, ou seguimos a lição de Colajanni quando diz que a
função faz o orgão, e a moral ainda não se acha localizada porque
é de formação recente. Absurdo sem qualificativo foi pois o que
Colajanni cometeu reunindo as duas noções absolutamente opos
tas. Só este vicio de origem bastaria para derrubar a teoria. Po
rém Tarde não se contenta com isso. Continua a criticar a tese do
italiano e diz que Colajanni não respondeu satisfatoriamente a ou
tra pergunta muito lógica. Como se explica a permanência do tipo
físico do homem atravez milhares de anos, se, como ele mesmo diz
o tipo moral varia indefinidamente? Se é verdade que a função faz
o orgão (e é este o ponto de honra da doutrina de Colajanni), de
pois de tanto tempo os earactéres morais já deveriam ter plasma
do o tipo físico correspondente. Esta é outra contradição insoluvel.

-y « t
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lisa-la detalhadaiSnte.^ principia a ana-
vismo moral como explicação líni "®"ionstrar que a tese do ata-
pols crimes ha, como as escroan^^ • criminalidade peca pela base,
ao pudor, que são o fruto da nnec ^ fraudes, certos atentados
existir n. . lasc e não poderiam

a lascada ou polida. Mas a P.sspnnia da

do puaor, que são o fruto da ' ^rauües, certos atentí
existir na época da pedra lacra f ®"Pc^"Civilização e não podenan
doutrina de Colajanni é a exSar.!" a essencia dí
do atavlsmo. Discorda assim Hr ° crimes por meio
nheiro de escola, que não enxerrra^^^^'^^®. ̂ ^'^assagne, seu compa-
atrazado moral, um retardatarin h ^^^inoso mais do que um
embora reconheça que as classes ha° civilizado. Colajanni
SSaT^®' o criminoso fornecem a maior cifra de
ou^nt^^-° aparecimento é exceção e para
crand esta tPc'^° recorrer á herança remota
SXa".?"'?"" fancés. eS aut'' "
e honesta,'é "'®™®as, no «to de'' " "i
consequenteme^P «contrario ás leif l !
mo Que P iim i exceção imnn • frerança psicológica, e,
» deve adm4^ast" ''«M"ariedTde -"""ê
cionario mesmo' e i* ^ influencia d opinião que
retrograda no riais aito' tie umaT""""" "™' a ,'

Tv-^. ^ffo grau, comn • força conservadora <
teses "« evidenJ?' °teses díc", "« "erenJ""" °''at«;m„"™'""'' "
Tarde se pro^õe^dem^^''"^' oposição entre as
Pecie de defeza da ^ ̂ ^rdade? E' o que
tendores podem ter ®PÇao do itaiian' primeiro uma es-
botse podem Sm ' ̂  «ausas t- ®
no seu leito atual ^ ^i^ue oup ^ i°^icas apontadas por Ri'
evolução. Ora, se\^°^
vezes, que este passa ^®sviar 0^^°^ «i^staculos ao curso
vezes que este passa n no seu leit acontece,
n tov.u_ ya^sa a corrow _ leito -ivr

da

ásfezes que este na-co ^°rrer no seu "O- acontece, â»
'tenha abandonado V''' «eu íeh° mesmo que Já
tão que, por efeito^dp^^ centenas d" inn° P^^iniitivo, mesmo que já
noso reproduza o tm 'i^^itiuer caucn f ^°^me não admitir en-

E Tar^ ° dos o homem crimi-
janni porque é não sp antepassados?

to mais satisfatór"i?n®^^® ^"^Provavel ^
íanni porque é ah°^' não sp ' ^^^^^Passados ?
muito mais satisfatól?^"^®^^® improv^^ ^
tos que Colajanni nã ^ ̂ ^que emquanto a de Ribot á
apezar de dizer-se nn° resoi^ ®inipiesmente, muitos po»'
Pletamente do mestr^a""''® «^as idéard■i as. Achava Darwin' tluem Tardo Earwin desvia-se com

^nc cada Para refutar as
com'
suaehomp^ . refutar as suaSm tem, guardados em si, um»

' n

\ _
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grande quantidade de caractéres susceptiveis de evolução que já
se revelaram em épocas anteriores, bastando, no entanto, uma cau^
sa qualquer para determinar o reaparecimento de um deles. Ora,
se isto é verdade, e Colajanni acha que sim, porque somente os
peióres caractéres se reproduzem, em outras palavras, porque tal
creança nasce feroz, perversa. Imprevidente, preguiçosa, se nem
todos os seus antepassados foram perversos e forezes? O motivo de
tão curiosa preferencia é que jamais poderá ser o atavismo ou he
rança remota.

Além disso. Tarde se revolta contra a facilidade com que Co
lajanni chama de barbaros, ferozes, pérfidos, preguiçosos, incapazes
de sentimentos nobres, os nossos antepassados. Porisso, por causa
desse preconceito, Colajanni afastou-se irremediavelmente da ver
dade dos fatos. Ribot, pelo contrario, despresando esta noção in
sustentável conseguiu explicar, entre outros pontos dignos de no
ta, porque os criminosos-natos são mais freqüentes entre as classes
baixas. E isto sem precisar de nenhum atavismo, nem fisico, nem
moral, apoiado sobretudo nas pesquizas, de Marro. Ribot concorda
com ele em que a maior parte das anomalias apresentadas pelos
criminosos, têm uma origem intra-uterina. Assim se compreende
porque entre a gente do povo é maior a cifra de criminosos. Isto
se dá porque as mulheres pobres se entregam durante o periodo
da gestação a penosos trabalhos que perturbam a normal evolu
ção do féto. . ..s

Neste ponto Tarde apresenta uma objeção muito feliz, apoia
da em Fére quando afirma que os sinais de degenerescencia obser
vados nos criminosos nada têm a vêr com o atavismo, pois são
incompatíveis com uma geração regular. Aplicando sociologicamen
te a observação de Féré, diz Tarde: "a baixeza, a crueldade, o ci
nismo, a covardia, a preguiça, a má fé que se observa nos crimino
sos, não poderiam provir jamais da maioria dos nossos antepassa
dos remotos, pois são incompatíveis com a existência e a conserva
ção seculares de uma sociedade regular, tão incompatíveis, certa
mente, com esta saúde e esta fecundidade sociais quanto as nevro-
ses e os sinais de degenerescencia o são com a saúde e a fecundi
dade fisiológicas."

Mas Colajanni não se rende ante essas objeções esmagado
ras. Derrotado aqui, refugia-se além e tenta, num esforço deses
perado, salvar a sua tese da bancarrota completa. Assim é que in
voca o auxilio de Sergi para defender-se dos ataques de Tarde.
Sergi foi o creador da teoria que explica a formação do senso moral
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habites e tendências,
cias mais antigas são as mais fundam f ^ tenden-
causas diversas fazem desaparecer a<; ® liando
aparecem e dominam, isto se dá h «centes são elas que
tes. Esta teoria de Sergi é conhp ° grandes delinquen-
do carater. Mais uma vez é Daru7i'^^ ^ "ome de estratificação
Este cientista conseguiu provar n" auxilio de Tarde.
Giaes e das plantas", que a fixidpv^H^^" "Variações dos ani-
com a sua antigüidade. Ha cai-notó caractéres nada tem a ver
recem. isto atinge pela base a dmit!^ fixam assim que apa-
que não é suficiente. E observa m,» Sergi. Mas Tarde acha
zer essa geologia do eu sem leva, verdade, não se pode ía-
que combina os nossos traços n<!ipn, ^ finalidade harmônica
nossos designios espirituais. Os foma adequados aos«as não se acham juxtapostas am 6 as nossas tenden-

nosso carater individual não p como folhas de um livro,tos e tendências, aí reside a insuín»^"^-®"*^® de habi-
Colajanni se apegou como numa fcil Sergi, a que
,  . Mais uma vez derrotado .acionar a sua doutrina com a italiano, pretendeu re-

1 opnese e a ontogenese, isto é Pn+ ^ Paralelismo entre a
pecie a que pertence o indivíduo p ? evolução da es-
inPffl^^i^ atingir o estádio embrionárias que ele

^ semelhança moral entre n!"VT°' ^ J^aciocina assim: é
dampn^ acordo com a lei filogenetica ®^^tiuentes e as creanças;
hpm ^ evolução da pçr.' ^ ®^®ança reproduz abrevia-se assemelham moralmente com^° criminosos tam-

Nada mais logico mo,- nossos antepassados.
So^a'^??^ ° E' um "sUoffi ^natacavel do que estetalha da teoria ? Perfeito. Onde reside en-

Târdô ^ostr3,-Q, ^0
rp!f ^ S^ande lei filogenetica niagistral. Começa por dizere apoiada em um numero r^cn uma hipótese que pa-
^dem ser explicados de modn fatos. Mas estes fatos
antet de atravessar um^^°; ^ necessidade, sentida pelochegar á fôrma rtafi^N-- nimimo de fases preparatórias^ imperativo da razão geoJít ' ° criminalista francês,

,  ̂ niover-se para poder f ^ mecanica que obriga um cor-
^"'■Po pode mudar de outra situação. Isto porque ne-ecendo imediatamente em desaparecendo num lugar em outro. Ele está obrigado a percor-
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rer uma série mínima de fases intermediárias. E' á coleção com
pleta e sistematizada dessas fases que se dá o nome de espaço.
Quando vários moveis visam o mesmo ponto, eles deslocam-se pa
ralelamente uns aos outros, não porque cada um imite o preceden
te, mas sim porque sentem o imperativo da lei mecanica e geomé
trica acima enunciada. E é pelo mesmo motivo que a creança re
produz a evolúção da especie e não. porque imite a escala filogene
tica. Deste modo se pode explicar muito bem a semelhança entre
os criminosos e as creanças, sem recorrer ao atavismo.

Mas é Tarde quem pergunta: haverá mesmo semelhança? E
ele mesmo responde, categoricamente: não '

Tarde se apressa em fazer a defeza da creança em face do
"negro retrato" que dela traçam os antropologistas. Com efeito,
para certos autores, Colajanni inclusive, as creanças possúem to
dos os vícios e todos os crimes, em germe. Sobretudo são egoístas,
só cuidam de si e não têm afeição a ninguém. Mas Tarde diz mui
to bem: "Elas são egoístas, é verdade, porém seu egoísmo irrefle-
tido, não seria talvez a expressão do seu primeiro dever vital, da
sua verdadeira moralidade, que consiste em crescer ás custas de
outrem?" Imaginemos um menino tranqüilo, serviçal, sempre in
teressado pelo bem estar de todos e veremos que tantas preocupa
ções viriam prejudicar o seu crescimento. A creança não é turbu
lenta, ingrata, egoísta porque reproduza a evolução da especie, e
sim por uma fundamental necessidade de expansão vital que se
nota mesmo nos pequenos Estados, que escondem sob o nome de
patriotismo um verdadeiro egoísmo coletivo a que os obriga a ne
cessidade de expansão. Os velhos também são egoístas, mas por
uma razão bem diversa. E' que, num organismo em decUnio, todas
as forças se congregam com o fito de prolongar o mais possível a
vida do indivíduo.

Se fossemos adotar a teoria de Colajanni seríamos obrigados
a admitir a extrema sociabilidade,* disciplina, alegria e jovialidade
dos nossos antepassados, pois são estas as principais característi
cas da infancia. Esta conclusão é, justamente o oposto do que sus
tentou Colajanni.

Além disso. Tarde faz notar que a criminalidade infantil é
muito fraca, o que não se concilia de modo algum com a tese de que
as creanças são perversas e egoístas.

Quanto á aproximação moral entre os criminosos e a gente
' do povo, é outro ponto insustentável. Spehcer traçou o tipo do ho

mem prehistorico como preguiçoso, vaidoso, imprevidente em ex-
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cesso, nervoso, volúvel v •■

ap!?H ^ sobretudo infnuiçi^'^ emoções, fixo em seus ha-acordo. Mas onde está a semlfh^' está plenamente de
Si? ^ do povo do homem pri-
nada ?pj^ '"edesto, economico contrario, que o povo ver
mes P ir. conservü^^^ ^^'^eidoso, musculoso e
por 'vpnr. ?^'^^^^ Quando não n • ? sentimentos e costu-
ralé resDPi? ^ ^sinala qug tantn"' Colajanni não se dáse DoSf ^"toridades e?? ° «^^^agem como o individuo da

■almLr°'''"^^ ^ «e isto é verdade, não'  irreligiosos e rip;.r„?-.° criminosos, pois estes são.
se Doí i autoridades p?? ° «a^^agem como o individu.
reralmLr°'''"^^ ^ «e isto é verdade,'  irreligiosos e desresn t criminosos, pois estes são,
insusteS°'' ^^^cr lancldo autorid^e.
sericordia^na í?^- ciência, Tard? italiano numa situaçãolidade de assemi?^^"*^® doutrina p ^P°C"Se a dar o golpe de mi-
«iais importante criminosos a? f? ^ impossibi-
sencordia na ciência, Tarri« a.-aiia,iio numa snuav»"lidade de assemi?^^"*^® doutrina a dar o golpe de mi
nais importante h criminosos a^^ ^ impossibi-

Fm • Questão. selvagens. Esta é a parte£iiii priixigij^Q ]i

iro^°Com^ef ®^®"ce?nãoTo??^^^ ° retrato do homemdomens nri?Í °' P°rque estnrio ^ hianeira alguma, ver-
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dadeiro.°cÍm?° ®^®"ce?nãoT*í?^^^ ° retrato do homem
dos homens nri?Í ' P°rque estudar ^ hianeira alguma, ver-^i^da existenSt^"^^ Pelos íados ° ^ ^ moralidade
i^ria dos povos ar.+<^° mais « fornecem os selvagens
dos e que são o oh-?^' hieihor = recorrêssemos á hls-
Qual seja a arqupo? "ma ciene? documentos por eles deixa-

Como n + bastante desenvolvida,-"a.e„r° q„eCchio pre^

primitivos*^ ? ^ ^umanid 7^ 'iüalquer progresso ?c hoje. E a melho?^^''^ Pcrfeitampnf^ Pouco teria progredido se os
arqueologia. De a ^°"^c®tação a p^ semelhantes aos selvagens

a organização mais com as i,f ^potese é a que nos fornece
Priedade. Ora, pai:a da soc??!!^^"®.® numerosos sábios,
ai+?^P^^'^ mutua e ®e dê sãn ° comunismo da pro-Mtruistas, cottio '""«anca' ® ..''^"««arlas uma grande dose

: "'««nidôs ,"■ Mis Se r™tuameate ? ""s, We « antepassados íossew
Outro eioaiin a lobos a se devorarem rnu-^^'ave, ,4^7'e lest, ,

deTu™ " «aipres 1"'® "«Iga-, í>í® de Coulanges no se"
ao Av.® ^^^éíosa, (Je i, "des patríap ■ a"tor encontra na íamilj"®«««o do euS "f"" e. sotêtad?' Intensidade

Adoração ás ? Piedade filial levadacinzas do pái. Além disso, os
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mais famosos egiptologos, sinologos, numa palavra, todos os grandes
estudiosos das civilizações passadas, atestam o alto gráu de lealda
de, honra, heroísmo, coragem, sacrifício, atividade e obediência que
nelas se observava.

Certamente Colajanni teve em seu favor as teorias de Mórgan
e Mac-Lennan sobre a organização da família primitiva. Mas estas
idéas foram vitoriosamente contestadas por Summer-Maine e Star-
cke. Summer-Maine provou, exaustivamente, que a primeira forma
de organização social foi o patriarcado. Nesta família primitiva o
poder do pái é absoluto. Além disso ha uma perfeita igualdade entre
todos os súditos. Dirão que isto é bárbaro e cruel. Mas somente na
aparência. Porque, em verdade, que elevado espirito de solidariedade
e de obediência respeitosa não supõem a igualdade de todos os súdi
tos e a autoridade do mais velho e, portanto, o mais fraco! E se isto
não convence aos partidários de Colajanni, mergulhemos, com Tar-
de,,-mais fundo ainda, nas trevas da prehistoria. E é o prporio Co
lajanni que vem em nosso auxilio afirmando "a piedosa cooperação,
a mutua assistência e a heróica abnegação de que nos dão admirá
veis exemplos as sociedades de antropoldes." Tarde vai além, e diz
que, mesmo nas sociedades de invertebrados, se observa uma mora
lidade instintiva que leva os indivíduos á cooperação e á mais estrei-.
ta solidariedade. E' que para ele moralidade e vitalidade são, na es
sência, a mesma cousa. O proprio Guyau foi procurar nas sociedades
animais os primeiros exemplos de moral. Todo o ser vivo aspira á
vida social. A observação nos revela que não ha isolamento na na
tureza. Tudo se entrelaça e tudo se associa. Esta a grande verdade.
E como supôr que as sociedades humanas primitivas fossem compos
tas de indivíduos perversos, ferozes, insubordinados, preguiçosos,
verdadeiros monstros, completamente inadaptaveis á vida social ?

Por isso, encerra Tarde o seu admirável capítulo, dizendo que,
pelo contrario, quando surge um coração devotado e altruísta nos
dias de hoje, é que se poderia enxergar nele uma imagem dos nos
sos antepassados: "O heroísmo, eis talvez o verdadeiro atavismo
moral."
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Da venda a prestação dos moveis
Prof. Dr. Evandro Balthazar da Silveira.

( Docente Lierc de Introdiicção á Scieneia do Direito

Ninguém desconhece a agitação indescriptivel, que o commer-
cio apresenta, nos últimos tempos, a modificar usos, estilos .e proces
sos acolhidos e regulados pelas legislações dos povos cultos; as trans-,
formações econômicas trazidas, principalmente, pelas industrias no
vas e as alterações, que a vida soffre, orientada, naturalmente, pelo
jogo estonteante de phenomenos sociaes de uma complexidade ex
traordinária.

A concorrência commercial, por exemplo, que se caracterizava
outrora pelo empenho de se vencer, de se conseguir a confiança do
consumidor, graças á melhoria e perfeição do producto, passou a
ter por alvo a facilidade da acquisição. Já não são, em regra, a se
riedade, a garantia, que fazem a fama e a fortuna dos productores,
nem a excellencia das qualidades do objectó, o apuro dos typos, que
constituem o estímulo para a conquista da freguezia, mas a acces-
sibilidade promettida, por vários modos, que culminam numa pro
paganda espectaculosa, insistente, nem sempre honesta, pois que, na
apparencia das vantagens da offerta, não raro, se percebe o embuste.

Entre as transacções nascidas neste ambiente renovado en
contra-se a chamada "promessa de venda de moveis".

"No evolver das transacções commerciaes, diz o Dr. Pereira
Braga, em que o commerciante procura multiplicar os seus negó
cios com o menor risco possível, creou-se uma operação interme
diária entre a compra e venda a dinheiro e a compra e venda a
credito, para permittir ao comprador a posse e o uso da coisa an
tes de pago o perço, sem que o vendedor perca o dominio até com
pleto pagamento do preço.

"Para as coisas de pequeno valor são communissimas e fá
ceis as vendas a dinheiro, sem risco algum para o vendedor; já não
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ãssiizi Gin TGlâçao ás cousa^ rio Qif/%
cofres, etc., cujas vendas a riini? Pianos, mobUiarios,
a elevação do preço forcanrin mareiam progressivamente com
com serio riscr ° ° commerciante a. vender a credito e

de Critica Judie vo^ ̂ segurança e garantia." (In. Rev.
Af^ o,,- ' ' 456-464).Até ahi, nenhum renam m, •

novidade; nenhum combate á ' - ^"^P^S^ação havia a se fazer á
assegurar os riscos vultosos ^as garantias, que devem
zer ao vendedor. • ^ e a especie da transacção pôde tra-

^lo estabelecer as caiif* i
ventivos contra os prováveis^ ̂  contra os riscos, no traçar os pre-
dor se excede, exhorbita e P^^^^^^os, é que o promittente vende-
o contracto, com os vícios ^Qdo que desnaturado fica
leoninos. ® efeitos, que caracterizam os pactos

mediarios, a eScSem°^ui^n insistentes dos agentes e inter
inas escolhidas, de ordinarin catechese, junto ás victi-
rlos, chauffeurs, pequenos pobres e ignorantes (opera
dos annuncios, Uludidas nela ^ que, enleiados pela tram^'
signam o contracto. somma das vantagens offerecidas, as-

Se ha alguma reluctanpi
dor, respeito ás exigências e ri ® °^j®cÇão por parte do compra-
las, para logo, o vendedor constantes de algumas clausu-
que elle costuma ter toda "aquillo" é para constar o
sua "freguezia". ^ nenevolencia e tolerância para com

A COUS3, é vendidâ. i
vendido a dinheiro á vistan^ «iecupio de seu real valor: o que é
a prestação, dez contos e réis, custa, nas vendas
de Uzêda. segundo o calculo do Dr. Thomaz

Effectivamente até
vendedor é tolerante: não da transacçSo o
cebe até, quantias reduzidas ^ Pontualidade das prestações, re
ainda o anima com seus r^r ° comprador lhe vae trazendo

Mas, logo aue r^ ! benevolência.Mas, logo que recebe n benevolência,
a complacência e comecam do valor real e juros, vae-se
ças, as ameaças, a execução Perseguições, o vexame das cobran-
todas as prestações, restan^ raro, o comprador já satisfez quas

. ̂ tâo, é que resalt ^res.contidas nas cláusulas an^+^ ̂'igidez, a exhorbitancia, a extorsão
^PPustas ao contracto:

I
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a) — reserva de domínio e posse;

b) — direito de ficar o vendedor com a entrada (trinta por
cento da importância do negocio, pagos ab-initio) e com todas as
prestações dadas em pagamento;

c) — direito de rehaver o objecto, independentemente de
qualquer indemnização, ou torna;

d) pacto adjecto de deposito ou de locação.

Dentre as obrigações impostas ac pretendente compi-ador,
convém enumerar:

I) — Conservar, sempre, em bom estado o objecto, que lhe
fóra entregue;

II) — apresental-o ao vendedor todas as vezes, que este so
licitar para exame e vistoria;

III) — Não ceder o uso e fruição da cousa a outrem;

IV) — Pagar todas as despezas judiciaes e extra-judiciaes e
mais perdas e damnos.

Para fazer valer os seus "direitos", tem-se visto esta especie
de negociantes lançar mão dos meios e processos mais absurdos,
quiçá, criminosos. Em certos logares mandam ou vão tomar manu-

militari as cousas vendidas naquellas condições; (1) noutros, pe
dem á policia busca e apprehensão; e, em toda a parte, é commum
o uso da acção de reintegração de posse, pela qual com o mandado
de restituição prévia, concedido pelos juizes, sem o devido escrú
pulo, se apropriam daquillo que prometteram vender.

Em S. Paulo tivemos a opportunidade de atacar as buscas e
apprehensões, tornadas usualissimas para estes casos; felizmente,
caliiram íragorosamente os abusos, com as decisões da primeira e
da segunda instâncias, que firmaram jurisprudência: "... é pro
cesso vexatório e odioso e não pode ser admittido para a solução de
questões relativas ao adimplemento e inadimplemento de obriga
ções contractuaes." E aqui nesta Capital, conseguimos idêntico tri-
umpho, contestando a propriedade e pertinência da acção posses-
soria para se pretender a recuperação do objecto, entregue ao com
prador, em virtude de um contracto. O E. Conselho de Recursos
acolhendo os fundamentos de nossas allegações, pelos votos bri
lhantes dos Juizes Salvio Martins e Santos Souza, encaminharam
a jurisprudência, neste sentido, por novos rumos, certos, claros e
firmes.

_ A clausula reservati dominü, nas vendas de immoveis, se
encontra defeza e apoio em grande numero de autores, tem sido
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pela maioria reprovada r^r
eontracto e só poderá ser' coadunar com a natureza do
As-relações estobelecidaa ri como um pacto commissorio.
uni eontracto preliminar niodo são tidas como originadas de
se complete e aperfeicôp o de outro definitivo, pelo Qual

a translação da nronrio i das partes contractantes e se
contra o risco da alienaoãn acautelará o vendedor
privado de fazer a transcrip^ão*^^ gravação dos bens, porque se ve

f^ata-se de contra ia denominação de "Vorv^rf que recebeu dos allemães
,  ' no dizer de Promessa bilateral de contra-

ratti preliminari « ' P^r objecto um eontracto futuro
Ha palpável diff^

^ita, ^ promessa de venda e a ven*
Porto "Parecer" sobre ̂  ̂  acabada, como faz vêr RuyPorto Alegre. ««^re a concessão das Obras do porto de

. Ha compra ^

•  --W WÇJll

Porto Alegre. " --re a concessão das Obras do porto de
Na compra e venri

realtóacro^!f' ̂  Partes sé ^ transmissão do domini®-
claração de perfeitl^^'" ^ consentir futuramente

Vontade." ' com uma "nova e successiva

vez, mai^s"on^° ̂  Partes, düata rî "^ maior segurança ao eontracto
contrato defíli?"""' tardií° tempo mais remoto e,
poralli — Pn + ^'minuem premedltato, a conclusão^ontratti preiil'". os riscos de fr.nrie e enaano." «
contrato"defmi?"""' ®^'^du'tar1aií° tempo mais remoto
poralli — cont ^'minuem n premedltato, a conclusão^  Contratti prelimS: ^^scos de fraude e engano."

prelimina
tirio assim p n Barbosa, Parecer cit. pS-nos convence ri^ aos im m r*iroír» .H.MnlTFC70 TT13>1S ^firfo ^ ^ssim Á « "«y Odroosa,,tida nos convence h aos im,», .
e imp

ri « "® iraude e engaw"-as, se assim é n Barbosa, Parecer cit. pS-

raticável n?r ''"o- Quanto uma anaiyi».^ "7'inuti
mo não imnorf efeitos !? moveis, se torna quasi i
fcrencia, poroim^ ̂^^^'"cnte rn Aqui, a reserva 'g-
Ção do direito np a tradio^- impossibilidade da
vis Beviiacqua o^^ado peio ° íCJi'

Dpcf • Biv R- cmitracto, em direito
geito. 0.S vol. 3.°. naa. 150. <

n . Civ R eontracto.

compradi ÍS' '"=«

•mWcaveT n?r analyse mais
ão iniv,« Para os effeitv,„ , moveis, se torna quasi i

ros'T' ™'- """ ''am "
judicados. Dir <, ao oh- . c"" negociações c
® «cguro para o podem ser
sempre. ® °PPôr á alleL eontracto é um meio

Attente-se ignprancia de terceiros. N

real

150, Obs.)

6

sempre

Attente-se „ - ue .c.v.— ...
contractantes oc P°®sibiiidari« doS
tensivaliberdéde '"'^^bilidade mudanças de domici^ii^' P°f que se evirio • moveis, na ampl ' .j,

encia a-posse do comprador;

'Ji
>1
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se-á que, muitas vezes, procede a invocação de ignorância por par
te de terceiros. (11).

Trata-se de um automóvel, por exemplo.

A pessoa que o comprou, com reserva de domínio, é quem o
guia, já conduzindo passageiros, já passeando com sua familia, ou
com amigos; as matrículas nas Repartições íiscaes são feitas em
seu nome; eiia é quem paga os impostos, taxas e multas; é quem
manda fazer os reparos e concertos ordinários e extraordinários; é
quem aluga a "garage", onde o carro é depositado; emfim,, todos os
actos e contractos, referentes ao vehicuio, são feitos por ella dire-
ctamente e só o seu nome figuram.

Não pôde haver caso mais apropriado á appiicação da regra
vigente no direito froncês; "en fait des mcubles Ia possession vaut
titre.

Além disso, não se verifica a existência de um eontracto preli
minar, que exige, no prazo e condições prefixados, a supervenien-
cia do definitivo. O titulo é um só e se opera a extineção da cláu
sula rcservati dominii, automaticamente, pelo pagamento da ulti
ma prestação.

A reserva de posse é que é mais interessante, porque expri
me um estúpido disparate. Comprehende-se a reserva de domínio
(mormente de immoveis), que só se transmitte pela transcripção.

Mas, a tradição real, que se verifica evidentemente dos pró
prios termos dos contractos em apreço, transfere a posse directa e
immediata da cousa, e, tal é a extensão do poder, que o compra
dor adquire sobre o objecto alienado, que se não vê um acto sequer,
pelo qual se manifeste uma posse indirecta do vendedor.

A sua posição é de credor com direitos pessoaes decorrentes
da falta de pagamento do preço ajustado. E quando se dér a falta
de cumprimento das cláusulas contractuaes, a reserva de domínio
lhe hade valer como um pacto commissorio, cujos effeitos são pre
vistos por nosso Cod. Civ., art. 1.163 e seu paragrapho.

Seria desnaturar, por completo, o instituíbo possessorio ad-
mittir-se que aquelle que num eontracto de compra e venda, se
jam quaes forem as condições estipuladas, feita a tradição real
continue na posse daquillo que entregou; seria tirar-se á posse um
dos seus elementos essenciaes: o exercício effectivo de actos que
traduzem a existência de um direito. Ora, se foi o proprio vende
dor, que se demittiu ,da posse, passando-a ao comprador, como pre
tender a recuperação por meio da acção, que a lei só co.ucede para

tfsí- \
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ós casos de ameaça npr+ v.
ataque a uma dos1c5a e esbulho? Como poderá allega'

I e con9f>?"^+ niesmo abandonou, cedendo-a a ou-e conscientemente?conscientemente?
Bem 6xaniinnri

actual, integral do ° comprador, que tem a posse
o, mesmo contra o '^o^iprado, é quem pôde usar do reine-

cumprimento do contrai a pretexto do nao
contra a sua vontade o m ^'"cace pela força, ou lhe arrebate
1 u çao previa a favor dn e o juiz que ordena a

esbulho judicial hypotheses estudadas, co
1 encia legaj, justame ̂  ̂  inversão, applicando
Do exDosfA 1 , " contra quem delia necessita,

«'derada como nL ! que a l'eservn rio noeco rlpVP SC

JUStamenfp , '"r^^xoau,Do exposto 1 contra quem delia necessita.

taíer,!"™" "^0 etdMa" ^ CQue se assenta n ' contraria os principies ciem
~~ Para dissim P^oprio conceito do instituto.

''^^"sula adieo.. a extrav.„o .. „

«oí>enta n wo j.^1

T  Para di^çfm i conceito do instituto. (HD

qu^anTo^^nr^^^^^' de^ urranja-se, ainda,ás resDon°if^®^ ° Pfeco to/^i locação: o comprador,
tidur*"^^ades^^:° é um mero depsitario, suif;

^  «a aeste trabalho o destíopi**

dito inteiro; pouco importa
de resSf^® ^'"heiro e parte em titulos de ^

comentos acfr tituin P^^omissorias, duplicatas. ^gp-"ão tira o 0^'^^ ̂  cons "^' P^^.2os de seus respectivos
facto jurídicas, que a lei cstatúe, ^Pra e venda Qualon ̂  cffeitos do pagamento. ® jp-
nJ . ''"»»"<= os institutos ̂

transaccfi aliás o a e venda c locação, nestes ca

/^lizmente ^®^®jra Braga)

- «õír° -""-1 .edeL, no,e caste
u^^rigaçõeg ̂ ^^^os de pj.jgs .
SPpremo TriLA°®°^ítario * de não cumprimej^ ^o.

O  bateram ás ,
«^aso era fni -habeas-corP

Simulado" e .destinado a encoP^

V' V
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operação de compra e venda." (Revista do Dheito, vol. 50,
pag. 503).

Prosegue a Alta Côrte, em outro accordam: "... desde o As

sento de 18 de Agosto de 1774, prohibida a prisão por dividas, o
vendedor procurou illudir esse preceito legal, estabelecendo no con-

tracto de compra e venda a clausula adjecta de deposito, quando
são duas figuras jurídicas absolutamente inconciliáveis e quando
o "jus publicum pactis mutai-i non potest." E, mais: "O contracto
pelo qual o depositante recebe um objecto movei para guardar até
que o depositante o reclame (Cod. Civ., art. 1.265), emquanto que
"o automóvel, que se allega depositado foi entregue ao reu aggra-
vante não para o guardar e até que o dono o reclame, mas para
elle "trabalhar nesta cidade", e sem que o autor o possa reclamar,
pois, pagas as prestações convencionadas, ficará sendo proprieda
de do reu, que o comprou." (Rev. cit. vol. 54, pg. 487).

Embora posteriormente haja a Alta Côrte negado a medida

por inidonea, o certo é que repete as sentenças e constitúe canon
inabalavel: "o deposito constante em taes contractos é evidente
mente nullo."

Erguido no seu posto de combate ás iliegaiidades e aos atten-
tados desabridos á ordem e á moralidade publicas, o Supremo Tri
bunal de Justiça do paiz, attendia aos anseios dos opprimidos pelas
tenazes do capitalismo insolito e deshumano.

Tornou-se notável, por modelar expressão de justiça, a opi
nião do eminente desembargador Celso Guimarães, publicada na
Revista do Supremo, vol. 78, pag. 379: "... é singular que alguém
compre a outrem moveis, pague á vista 4 contos e permitta que o
vendedor fique com os bens comprados durante nove mezes... Pa-
rece-me que das entrelinhas desse contracto o que se deve deduzir
é que o que figura como vendedor não deve ser vendedor e sim
comprador dos moveis. O facto de constar que o comprador pagou
quatro contos não altera a questão, pois esses quatro contos não
podem ser cobrados a esse senhor, que vendeu os moveis| Dizem
que elle recebeu e ha um recibo. Como o julgado fulmina de nullo
esse contracto de deposito, em que o comprador de moveis a pres
tação, se obriga, sob a pena de fiel depositário, a entregar os mo
veis, no fim de certo tempo, elles mudaram a denominação: o que
antigamente seria feito com o comprador, foi neste escripto feito
com o vendedor. E' a mesma cousa. Singular é que alguém com
pre alguns moveis, pague-os á vista e estipule que os mesmos fi
quem em deposito nas mãos do vendedor, por um prazo de nove
mezea..,

, V.-
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ttiaveis, apezar de a razão por que o comprador dos
mesmos moveis nnc ^ vista, consentiu no deposito dos

niaos do vendedor."
iTatava"se de timoa condemnada pelo jurisprude para substituir

cursos para a ccimnra^ ° ̂o^^Prador, que não dispõe de re-
vendedor, o mesmo se nlí ^ as exigências do
os ensivamente combinai ^ contractos em que a venda

-TSVvTs: °
que este. ' 'objecto, logo e logo, sem ^ prestação desejam retom^ °

ordem e dos interesse-; ^Pozas e discussões, que a lei, a be
Assim é Que rtn S®^aes, determina

a^^couT ^ ̂ ^oívindicatoria, a rescisória, d"®
execuH^ ^®^^ida. a reserí!^ obtém, immediatainen ̂
bens. porque a penh°"''"'° P^^^^a-os de exercerem

Penhora recahiria em seus porP

artifícios, qyg conduzam com manifesta má intenÇ^®
ihn h , .^^^aWeur, poj. «v ^°"^Prador ao engano. '
Prestações^^ conta com ' ° automovei para o seu
"mensal tão avmta?'^®'' dW
ser paga com que, só ro emtanto, exige uma d

pontualidade ^^"^^lente, excepcionalmente, P
Aüegar-se-á- ^tractar. devia ter . coU'
E' (je Previsto tudo Isto, antes de
meihorar^de ^ ̂ ^^hologia h. . Hoo ni, '^ondicãn humana. E' proprlo do n

ordens e due trah ' certa indepentieP'^
^'"abalhar po?"o\'
duzir. (lYj Pta própria » ^?' ter ura carro seu,

Aos que q- Quanto o seu iabo ,
«ntade um valor ab,"!",^.'

O iula A ® '«°«o c2 ^l-niottidaa á anaiya^
rações serão dUe vêr • comprador.
instrumento vaí?'^^^® ® ^^tas P®aüdo. com as cláusulas inscript^..,.
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À parte que consentiu cumpra o empenho assumido, sbffra
às conseqüências de seus actos.

Esta mentalidade a Shylock ainda subsiste, embora (e ain

da bem!) não predomine.

Por mais que se distanciem os systhemas e theorias existen
tes, sobre o assumpto, no império da doutrina |Venzi, Coviello, Hart-
mann, Saleilles, Stammler, Hauriou, Drieux, Danz), não ha quem
regeite o principio pelo qual ao juiz compete attentar nos factos,
que são indicados e expostos á sua serena investigação, para pro
ceder como procede a lei na regulamentação das convenções; —
supprir as lacunas das vontades dos contractantes" por meio de
deducções interpretativas e suppletivas de suas de suas vontades"
(Ed. Espinola. Dos Factos Jurid. ni — Parte Prim., pg. 185).

A grita contra estas explorações e expedientes deshones-
tos, se faz sentir em toda a parte, onde campeiam e tem encontra
do echo no seio da doutrina e da jurisprudência, como já vimos.

Entretanto, como esta não raro oscilla e se altera, é de mistéi
que o legislador venha em apoio do sentimento jurídico commum
e trace normas fixas, que ponham côbro a estas illicitudes.

Foi o que fez o nosso illustre collega e conterrâneo Dr. Luis
Vianna, apresentando á Gamara Federal um Projecto de Lei, que
regulariza o "commercio a prestação , publicado n A Tarde de
trinta de Junho do corrente anno, com uma judiciosa e concisa
apreciação do seu autor, sobre os pontos visceraes da transacção.

Ha no Projecto expressões que se prestam á confusão e mal
entendidos, favoráveis á interpretação capciosa.

A intenção clara do legislador se aprehende facilmente do dis
posto no art. 3.°, pelo qual são vedados os pactos adjectos de "lo
cação, deposito, penhor e quaesquer outros"... Entretanto, no art.
1° diz-se; "... descontada a importância correspondente ao alu
guel do objecto durante o tempo em que esteve na posse do com
prador..." No art. segundo repete-se; "O aluguel e a desvaloriza
ção do objecto serão estimados em 30 "l" do preço até os dez pri
meiros mezes e dahi por diante á razão de 2°1° aomez."

Parece haver incongruência entre o preceito do art. 3.°, que
annulla a venda-locação'^ e esfoutros dispositivos, que se referem
a aluguel do objecto, dando a entender que, no caso de desfazi-
mento do negocio, os seus effeitos devem ser os da locação.

Para evitar este modo de entender, substituiríamos o termo
aluguel por uso e goso; e ficaria, deste geito, perfeitamente, con-

■  if
"  .«v.^
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ciliados os dispositivos em confronto, sem sombras de duvida o es
pirito da lei.

O que precisa ficar accentuado definitivamente é que o con-
tracto é de compra e venda, com o pagamento do preço em presta
ções, ás vezes sob condição resolutiva ou suspensiva, quanto á trans
ferencia da propriedade.
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PORQUE EU VIM PARA A BAHIA
Prof. DONALD PIERSON

Assistente de Pesquisas, da Universidade
de Cliicaao.

(Bspicial para a Harisla da Pacaldadi de DiriiU)
Traducçâo de Lauta Eugenia Scôtdepfer

Acadêmica de Direito)

Os resultados das pesquizas da Ciência Física, desde os dias
de Copernico, Brahe e Galileo são admiráveis. O desenvolvimento
na Ciência Biológica, desde Darwin, é igualmente impressionante.

Invenções baseadas nas descobertas destes dois aitamente
produtivos campos enriquecem atualmente todos os departamentos
da vida humana, aumentando a sua segurança, o seu conforto e
prazer. Não são mais sonhos impraticáveis a televisão a foto^a-
?ia colorida, as figuras que se movem e °
ne o radio o automóvel, o aeroplano, o dirigivel, o raio x, o anes
testo, o soro anti-difterico pma re«

- v=^a ae «o..
tono uma nova liga, uma ^ função glandular, de ma-
nhecimento de composição alimentícia, ae
nifestação de moléstia, e de meios para c , • + j nior«

^  pqto enormc desenvolvimento das cien-Em comparaçao com este enor ^tam um triste as-
cias físicas e biológicas, as ® j ge é que já nasceram. Os
pecto. Ainda se talTO, até para iastlli-
resultados obtidos sao ^ra este campo de conheci-
car a apiicaçao do ^ermo cienc restrito, em que
mentes, ao menos no sentido termo. Suas diminutas e
se está, cada vez mais, empregando este

r  ■ ../i" ■ . .
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insignificantes descobertas estão, em relação ás moléstias sociais,
tais como, guerra, crime, prejuizo da raça e crise financeira, assim
como a medicina de Hipocrates está para a medicina moderna ou
a astronomia de Aristóteles para a moderna astronomia.

Não é para se dizer que homens inteligentes não tenham re
fletido pandemente e muito escrito no dominio social. Mas, pode
mos a irmar que a quasi totalidade desta reflexão e escrita per*
tencem antes ao campo da "filosofia social" que ao da "ciência so
cial. E absolutamente necessário fazer uma forte distinção entre

r^m importante e essencial por si mesmo, po-
freqüentemente confundidos. Desde que

L  ciências, cada ciência é uma filha, no goso
a gerou ' ̂ merece, pois, ser confundida com aquela que

matur^des^nvíiSmento dificultaram o pre-
res que as suiipr«tir.- ciência fisica, não foram, talvez, maio
ciência social. E' um° fatS^^LÍ"^^ desfavorecem a fraca
interessados nos esturiní^ ® megavel que homens inteligentes,liar os meiosTelos ou^ Persistentemente falham no ava
promissora posição- taihc ^ ̂  ciências atingiram a sua atu ̂
encias e na conseauentfv "a descoberta dos métodos destas m
tos da vida social. aplicação dos mesmos, sem receio, aos fa

aprender de suas ^ ciência social pode, vantajosamente,
deste artigo, atender P°demos aqui, no limitado cfPJÍ'
dos fatos, e 2) ao limite ^ duas: 1) ao tratamento obje >

Q  . restrito do campo a ser estudado.
de 1800 e teve seu ^^tos sociais surgiu, apenas, ̂ ®rc®
Alemã", com estudioL desenvolvimento na "Escola Histori
obras de Georg Simmel o ̂ ^o Ranke e Neibuhr. Está implícito
tais nhio+r>c Emile Dnrlroim Tv/r«r. r.A om 1906 d

Aiema", com estudiosos e "''^envolvimento na "Escola
obras de Georg Simmei °^ro Ranke e Neibuhr. Está imphcn''^ --
ta^ objetos consagrados ^urkeim. Mas, foi só em
iria, desapaixonada e imni e costumes sofreram a c
tivo e imparcial, a niihif/,^ - ^ ^^^n cientista inteiramente »
Sumner representa um m "Folkways" de William Grah
Gllnin Crvniol â-rCO rGlPVQMfa

tivo e imparcial, a nnhii ^ cientista inteirament
Sumner representa umT "Folkways" de William G
encia social. Ensina os n ^®levante no desenvolvimento da

Tx . - . ®hsadores sociais a serem objetivos.De Igual importanpin - -ovesti'
gado. Uma das principaic f- limitação do campo a ser xjgta
e que o primeiro procum ^^^f^rições entre o filosofo e o -^idu»
para sistematiza-lo e iho ^ ̂^uger todo o conhecimento exp jj,
ttita á mtensa investlgacãn emquanto o

5 o de uma parte fortemente Inni
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experiência humana. Em outras palavras, o centro da atenção do
filosofo é o todo, o do cientista é a parte (*)

E' por completa e exhaustiva atenção aos pequenos segmentos
da realidade que as ciências fisica e biológica proseguem. Cada
investigador, compreendendo sua inhabilidade para lidar com o to
tal da realidade, procura destacar-lhe uma pequena parcela, para
obter controle sobre este fragmento. Suas descobertas ligam-se,
então, ás de outros cientistas para formar um sistema coordena
do. Pois, a ciência é sempre uma empreza de cooperação, na qual
muitos especialistas cooperam, cada qual apto a saber mais sobre
sua especialidade que qualquer outra pessôa.

Ahi está o segredo da esterilidade das ciências sociais. Estes
homens, intitulando-se cientistas sociais, multa vez, demasiadamen
te, exorbitam de sua alçada, para a dos fllosofos sociais, procuran
do enfeixar em suas mãos todos os departamentos da realidade so
cial. Isto é uma empreza legitima e valiosa. Mas não é o caminho
da ciência.

Pois ninguém, individualmente, pôde abranger adequadamen
te toda a realidade. O filosofo precisa generallsar, condensar: abs
tração feita do particular. Neste processo, o que é diverso, o que é
diferente desaparece. Mas o diverso, o diferente constituem o pon
to de partida para a ciência. Em outras palavras, o filosofo sabe
um pouco de tudo. Ele não pode, entretanto, sob o limite da situa
ção, conhecer todas as cousas passíveis de serem descobertas em
relação a cada "alguma cousa". E' papel do cientista dar, talvez,
toda a sua vida para aprender tudo o que ha para saber sobre uma
cousa.

Se então, a ciência social quer progredir, deve-se tornar ob
jetiva e também limitar seu campo de estudos. Já se começa a ca
minhar neste sentido. Não ha razão para pessimismo. O futuro é
promissor. As ciências físicas tiveram até agora 600 anos para se
desenvolver desde que empreenderam a necessária separaçao meto
dológica. Dêm ás ciências sociais algum espaço de tempo e pode
remos legitimamente esperar fecundos resultados.

Mantendo a convicção que a limitação do campo de estudos

(») Não é para se dizer que o cientista não faz esforço para
organizar as partes em um "encadeamento", que lhes dará impor
tância e significação fóra de sl mesmas. Mas, este procedimento
deve ser sempre subsequente á intensa investigação dos segmentos
limitados.

*
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é um requisito primordial da ciência, um grupo de pesquizadores
a Universidade de Chicago está atualmente empenhado em dls'

pensar uma considerável parte de sua atenção a uma única maté
ria em que esteja cada cientista interessado, isto é, o contacto da

ue sua acençao a uma uuiV'» **•>..-
na em que esteja cada cientista interessado, isto é, o contacto da
e  ura com a cultura e da raça com a raça. Procuramos traçar
w series de acontecimentos que estes contactos põem e
, e descrever o ciclo de transformação social, assim

NOSSO Drinninfll . . .

, c ucaçrever o cicio de transformação social, assim precipitai"
0^0 principal interesse consiste nestes ajustamentos que o con

tacto de uma cultura com outra ou de uma raça com outra tor
nam sempre imperativos. F/ nnK«A AKiPtivn reunir todas

- —w«ii,uia cum outra ou de uma raça com oui-*» •-

nam sempre^ imperativos. E' nosso primeiro objetivo, reunir todas
existentes neste campo e, em seguida, desenvolve

PrPvor>f certos centros mais importantes do mund •
p pm ' investigações estão sendo levadas a effeito em
finalidari^p*^^ Brasil para iniciar também estudos, cuJ
de varinc ^ provavelmente, os esforços cooperat
Minha durante um considerável período de
no possibilidades destes es udos
n'um desenvolver uma primeira investigação mtedeterminado centro.

sos fin^° inteiro, nenhum outro centro, é, talvez,
tempo ^ a Bahia, durante
baslcas e entrp contacto entre as tres raças
e se intei-nenetr^ diferentes culturas, que aqui se encoi
expansão, ^ expeli'^-do-o da costa Fm t ° mdigena, absorvendo-o ou
com o '•Contlripnf iniciou um trafico extenso e pro
rante séculos mtvf ^ Bahia de Todos os Santos serv
da imigração afri ° ° P°nto capital da entrada no Brasil da g

a pop^uçfo ^^--de foi esta entrada que
culado haver aLLt o? avaliada em 100.000 habitantes, fde negros, e anena h " brancos, e 20% de mestiços, P^-g^jer»!
den a População da n íf gerações passadas (1890), o censo

.  dhía com 1/3 de brancos, somente.
J®13, 1816, 1826 182? revoltas de escravos, em

^«35- Aqui no ! ® ^ ««lebre insurreiçãopulos do Profeta existiu um forte núcleo de neg
negros como ° "Nagô" foi muito "^ado^es

toiopi ®ecravos" ° berço de Castro
nos ca e prati.? ̂  adulteração do culto Catholico
Ha "Can°^blés como África pode ainda ^yjcaPd

do resquícios do t^temísmo
' POr exemplo, e nos cordões do
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vestígios do íetichismo no ainda continuado uso do despache. Aqui
viveram e escreveram Nina Rodrigues e Manoel Querino, aqui es
tudou Arthur Ramos. E aqui a proverbial hospitalidade bahiana
torna agradavel a residência e facilita as pesquizas.

, . i»
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Bahia, 1936.
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Fallencia ̂  Credores com privilegio

geral. Como são pagos
REGINALDO NUNES

Juli da Camara de Reajustamento
Economico.

Tem sido systema dos codigos crear uma sub-ordem, dentro da
ordem ou classe dos credores com privilegio geral. Assim, os credo
res dessa classe são, geralmente, reclassificados entre si, em série,
de modo a que cada um tenha preferencia sobre os que lhe ficam
abaixo e seja preferido pelos que lhe ficam acima. E a graduação
entre os credores da mesma ordem.

Vemos este critério estabelecido pelo nosso Cod. Civ. art.°
1-569; pelo Cod Civ. italiano, art^s. 1.956, 1.959 e 1.960; pelo Cod.
Civ. francez, art.° 2.101; pelo Cod. Civ. hespanhol, art.» 1.921,
além de outros.

Mas em todos elles, segundo se deprehende, o critério que
conduz o'legislador a antepor, ou pospôr um determinado credito
na enumeração da ordem, é um critério de natureza ethica, dada
pela genese moral do credito.

Esse critério de selecção era traduzido pelo aphorismo; _
"Privilegia non ex têmpora aestimantur, sed ex causa como se
vé repetido e» ,1^0^ °o"ã .o"™ '
2.636 e em Dias Ferreira, Cod Civ Port , notas ao art. 878.

Vemos ainda esse critério estabelecido explicitamente pelo
Cod. Civ. italiano, no art.° 1-952, assim.

"II privilegio ê um diritto di prelazione che
Ia legge accorda In riguardo alia causa dei
credito".

I

Dahi vemos, pois, que a idéia do privilegio nasceu de uma
consideração especial pela causa do credito, critério que, não só jus
tifica a existência, como a graduaçao dos créditos privilegiados.

)•
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Assim, podemos traduzir o nosso pensamento pela seguinte
>6• — O p.rif^T*</-k • • . • ^ /ri"Q/^iiflr€ninhroe • tittuuziu o iloiiso pensanieii^u - -critério que levou as legislações a crearem e graduar®

n aa^ * ®êlos no concurso de credores, foi um critério que obedecea eenpoo Tv<n>.»i j. , . .. ' /ins.

rt ionf j ^o^^l do debito, critério segundo o qual se impunha q
torfnc possibilidade de não haver dinheiro para o
se f oreditos concorrentes, se attendesse primeiro áquelles qostrassen; de accentuada precedência ethlco-juridíca.

menor?^"''^ Valverde é bastante explicito no encarecer este por*
"Aunque el deudor moralmente, está o

do a i>agar todas Ias dcudas, non hay du a
hay créditos que supponen obligaciones m
gradas. . .; de aqui Ia gradución y fjivil,
créditos que Ia ley estabelece." (Derecio
3/174).

s^Sti^o^^dónos hão rt n , 5.746 de Dezembro de
^ece, ou nnn ^ enumeração que nesse artigo se

Se obe'/ «--^aduação de créditos.não se guiar ^ ®"nmeração se guiará pelo critério de c ^j,va, mas <^riterio. a enumeração não sera gradu
Veja apenas,do art.o procede o Decr., pela analysc de ali

l^ncia e seus^fncíí^"^?^ custas judiciaes do po"^
^^0, a preferencia ^^o encargos da massa c que -jficar®'
^^03 que o iucig ° 128 do Decr. lhes dá, — ^ oflvetii;
'"te> ter sido omiH-^° ^ supérfluo, e podia, sem

Por es<!Q ^ ®^lttamol-o, pois, em espirito.

Iguns itens

fal'

; 7 ^"0 o inci.n , 7 " 128 do Decr. lhes ou-, — ,^„onven'ote, ter sido omiH-^° ^ supérfluo, e podia, sem
l^or essn ^ ®"ilttamol-o, pois, em espirito. _ g^rt."
passarão^^f ° teremos que na enumeração ^.^ditoS

l«^Postos deviH ^ "Surar em primeiro lugar "OSE.S.COP OS á Fazenda Publica". .;«orU'

*'".'Sarao rio ♦ 'aíiciiiub que®  "npostos deviri ^ «m primeixu
,  Esses crivíi+ ^ fazenda Publica". iurispi'^'
einin^ ^ internr direito commum, e P®^^q deInencia? Preta, têm sido admittidos nessa situaÇ'

?  recentemente^
credor contem ° ^ grande maioria, sen^o ^ ja^•569.n?v??^ado ^""fCod• VI.) 8 ral de penúltima ordem (Cod.

\ -A'

tjW'.
wVli'

liV

— 97

Esta Interpretação amparada por espíritos de"escól, como o
de Azevedo Marques (Rev. dos Trib. 27/306) e por Tribunaes de
alta linhagem intellectual, como o de São Paulo (Idem, 27/304), fi
zeram dessa questão assumpto quasi pacifico, até o advento do De
creto 22.866.

Se assim era, como na lei de fallencias podia o fisco vir em
primeiro lugar, se pelo Cod. Civil estava em penúltimo? O credito
não era o mesmo? A causa não era a mesma?

Logo, se como querem os Tribunaes e afíirma Azevedo Mar
ques, o credito fiscal estava em 6.° lugar, e só isso, na ordem de
graduação civil, o legislador que na lei de fallencias o pôz em 1.°
lugar não o teria feito com o intuito de o classificar differentemen-
te, mas simplesmente de o enumerar. A não ser assim, teriam es
tabelecido contradicção entre si os mesmos legisladores, sabido co
mo é que a lei de fallencias e o Cod. Civil procedem da mesma fon
te legislativa.

Invertamos agora a ordem do raciocinio e perguntemos qual
o primeiro credito classificado na graduação explicita do Cod. Ci
vil, art.° 1.569.

Responde elle: "o credito por despesas de funeral feito sem
pompa.. ."

Não precisamos encarecer a razão moral da preeminencia
deste credito. Ella coincide com os sentimentos humanos que a di-
farom Mas oual na lei de fallencias a classificação desse mesmo
credito? O 8° lugar, responde a letra h do art.° 91 do Decr. 5.746,

Ora se ninguém pôde pôr em duvida a prelação moral deste
credito cuja causa o liga a um acto de piedade universal, como di
zer-se que o Decr. 5.746 obedeceu á causa do debito quando o col-
locou em 8.° lugar?

Logo, o intuito do art.° 91 não foi graduar, ou classificar cré
ditos mas 'simplesmente enumeral-os, sem attenção a qualquer pre
ferencia entre os créditos enumerados. Do contrario, tel-o-ia feito
de accôrdo com o art.° 1.569 do Cod. Civil, guiando-se pelo critério
ethico-juridico que o inspirou.

Se dos funeraes passarmos ao luto, notaremos o mesmo ca
racter dispersivo do art.° 91 do Decr. 5.746, a mesma ausência de
qualquer critério de causa no enumerar.

Assim é que, perante a ordem estabelecida pelo Cod. Civil, o
credito por despezas com o luto vem em 3.° lugar emquanto que no
Decr. faJlmientar esta enunciação se faz em 9.° lugar depois .dos

■ A UI "jV- ..
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drl^^pfgêm^Toffe7vindicS p°^ P^tpo^tos e empregados,nne a causa ethico-juridica da?de!Íp^ entanto, ninguém dlra,
,p5n «ío " , ̂  despezas com o luto. e com a inhu-

.u^TrusTeCo - -tanto, nlnguVdlrá,
mação seja menos ponderosa oup n! ""T ° ® ^
por debentures, ou coisas reiveindiSnd?.
der do fallldo... íí-'veinaicandas nao encontradas em po-

á enumeraçãTSs^credoS^?^ evidenciam que o que pre*
ríp ® 'ío art.o 91 do Decr. 5.746. não foi

jjugu, mais estas consideracõp'! nne » • i
sidiu á enumeração dos crpdnme^ evidenciam que o que p-
o espirito de í'"'- 5 '«. '
"mplesmentc, o de relatar sem f P"'®"'®""'», mas pura ce relatar sem qualquer intuito do nroionãn

vr copiXiLU ue 6"a(IU3,r. <^vv* . u. I-XW, *j

simplesmente, o de relatar sem T Preferencia, mas í
Isso noroiie Qualquer intuito de prelação.Jsso porque, como vimos nn i»!»-

duar é estabelecer critério de ^ "^^eio destas considerações, gra-
le intuito de graduar, onde o er t*^^ ^ Poderia ter havido aquel-
prezado, para não dizer, por esquecido, ou des-

Eis porque não podemnt: «n
dams que se vêm na Rev do eonvencer do acerto dos accoi"
dizem que a enumeração do orU o ®t/267 e 99/120, quando
graduação que deve ser rasneit d eqüivale a uma
Carvalho de Menrtnv,..^ com fundamenf-n na liccão de

ct enumeração do arto qi ^
graduaçao que deve ser rasnait d "• eqüivale a v
Carvalho de Mendonça "T«f!d ' fundamento na licção
.  . Mais justo,Mais justo, mais .coi Comm." 8/959 a 960.
factos, nos parece o accord^i^m^^"^" a analyse minuciosa do:
vista, 68/41. contrario, que se lê na mesma Re

Na realidade, se o De
preferencia na enumeração mio^# revela qualquer espirito de
pete fazer é não distinguir ondo ° ao appiicador da lei com*
pagamento ao.»? privilegiados do ^ distinguiu e mandar que

Considerando todos mediante rateio,giàdos será de appücar-se-rpt? como igualmente
Decreto, a todos lüvelando «q ° ̂^Positivo do art.° 97 do referido
tiça que se poderá fazer antp igualdade. E' a menor injo®'
do Decreto 5.746. ^ a letra dos art^s. 91 e 97 combinados,

^  SGRUn
M appiicador da lá ,„e iSLfr"'' » "■>» recurso que se oHer«'
ria, por certo, transpôr aT <1®"®. mas por ella, não
contram. com o intuito de itens da lei se en
estabeleceu. ^^^ear um critério de ordens, que ella »a°

Dei autonoma j
poderia ser invertid^ federal e, ainda, posteriorPto em que, bem ou ^ influencia do Codigo Civil-

^ ' d*elle evidentemente se apartei'
. Rio, Junho. a<!

•4
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O Estado e a Educação
Pelo acadêmico Josaphaí Ramos Marlnto

(Terceirannitas)
(Conferência proferida cm 15 de Agosto de 1935, na

Faculdade de Direito, na Semana cuifural preparatória do
« Congresso Jurídico Universitário )

Senhores:

Convites ha que são para nós verdadeiras ordens, imperativos
a que se nao deve faltar cumprimento, sob pena de injusta descon
sideração á pessoa que, deUcadamente, nol-os faz, e de revoltante
indifferentismo ás realizações, ás iniciativas dignas de nossa irres-
tricta solidariedade. Convite de tal natureza fez-me Julival Re-
bouças, a quem hoje, publicamente, agradeço a deferencia e rei
tero o meu preito de admiração, porque é, incontestavelmente, um
dos mais activos e emprehendedores moços que mourejam nesta
Casa, reducto onde se acolhem todos os que buscamos construir
nossa formação moral e cultural querendo o direito e respeitando
a justiça, ou melhor dito cultuando o direito encarnado na justi
ça. Attendendo a este chamamento é que me acho nesta tribuna,
honrada vezes sem conta pela grandiloqüência de oradores primo
rosos, menos para pronunciar uma conferência do que para trazer
o meu desvalioso apoio a Julival, nesta benemerita iniciativa.

O ESTADO E A EDUCAÇÃO

Quem quer que, em nossos dias, volte-se ao estudo de qual
quer phenomeno social, encontrará, de certo serias difficuldades. E
não é de surprehender. E' inherente ás épocas de confusão idéolo-
gica a incompfehensão dos factos. Depois, na trama dos factos so-
ciaes o entrelaçamento, a dependência entre elles se nos afigura
um cipoal fechado, o qual difficilmente se transpõe para alcançar
o seu centro. Cabe porém ao estudioso, á imitação do viajor sequio-
so de vencer a sua caminhada, transpôr o cipoal, a trama dos phe-
nomenos sociaes, cortando um a um, passo a passo, os fios grossos
dos cipós que lhe queiram impedir a marcha, até desvendar a verdade
clara, viva e palpitante.

.M
^ ^ .... ^ ''W

'  'íin''
































































































