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Democracia e Constituição
(Oração inaugural dos cursos na Faculdade de Direito

da Bahia, em 1 de Março de 1937.)
PELO

Pfof. Dr. Alberico Fraga

Iniciamos hoje as fainas escolares. Bem que poderemos vatici-
nar novos e asslgnalaveis êxitos para a nossa gloriosa Faculdade,
nesta jornada do 1937, que ora se começa, taes as condições de ordem
moral e material que lhe credenciam, além da actuação destacada
que ha tido sempre nos quadros da actividade educativa e social de
nossa Patria.

E' que, mestres e discipulos, aqui, porfiam todos no proposito
sincero de assegurar á esta casa, para a sua alta finalidade patrió
tica, uma collaboração dedicada e solicita, que tem sido o segredo
dos seus triumphos. Graças a ella poude Bernardino de Souza erigir
este monumento "que áttestará pelos annos afora os brios dá nossa
geração, numa esplendida dedicação á sciencia e á grandeza do Bra
sil e da' Bahia", e tem conseguido Filinto Bastos mantel-o erecto é
magnífico, honrando os foraes da intelligencia e da cultura de nossa
terra.

Avulta, neste momento, a missão cultural de nossa Escola, por
que é aqui que vimos beber ensinamentos para encarar o soluciona-
mento dos problemas que mais de perto dizem com a realidade da
vida actual-

A questão social, que tem empolgado velhas nações do conti
nente europeu, atravez dias tormentosos e incertos, produzindo muta
ções-bruscas no seu organismo político, também nos vae preoccupan-
do c de tal geito que já a collocamos no plano das nossas mais se-
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rias cogitações. As doutrinações exóticas, o empirismo das formulas,
e uma serie de outras actividades intellectuaes, com incursões no
terreno da concretização desastrada, estão a revelar que muito im
porta, no Brasil, a acção educativa das escolas superiores, principal
mente das que se dedicam ao estudo das sciencias jurídicas e sociaes.
Devem ser ellas grandes centros de irradiação de uma cultura sã, de
uma orientação salutar, que conduzirão as novas gerações ao exame
e á solução dos nossos problemas políticos, á luz da realidade nacio
nal, sem outros objectivos ou diretrizes que não sejam o fortaleci
mento das nossas instituições e a eternidade da nossa grande Pá
tria! Seguros de que a Democracia é o regimen do Brasil, devemos
marchar para a frente. Pieis a esses propositos bemfazejos, estuda
remos, por exemplo, no convívio universitário, o modo de fazer effe-
ctivas as medidas preconizadas pela Constituição de 1934 para mino
rar as desigualdades econômicas, tornando possível existência digna
a todos os brasileiros, assegurada, indistinctamente, a fruição dos di
reitos concernentes á liberdade, á subsistência, á segurança indivi
dual e á propriedade.

A pratica sincera do regimen instituído pela Carta de 16 de Ju-
Iho tem que ser um ponto de honra nas cogitações da mocidade.
porque, ja o disse Pontes de Miranda, -nada mais perigoso do que
fazer-se uma Constituição sem o proposito de cumpril.a. Ou de só
se cumprirem os pieceitos de que se precisa, ou se entende devam
,er cumpridos, - o que e peior-, Mas, só se cumprem s7se prati
cam. textos constitucionaes bem conhecidos. Se os IgAoramos não
nos podemos empenhar porque tenham vigência. Foiça T convir
gue. entre nos. pouco se tem feito para revelar o Bras't a si mes-
„o. A maioria dos nossos patrícios ignora os seus direTtos e os Teus
deveres, porque também ignora o meio physico em que vive D^-se-ia
gue o —exT por

educacional e as di,fficuldades
con

citi

de

to da í' <x n-Ao nos ser amaa pos-
sivel Nem n brasileiros, por falta de re-

nrf.amentarios. Nem por is.<?n evif

a^rcoVmunlcaç^es^ contmuanVa ser"; í^sT^^^ZaTtT dTveTgTIm
sa cifra de , ppnnn"'' Pelas estatísticas demogranhicas.
jj. de ver que factores economicos teem influenciado no retardamen-

da ^ ser ainda pos
sível Nem l'' brasileiros, por falta de re
cursos . diffunrtir 1^^°' eP''^e'''Uuto, será para desprezar
n P<>«e»"'tTertito da Tossrr ® ? =^lPh-betizados, um conheci-

es-

Saa due d tegimen social democratlcT ̂ ss^gma.^WrTsra^ãofíerece a vantagem de um texto extenso e claro,
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Araújo Castro o repute demasiado minudente, '''encerrando não
poucos dispositivos que melhor se enquadrariam na legislação ordi
nária". Estudando a Constituição teremos ensejo de revelar-lhe a
systematica e o conteúdo dos seus preceitos, situal-a no conjuncto
das constituições contemporâneas, provocar as questões que podem
resultar dos seus textos, e dar-lhes solução, apontar-lhe os antece
dentes da elaboração é da historia do direito. E assim, segundo Pon
tes de Miranda, concorreremos para* que se execute a nossa Magna
Carta.

Quem quer que estude a democracia brasileira tal ella se re

organizou na Constituição de 1934, notará, para logo, que foram re
petidos os textos constitucionaes de 1891, em seus princípios funda-
mentaes. Assim continuamos a ter regimen federativo, ampliada em
bora a competência privativa da União, em beneficio da unidade na
cional, e systema presidencial, com a introducçao de diversas prati
cas do parlamentarismo. •

Já dissemos certa feita que a Constituição de 1934 é obra no
tável do ponto de vista doutrinário, tendo presidido á sua elaboração
um largo espirito liberal. Mas accentuamos, então, que os constituin
tes brasileiros da segunda Republica haviam adoptado orientação in
versa á seguida pelas organizações estataes do após guerra. A ten
dência geral, no mundo inteiro, tem sido no sentido do fortalecimen
to da autoridade, creando-lhe novas prerogativas e dando-lhe uma
somma maior de attribuições, no objectivo de alargar a acção go
vernativa .

No Brasil, com a Carta de 16 de Julho, tivemos diminuídas e
cerceadas as funcções do executivo.

Mostrando que a guerra revelou novos problemas de direito
publico, Mirkine Guetzevltch, no seu apreciado estudo sobre ''As no
vas constituições do mundo", diz que esse direito, além de ser ex
pressão de todas as conquistas realizadas ou desejadas, engloba, tam
bém, em sua trama jurídica, as novas exigências da vida, exigências

• que nasceram durante os annos da guerra e da revolução.
Na elaboração do novo estatuto fundamental do Brasil influi-

ram decisivamente muitas das modernas doutrinas que senhoreiam o
campo da política e da sociologia, assignala Lemos Britto. Real
mente, na Constituição de 1934 procuramos-, de certo modo, attender
ás exigências de que nos fala Guetzevltch, traçando normas á cres
cente intervenção do Estado nos domínios da economia privada, re
gulando o direito de propriedade, assegurando existência digna a to
dos cs brasileiros, garantindo os direitos personalíssimos dos cida-
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dãos, instituindo processo rápido e barato para a decisão das de
mandas, criando apparelhos technicos para solução dos problemas
administrativos mais instantes, estabelecendo, emfim, atravez vários
dispositivos expressos, a garantia de recursos para financiamento
do apparelho educacional, mantido pela União e pelos Estados. Cui
dou, ainda, a Constituição da assistência social, do amparo á mater
nidade e á infancia e prescreveu que todos são iguaes perante a lei.

Nao e mal que vá repetido que, theoricamente, podemos nos
gabar de haverem os constituintes da segunda Republica, realizado
obra notável. Dentre elles figuram nada menos de sete brilhantes
professores desta Faculdade, Marques dos Reis Prisco Paraíso, Cle-
mente Mariani, Aloysio de Carvalho Filho, Rodrigues Doria, Homero
Pires e Edgard Sanches.

carta contingente á elaboração da nova
que essa obra se vulgiise ""e -tambein. para
ço que, mestres e disetaXs nreí SWnde. um Inestimável servi-

■ brasileiras. Cumpre-nos reVeTaT^""""" "«tituições democráticas
vantagens, para que. quando conh^M^ excellencias, nas suas
se concretisem em realizações do Possa o povo exigir <1"®
Devemos, no Brasil, desperta/» c de utilidade collectiva.
intervenha, realmente nos neon «acionai, para que o povo
escolha dos mais capazes para Estado, exigindo, atravez da
democracia realize, effectivamí>^^f direceão c mando, que a
Porque o regimen democrático salutares mandamentos,
systemas políticos. As dictadnr^^^^^ ^ ° í^elhor dentre os melhores
governo, porque são regimen^ chegam a ser formas de
mocrata — são, em sua esseooí já o disse um grande de-
ção da personalidade human» regimens de degrada-
ça a serviço da vontade e rinc ' assentam suas base.s na for.
onde não ha lei não ha dir^it chOfe discrecionano.
direito, porque desprezam a xr de forca proscrevem o
toridade. "Com a lei pela Ipí ' a lei é a sunrema au-
.  1 • '-'*--'0. lei. npnrv.^ . Ipt -ncir

toridade, "Com a lei pela lei •/^■^''«mocraci», „ e . .
ha salvação", sentenciara Ruv f°ta da Ici nao
ensinava que, para sermos livre brocardo latino .la nosensinava que, para sermos livre brocardo latino .la nos
logum servi sumus ut liberi ser escravos da lei- "Omnes

E' verdade que a prati ■ ■
te deturpação, muito eontribuhJm""'^ regime» e a sua consequen-
democraticas. uiram, entre nós, para as pregações anti-

O que nos cumpra ent
constitucional brasileira 'íunce/^'^^" ® "^d^talhar para Que a machinacione regularmente. A sua engrenagem

« .i

é das melliores, das mais perfeitas. Basta que a façamos funceionar
em toda a sua plenitude, respeitando e acatando todas as regras e
preceitos que formam a sua contextura. Para isso o povo deve con
tribuir, opinando e intervindo, participando realmente da escolha dos
governantes, observando as praxes democráticas e reclamando os di
reitos e prefogativas que o regimen lhe assegura e garante.

Só assim marcharemos firmemente para a conquista dos gran
des destinos que a natureza, prodigamente, reservou ao Brasil, terra
privilegiada e dadivosa, onde tudo é gra^nde e rico, tudo é fácil ©
bom.

Senhores! Nesta hora de festas e de júbilos, quando mestres e
alumnos, reiniciamos a actividade quotidiana; no templo do direi
to, sob auspiciosos augurios, sacerdotes da lei, devemos formular vo
tos, os mais sinceros, pela grandeza crescente do Brasil e para que
a nossa Patria possa ser sempre, como até aqui tem sido, uma sen-
tinela da paz, na América e no mundo!

Estão inaugurados os cursos da Faculdade de Direito da Ba
hia, no anno lectlvo de 1937.
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