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ACJ 

Estatutos do Centre 

dade de Direi 
CAPJTULO l 

O rganlu~o. fins, sêde e dura~o 

At·t I - O Ceutro Aca,iemico da 
L•'acnldtule du JJi reit.o ole Ni(JUteroY 
conlitLniír·:ie-á <le alnnlDo:t de,.:'la Factti
datle e de n;io acntlf>míco~ 111lmitti•lo.; 
ou }, Ulllill!ll ~··a•IO>:I. 

Art. :l· - Os :leu~ li11:; !>ÍIO : 

a) F'ormar 11111 nucleo dt' cultora!< 
ti~~ .~>oi•mcia,., jnritlieas t' ,.;onilll'!,.,, t;l!m 
d!;~tmeçiío de raçw., creu\·a, llPxo, coo
u u,:iiu o;eonow il·o-~ocial. ou cõr: 

h) pugnnr p!'los iulert"ti'-'" twlUiemi· 
co~ fi zelar pelo huu• nome da Facnl· 
dn•le; 

e\ :\lautflr Pm sua s6de, •liarir11nentf> 
ab1·!·ta1 tltntL hibliotlwca. franqllto<Hlu nos 
IIOClO_.j 

d) Facilitar, pela sua trilnma, 110~ 
socios O!'purtunidarlefl d,• critirar ou 
apre~<~entur trubalho" coucern,.nt•to; uão 
s<i ao cnr,.,o juritli•:o, cowo t<tmLem u 
qnttl(J Ut'l' r;uno du ;~ociolu.~ia; 

n) .Promover llti!Ústencia jutliciariu 
gr11t.uita aos ri'•o:-~ iud..,fe,os, tle accôn.lo 
oom o art t5, «u.li:nou r .... 

Art. H· o Oentro terá SUil serle 
na cidade ele Nictlteroy. 

SOCIEDADE 
Anniversat i os 

A ~5 de maio: 
0 Dr. H.'lrohlo ue Figueireclo, 

pre10itiente do Centro A.cademico 
da Faculdade tle Dirt>ito de Nic
therov. 

A ~h dt~ maio: 
M.me. Iracema Alon~<o, esposa 

elo 1loutorando J;;oli'ao Alonso. 
A 2:1 uo corrente : 
O doutorandoNavega Cr et\on, 

no!li'!O redact.or . 

Nascimentos 

A 5 elo correu~, na~ceu a me
nina Sanclr.o, primogeuita do 
oompauheil"o de t1·abalho e col
lt•f R. dn Faculdatle, Sr. l simbar
do P<Jixoto e de 1>. Muia \'iva· 
cqlla Peixoto. 

- Na.sceu tamLem no mesmo 
uia a meuina Maria JoHé filha 
do doutorando Leandro Bezerra 
Monteiro e 1). Ruth :Mir.mda 
Bezerra. 

F a lleci r.~~ento 

Em fin., do mez passado, fal
lecatt o Oel. J aja h , Dll a vanç!I.Cia 
idade dt Gli annoa, aha•tado fa
zendeiro em .Jatahy, Goyaz, e 
pae do noilso collega .Annibal 
J a.jah 

Art. ·I·- O 
.. ón~t•n t(• rp1a.udo 
•los til'UH nocio;; 1 

V81'tllll 1 CIUIO 61Jl 

o ch•!!t-iuo llliU'Cilc 

llll~f' IJ lU COll \'C" C 

!'AI' 
on 

Art. .'í· 1'::1 
raU•g-c-rÍn,.; : 

n «1-'llllla·l >re 
uar11.rn " act t ci: 
e ~uh<crt•\·nm '"' 

l•) «Xuvos• t( 

mittido~ dP-p'''~ 
prl'!lellh"l l::~tntu 

c) «~ilo u.crttle 
dmr•·r~ ••Ju ,ci.,. 
cÍlws <jllll fcll'•llll 
rés t>JU cl i rei to f 

~oa,.c qu,., J'f!lo ~r 
tàçnut _jl'ts 11 e~11 

Art. ti· - A 
f~ll··~e-1'• •{o ."'lf~~~~ 

ltl m~Jcliante pt 
lU H ~· J<'iU lj U itl': 

lll 8~Hll pro pv: 
;I f:c>flll 1'8Ú() .iP 

c) Sem da COIII 

te 1l•J Ct>nl rc:> a 
for olfl at' cor•lo co 
tnL-1-<ÍIO: 

dI lun·cutlo d1v 
te t'PCorn·n\ r•tnA 
soluçflo !lêl<L llÔtir 

§ unitlO. Á iudr 
ser homf•nagendo~ 
ae lho, provocado 
a Asseml.\éa poJ1 
niti\o. 

Art. 7• À e 
"ocio hn'"""·n : 

lllll !-!811 pt~~tli·.lo, 
h) Por proposta 

n•en te <lO lu pro\'t\c:l 
mentu rm dolo o 

.:) Pelo mio p: 
buiç:i.o •ltu·ant!' l3 1 

Arl· H·- -~ p 
apr~~enta.da por 
da ao Presi<ltmte 
á Umnmit~são dt 
pare··er torna.ro't i 
u sua opinii\o, en 
ao c.~m:elho, pa 

Art. !I· - O s< 
a) JoitL tle ~C)~IJ 
IJ) mensalida•le 
§ unico. o,~ 

iHeutos de qualqu 
ga.torin. 

.:\ rt. lU· - Sã< 
a) Respeitar e t 

dispo,.içoes do:; 
b ) Exigir o cun 

}lOS içOPS q 1111-DdO 
iin~<, verba.lmente 
ran tf> a Director ia 
tender dentro de 
Gou,.elho; 

c• Comptt.recer '' 
perteucer ao ( :QU'-





~us 

4~5 e 5°.5 annistas 

no Fôro 

for Godoy e Vasconoolos 

senhores, uma 
ficasse tal pre
ie da lei em vi
lvel. 
\ssembléa vo
nittind'o tal di-

lamico ~~ 

la Direito 

tharoy 

,o ultimo, um 
Jantes da F a
irei to de Ni
/eu fundar o 
emico desta 
1do sido elei
nente os se
res: 

de figueire
~. Navega 
cretario, Ole

t-0 secretario, 
ti, thesourei
!iss, bibliothe-

idades do no
:reação de uma 
que já conta 
1200 volumes, 
:iiciaria gratui
lmento da ca
loria e critica 
:lados, etc. 
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reito aos estudantes, eu continua
ria a negar a sua utilidade apre
goada . . . E lia viria, fatalmente, 
prejudicar o proprio curso de di
reito, uma vez que afts novos 
provisionados a fortuna sorris
se. . . A carta de bacharel seria, 
então, uma inutilidade . . . 

Actualmente não se póde, nem 
se deve de r.todo algum prescin
dir de um exame para saber-se 
da capacidade intellectual e juri
dica do pretendente, unico titulo 
capaz de nivelai-o aos advogados 
formados. 

- Mas,presume-se que os estu
dantes do 4° e 5° annos.. .• 

- Não se trata aqui de presum
pção. E' uma questão de facto, 
que só o exame consciencioso 
pode revelar. Alguns casos iso
lados e excepcionaes, que exis
tem, de advógados provisiona
dos sem cultura jurídica, do pe
queninas maculéiS que desappa
recerão, mesmo porque os seus 
direitos são temporarios. . . O 
que st: v~ nesses cidadãos, para 
que taes direitos lhes sejam con· 
cedidos, é a profunda cultura ju
rídica, adquirida em uma pratica 
afanosa de muitos annos. Advo
gados provisionados houve, como 
Perdigão Malheiro, que susten
taram formidaveis polemicas jurí
dicas, com jurisconsultos do va
lor de um Teixeira de Freitas. 

Arriscámos a nossa ultima per
gunta. 

- A sua opinião, desembarga
dor, sobre a equiparação dos 4,0 

e 5° annistas, sem prévio exame, 
aos solicitadores. 

- 1\cho-a possível. Não ha 
m e s m o inconveniencia nisso. 
Mas, poucO' acliantarão os jovens 
estudantes com uma situação tão 
precaria como á do solicitador ••• 

Estavatno' satisfeitos. Agrade
cemos a gentileza corq que nos 
recebeu o illustre jurista, e retira
mo-nus para escrever o que ahi 
fica. 



Estatutos do 
ACJ 

Centro 

dade de Direr 
CAPITULO I 

Of'la•l~o, llu, a~cle ~ claraçAo 

Art. 1 · - O Centro Academico da 
Faculdade de Dit'eito de Nictheroy 
conattuiir-ae-1 de alumnos de8lla Facul
dade e de nAo aeademic~ admittidos 
ou homenageados. 

Art. 2· - Os seus fins 8ão : 
a) Formar um nucleo de cultores 

du aciencias jurídicas t! r'IOCiaes, sem 
distincçlo de raça, crença, at>xo, con· 
diçAo e.onomico-socia.LI, ou cor; 

h) pugnar pelos interesses ncademi
cos e zelar pelo bom nome lia l'acul
dade; 

c) Manter em sua s.;de, diariamente 
aberta, uma bibliotheca franqueada aos 
aoaioa; 

d) Facilitar, pela sua tribuna, aos 
socios opportunidades de criticar ou 
apreuntar trabalhos concernente~~ nlo 
8Ó ao cuno juridicb, como tambem a 
qualquer ramo da aociologia; 

e) Promover a8llistencia jodiciaria 
gratuita aos réo11 indefEI!IO!I 1 de accõrdo 
com o art 15, calinoa r .• 

Art. 8• - O Centro ter! sua séde 
na cidade de N ictheroy. 

SOCIEDADE 
Anniversatios 

A 2ó !Je maio: 
O Dr. Haroldo de Figueiredo, 

preeidente do Centro A.Cademico 
da Faculdade de Direito de Nic
theroy. 

A !31 de maio: 
:Mme, Iracema AloDJOO, esposa 

do doutorando Isoliao Alonso. 
A 2S do corrente : 
O doutorando Navega Cretton, 

nouo redactor. 

Nascimentos 

A 5 do correo~, nasceu a me
DiDa Sandra., primogenita do 
oom~eiro de trabalho e col-1• d-. Faculdade, Sr. Ieimbar· 
do Pei:r.oto e de D. llaria Viva
OC[U& Peixoto. 

- Nuceu tambem no .-mo 
dia a menina Maria Joe6 filha 
db doutorando Leandro :s.rra 
llonteiro e D. Buth :Miranda 
Bezerra. 

Falleciaaento 

Bm 6Da do mez~o, fal. 
Jecea o Oel. Jajall, na ••an~a 
iclaae ck. 66 anDe», abutado fa. 
HD.Cleiro em J•t&ày, Goyu, e 
pae do DOIJII 00119' .A.Dnib&l 
Jajah 

Art. 4·- O 
sómente quando 
dot~ seus socio~ c 
ver~m, caao em 
o dl'atino ruarcac 
e&!IA fim COIIVC'C 

f'AP 
DO 

Art. fi·- tis 
rateglll'ins : 

a cl<'uu la lurA 
naram = ~ a<1tn cl1 
e sn h~crA\"ilm A~ 

b) «Nu\·>s• t( 
mittio:lns deptlis 
pl"flsen tes Est .. tu 

c) «~iio acade 
charAjs t'tn hCÍt' 

cinl'l! qu" forem 
rés em direito f 
soas quf', pelo s1 
façam jtis 4t. esp 

Art. ti·- A 
far·se-" elo 11egu 

a} mediante p1 
am sodo qUtw: 

b) Esllll propo• 
it Cornmtssão elA 

c) Será da com 
te do Centro a 
for de acoordo co 
missão; 

dl ha~endo rliv 
te recotTPrá "Dar& 
solução n d. li e til 

§ uníco . .Á ind 
11er homenageado 
aelho, provocado 
a Assembléa podt 
nitivo. 

Art. 7• A e 
IIOCÍO f&JI-118-R : 

a ) a seu !Jf'dido, 
b) .Por propo11ta 

mente comprova<i 
mente ouvido c 

.:) Pelo nio v• 
buição durante :l1 

Art· H·- A p 
apre11entada por 
da ào Presidente 
á Commi8llio dt 
pareeer tornará á 
a sua opiniio, en 
ao Conllelbo, pa 

Art. 9-- O se 
a) Joia de ~o 
b) mensalida<le 
§ unico. Os 

isentos de qualqu 
gatoria. 

Art. 10· - SAl 
a) Beepeitar e c 

dia~iç6ea doe 
l»\ Exigir o cun 

poaíçOes quando 
iiaa, verbalmente 
raate a Direotoria 
tender dentro de 
Conselho; 

o 1 OomJN"'8Cflr â 
pel't*naer ao Cons. 



\'\US 

?" 
• )anco de réo 

tndro Bezerra J 

arecer qualquer 
s tempos exe
nse~vamos em 
do jury o banco 
•to baixo estrei
eiras, sem en
idade alguma, 
aos nossos fó
e que não con-

entos human~ 
ça. 

1s pela abolição 
já pela Eua pró
que não o re
;flluto, já pela 

Monteiro 

representa, 
go, não é jus~ 

tte o réo que o 
! supponha sem~ 
es de condemna~ 
.Ieee por princi
agrada. Reus res 
mais, a ninguem 

) de antecipar a 
da comp~tencia 
~ em tempo op
lifestarn por seu 
Jnde concluímos 
justiça assim se 
jemnar o réo, fa
ecer horas a fio, 
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dia e noite não raro, n'aquelle 
supplicio do banco. 

S. Paulo que sempre teve a ini
ciativa dos grande!! mofimentos, 
comprehendendo a injustificavel 
permanencia d'aquelle trophéo in
glorio nos tribunaes do Estado, 
pela acção energica e briosa dos 
academicos de sua Faculdade de 
Direito, isto ha muitos annos, 
quando era ainda estudante o 
actual Presidente da Republica, 
Sr. Washington Luiz, fez reduzir 
tudo a cinza de uma fogueira im
mer.Sa. Segundo informaçoes ti
dedignas, no grande Estado ain
da hoje se não desappareceu de 
todo o banco de réo, é raro,raris
Simo encontrai-o. Muito a pro
posito nos chegou ás mãos um 
trabalho recem-publicado do 'Or. 
Brant Horta intitulado ~~Etucidario 
para Composição e Redacção•. 
fomos encontrar ás paginas vin
te cinco o que se ségue : 

Accepções-A palavra cadeira 
pude designar profissão : cadeira 
dl! cadeira de professor de magis
trado; designa cargo : cadeira de 
deputado, de senador; designa 
materias : cadeira de português, 
de historia, etc. ; estado em que 
se acha o individuo: cadeira de 
ré o. 

Vem corroborar comnosco o 
conhecido professor e homem de 
lettras, olvidando por complet· • o 
nome de banco, ensinando á nova 
geração chamar-se cadeira de réo 
o Jogar onde. o mesmo se senta 
para ser jul&ado. Para que esta 
mocidade, desabrochando agora 
tão promissoramente, J>OSSa ser 
mais tarde ng tribunal do iury 
confirmada a licção do mestre, e 
sendo de direito ~ rigorosa jUsti
ça fazer desapparecer o banco su
bstitJJiodo-o por cadeira, temos 
esperanças de ver muito breve o 
Estado do Rio par seus legitimos 
representantes ou quem de direi
to, . q'um protesto inequívoco, 
n'um &esto nobilitante, aecender 
uma fogueir!l dando em holocaus
to as Eumenides, esta lembrança 
sinistra.-



O Codigo Comrnl'rciRI BrasiiPlro et<· 
tabelecendo a aracterllltlca d ~ 
merciante na prRti a d.. nl'rosnci~& 
como profissão hnl.itual •rt. I r ao 
cetine, torlnVIR 1 qn !<llJII m r llDCI8, 
qnaes 11iio ufl acto11 reputado>~ ~ommer· 
Cilll'll. 

N•l famo>~o Decr11to 7R7 dfl lfi1J01 que 
trouxe o regulamento no Codigo e que 
tem servido 1'\e pnd rav a totl118 a!l nos· 
sas leis proce!IS\l&eil,-' que se t}j, o, ou· 
ceito legnl du mercanti11.. 

Diz o art. 19 do dtado it!'gnlnmon· 
to : c {;orwidera-ee mercanCia : § 1· 
a compra e vPnda o•1 troca do etleito"' 
moveis ou semoventes para v •nder por 
gros110 ou a retalho, na mesma t!Specie. 
ou manufa}turadoa ou para alugar -
seu uso ; § 2· as operafÕt'K <le cambio, 
banco e corrf'tagem ; § :1· as empreza• 
de fabricas, dt: commi1511ões, de depoKÍ· 
to, de expedi~çAo, 'consignação e trans
porte de mercadoriaH ; tle eKpectaculo!l 
publicos: § 4· os seguro<~, fretamentos, 
riscos e qualquer contractos relativos 
ao commercio maritimo ; § ó· a anna· 
ção e expedi,·ão de navios•. 

Entende-se que o diapositivo eitado 
nlo ó ctaxatÍ\'O» ma.<~ simpl('stuflnte 
cexeml'Iificativ(J• enfllixnndo os prin· 
~ipnes actos, qne, proprinmentP, cone· 
tituem a nrtfl de mArcariPjar. 

S gtte nosl!O r li rr,i to a orier,taçii(l 
franceza f' itnlaanu •• nlio " portugrteza 
vi>~$o cumo e~ta, t11nh• no Cmli!{o de 
1H131 como no riP lHH!I, evita a tlett>r 
miuaçli.o dos acttlfl de •·ommercio, em 
quanto que R•11l"llll P.~t ll•t~leCA, n>io 
por certo ctaxllti\'ameutl'», mas ri..-. 
IJ'aneira cenunu·rnti"ra», (Ji actoK uH•r· 
cantis. 

O Codigo PortnJ:uez rliz uo art. 2 
que "são con,..idemdo!l actos rle com 
mercio todos aqnelles qut> MP ach 1 • .. n. 
especialmente reguladoil neste (''ltlig 
e além dell .. s, todos os contra to11 
ohrigaç!)es dos comme:~iante•, qu n 
for&m ile natureza exclusivamente Cl 

vil, se o cr•ntrario do proprio ~to ntl 
rPBUJt.nr•. 

O Codigo Italiano no art. H· n11a dll 
éxpressiio eLa legge reputa ntti di com· 
rnercio• enumerando em 2t. numero~ 
di"rersoe t'IXAmplos deRlle ele compre di 
derrati o di merci per rh·enderle• utl!o 
c i depositi nei mRI(IIZZini generali t> 
tutti le opentzioni sulle fedi di rlepo 
11ito e sulle note da pegno da essi re· 
lasçiat~•. ldentico 11ystemà é o do Co
digo l''rancez em o art. ti.'l2. 

F.m notavel estudo q11e o eminente 
·'Vi"rante" fez publicar nacRevaata del 
Diritto Commeroiale• (Vol. XVll-JNlr· 
te primein. anno de )919\ aqbre cUn 
nouYo raggruppamftlto degli atti ob· 
biettivi di commercid" moetra que o 
le1ialador italiano ao empregar a pa
lavra "ar.toa" nio empresta a tal vo
cabulo a "igaifi08\)lo propria da tech· 
nioa juridioa, mu uou aqueJla. pala
vra no aentido de cnegocioe•-cafl'ari•, 
de copef&9088•, de cllotoP capuN de 
gerar obriga~. O legUt&aor f*m em 
viata operações mercaatia e lllo aotoa 
juridiooe, piNo que deYe o intarprete 
euminar u di ... ,... hypoth_. enu· 
mendu DO art. 8• do Coil. ltah na 80& 

unidide oommerolal, aem ae atter i 
limitada figura juridica com que taee 
opera,oee 110 iadicadu. Para olaresa 

ACA 

Noções s 
de cor 

Lição de direito 

pelo Livre Ooceo 

riA fltlll r'olClOI'ill j, 
qutl as expn'"' '''t 
ui, agem:iP ullt'' 
m~, urm'ttuenti rli 
~Am commercinl 
pontl nte dl'termi 
rlizer o art. 3· omt 
t,ado~ "01111DPfCiae 
p• rti'', o Iegi .. Inrlr 
mente comprehen 
ctos tle tran>~port• 
c'lPo por M>~im di; 
ÇOOS 8CCI'IAROrÍa8 I 

cicio> do t'lmprehl'n 

A"' con!!idf'o:aÇ')· 
italiano apvli<'.nm 
i nterprPUil' o ar 
HríO. 

Impos!IÍVAl, &IDl 
!lempre J~eria inac. 
taxnti\·nmente o\1 

pelll raz>~.o m•tito t 

civ la diffitmlrlnd, 
definição cvmplf't> 

f'r• 1 p:>r OCII"01 

em affirrn tr ro 
nct) mHcantil o 
lucro 'et·i focnr· 

•"'•I dp eJCce 
~~ .p~e l"eJil n 

enio a nrnt 
na"riOil § 5· r 

'(H) nPm JIOr i~<>~o 
c e commPI ·io umn 

"' •n.r.,...m,mttl s~ 
t ui to 'to nr 
de,. e 
na1 !:li 

canliK, 
l a not• 

, OllllDf•r,~i 
prttlcltda!l 
euu ideraok 
•> propo11tto 
prorni.ssoria • 
de cambio? 1.. 
ou pelo acceit 
obri~1çli.o tle pa 

Além dess" eL 
ciaio doe l\CtoR 
mpoesibilidade cl 

motivo ponderoso 
dxemplifi<:a9Ao, e\ 
:relaçio taxatin é 1 
do commercio, a so 
,)ifferenciação., o 
de novos ioatitutoa 
impoeiçlo du nec:-
0 legial&aor, ~ aca 
p11lar de maneira c 
"otoa oommeroiua · 
.,m quando na neoer 
a relaçAo doa aotoa 
niAda para ôra 
creadoe. 
.. ,....,. di um 

H 



Gragoatá - Hote 
~~ ~-

lnstallado em dois lrm · == · -... 

magnificos pred1qs 
com amplo parqu~ 
para residencia de 
familias de tratamen
to é o melhor, dis
pondo de excellentes 
quartos e optimo·s 
apartamentos por 
preço 8 m 0 di 008 l!.ithcios de G~AGOATÁ HOTf 

~ 1!. Moreira~ 
Rua Jos6 linlfaclà 56 

TI:&. 2~64 - :- r-IICTHEROY. 

JERONYMO · S1L.V A 
' 

LIV ~ARIA E PAP~._AR!A 
Of'f'ICIDAS ORAPI11C~5 . 

Livros para o Commercio, I ndus( 
trtas e Repartições Publkas 

Sec~·~ .~t musjcas- pqra· piano. 
Desenho, Pintura e Obras 

de Direitos 

GILBERTO SILVA. & · CIA . 
. . 

111· da C.iCIIn. 59 - T alaphoie &U 
·lt . 

NICTHii!"ROV 



razileiro Piadas acadamicas 
ção ú par. 5) 

r-se a Jucta 
se esboça e 

para o futu
.!rão ndural
identes des
enda entre 
~thodos, de 
os e metho-

10ntados, lo
)S aos ante
crearam um 

Jo, sempre 
ào obdece a 
.:hefe, e que 
posição. Eis 
oordenando-
grande par

:ional 
.irá qual a 
..!Vitavel e sa
>cial, e quaes 
~s desse acar-

:retanto, po
fJuminenses 
venturil ~~ 

J no me.smc 
' condor da 
a: Nilo Pe~ 
ra a grande 
Imortalidade, 
01s da histo
ttros pudes
em. 

do agentfl " li:J
•tllUi.e". 
•ntrina, esper?da 
e commt:~rcialista 
. 1ça •J. X.)" que 
• aerie de act.os 
.• pratica, não no 
na protiuio, mu 
intereue de11te 

~s i1oladamente, 
3m razão do t'lm ' · 
estino que vi1am, 
ATeis ou neces
o comaercio, u
mmeroial por de. 
ier alistad01 entre 
·cio, para ftcarem 
nciploa. Mpéeiaes 

1 ticaa graYados 
mt-rcialidade, nio 
aalidade de cem
:Hu é um presup-
• de da intima 111-
,m a pro(J.Uio mer
'ol IN· 146), 

Feitiço contra feiticeiro 

Um nosso collega, é contador 
de anedoctas, como sabem todos 
aqui, na Faculdade; mas o que 
ninguem sabia, e eu vou dizer 
agora, é que, por cau1a de uma 
anedo8ta, elle quasi casou. 

Vejamos o facto. 

Aquelle nosso collega, uma vez 
contou certa historia em que Santo 
Antonio a p par e c i a c o mo 
juiz de paz. Na roda de ouvintes 
havia muitas moças casadeiras, e 
uma dellas, levando o negocio a 
serio, resolveu tornai-o como alvo 
das settas do cupido travesso que 
morava em seu coração, e passou 
procuração ao Santo, para resol· 
ver o caso. 

A menin~ morava num 1° andar 
no quarto da frente. 

Comprou um Santo Antonio bo
nitinho ; fez de seu quarto um 
oratori:J; e sempre, á hora em 
que passava o heroe, ella se ajoe
lhava contricta, e fervorosamente 
resava. 

Como o santo permanecesse 
surdo, por 'llttito tempo a, menina, 
um dia, se revoltou e desesperada 
do auxilio tão invocado, atirou 
pela janelta a rica imagem . 

Acaso fatal! la passando o nosso 
collega que, recebendo em cheio, 
na cabeça, a pesada imagem, ca
hiu ensanguentado. 

A menina chegou á janella, deu 
um gritjnho, chamou papae; o fe
rido foi carregado para a sala, e 
foram-lhe feitos curativos. 

E .•• só a santa cpromptidão•,sei• 
•ezes mais tarde, poude salvar o 
nosso heroe ... 

Albino. · 
9 ~--------------------------------~ 

. 
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Desde a int'ancia, Ti vendo"' 1~ente á Tastidão imensa do oceano, 
costumei-me ao~ seus bruscos ~ans»ortes, 's coléricas enores]aç3es 
e suas águas. 

o mar foi ROr .muito tem~~ meu ooJIW&Ilheiro de _perigosas &Tent~-~> 
inda hoJe, nos meus deTa:..leios , tantos anos decorridos, longe .. ~-:::--_, ~- .:-... 

. ~ . 
de sua orla, das saudosas _prai'ft.s , ele me a.P&reoe, num oenario imenso 
oom tod&s · as bele•as ~ue e~~~T&m o meu es_p!rito de oreança. 

De quando em Tez, _para lDi. t,ar saudades, :preoiso ouTil-o no bramir 
de suas ondas, e sentir a açlo reTigoran te de seus ll&Dhos. 

InTOcando esse generoso o 
sem_pre me »Ou.pou, maldigo a 

que, em terra firme, os homen 
.afixiar o »rÓ:ximo. 

Os Tasalbões do mar alo , 
traJetoria, extendem•se ~e 

•onda" , truto do engenho 
qu·abtlo se 'ee_prái 

guaoeiro, ráios e troT~es. 
Oom todos o~ _perigos, mil 

téi_pos tanto me &.;~sustar~. 

1anbeiro, l.iue, çesar dos seus turor 
eli~ id,ia de ahamar-se "onda" áquilo 
inTentaram _para denegrir re_putaçaes 

!U)Onentes, soberbos, e no :Cinal de sua 
em brancos lenç~es de es_puma. 

4 I ó :!.ioo dos homens, e e& Til sa, subterr 
tormentosa ,noite, oom yendaT~l, 

I " ! tragica, que a_paTora, aniqu la 
es s ondas re;oltas, que eru outros 

Ti Ter humilhado _pela "o1Ll.a" int'amante dos homens, _preferiTel 

' 

t a ! 

" . ~ desa_pareoer na Toragem das agW4s. Para muitos, o oceano tem sido digna 
:!)ultura. 

UoTeiros da re_putação 
Of emem. o _prÓ_prio o'o·, _pois 

~aoais que so 
oom»reendeis que a 

ti .. 
imi>aT~o e maaestoso, -vue 
de feitos memoraTeis ? 

. , llar, meu Te lho e braTo 
tem oom o sal,P!oo d 

ia, são _pusil~s os que fa~em "onda • 
o sol e a lua no .mar se es.Pelham. 

I A nã sem alma e de oere bro brumoso, o 
I . dera ser a yerde onaa do mar, sem_pre 

e ibs,Pira a humanidade na conquista 

, o borr itar da tua alTa es.Puma nad 
' j 

tilenta lama dos coTardes. · 
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LEANDRO 
BEZERRA 
deverá ser 

veread-or 

com 

o 
seu 

Leandro __ Bezerra V O t O 

D E F E S A I N T R A N S I G .E N T E 
DOS POBRES E HUMILDES 

' 

Pela -melhoria constante 
dos bairros proletários 

'· 

UM eANDIDAT~ H~NRAD~ 
l?ARA ~ I?~V~ DIGNE) 

~-- '-} ~ 
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DR LEANDRO BEZERRA 

Encontro-se em vis ita . o ' Nite· 
rói ó dou•;,r l.eondro Bezerro, no-

1uro l deste Estado, ex-olt..no do 
C. ÇJ iégio Anchieta, de Friburgo, 
-formado por nossa Faculdade de 

Direito, pertencente 6 tradicional 
família dt\ste Estado, pois é filho 
ào saudoso casal Or. JcH Geral· 
do Bezerro de Menezes e O. Lu
cindo Montedonio Bezerro de Me
nezes. 

Radicado nó trinta anos no 
Estado de São Paulo, onde foi de
legado de p"lício, atingindo o 
mais alto posto de suo carreira, 
tendo publicado estudos especio~ 
lizodos sôbre assuntos policiais, 
enveredou, após suo aposentado· 
rio, pela ·carreira político, sendo· 
eleito vereador à Câmara Municl· 
pol do capital pouii'sto, 5ob o le
genda do Partido Republicano 
Trabalhista. 

Destacada o iUO atuoçõo no 
Câmara bondeir~l'lte, sendo fre
quentodor assíduo de sua tribu· 
no, no discussão de relevantes 
problemas · que . dizem dfl p_erto 
dos interi~es do _pOvo. 

Membro do Comissõo Executi" 
VQ e Diretório Nacionais do Por
tido, veio oo Rio Participar de 
suas reuniões, achando-se hospe
dado no res.idêncio , do seu cunha· 
do coronel Raul de ltJbuquerque 
r.e:;to. cidade • 

.,,v · 
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S. Paulo,ll de Marqo de 1959· :!--
Geraldo. 

i 

Recebi o seu bilhete acompanhado de apreciações sobre os livros! 

publicados, Gostei dos louvores dos bispos,e demais homena~ens 

·I aos meritos do autor,mas,estribaào na saudade que é sem duvida 1 

I 
I I 

o afecto mais caracteristico da raça,resalto o artigo _do pro-

1 fessor Armando Gonçalves,nosso velho amigo d~s tem~os d, Grago1 

atá. Entendo prezadissimo mano,ter sido enorme a sua sorte i 

ao enseio da publicaçã0 d1 nrimeiro trabalho,rec0mendado,como J 
foi,por dois expoentes da cultura nacional. P,ucos n~drdnh1s d 

quilate de Oliveir~ Viana e Levi Carneiro ••. 
;.A A 

Graças a Deus temos em voce,merce do seu esforQo,inteligencia 

e cultura,um lidimo representante das tradições d1s Bezerra de 

Menezes.Esperamos que agindo como tem agido,dando tudo de si, . 
• I 

continue cada vez mais glorificando a familia. Gosto da sua I 

ob1ectividade,do seu realismo,pois embora sentindo a Vida Eterda, 

o Alem como papai,você caminha aqui de outro geito,sem temor dJ 
I 

~ N I 
pecar nelo gosto de viver,alme iando o ceu,nao desnre?,ando a te~ra. 

Aquela humildade franciscana ,aquele esuiri to de renuncia a . ., n-"'$S~ 

I • ~ 

maior dos mortos ~nos fizeram perder incalcul~vel tes~ur, de ~a~e-

doria.Tivessemos em livros reflexos de sua nrofunna eruni~ã,, e, ~ 

Brasil,o Mundo,teriam tambem obras-primas de val1r impereciveli 
, , 

Continuari~mas vivendo a sombra do ~equitiba frondoso,al t.aneir , 

-ponto culminante da arvore genealogica da familia. l 
O Agripiao em seu ultimo livro"Sol d··, s M':>rt,s",evnca a lembranta 

; 

I do padrinho de maneira enterneced':>ra,mostrendo claro ~ sentime~to 

de gratidão ao grande rn 3stre,sob cuia tutéla esniritual,deu, 
• sem duvida ,o maior avanço para o proprio renome .• 

-
Ainda sobre a f P. milia. Reli cuidadosamente a defesa do brigad~ir0 

Leandro Bezerra,concluindo que l noss 1 tio Dias dA RochA éro tÃo 
I 
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2, 
I ~ 
I I I 
~ .. , , I 
er~ t~ O bom poet~ CUAnto ~dVogado; noetA dO S melh~res,sem mAiOr 
~ I 

I re~lce na épocA,poraue pr edominAVA a AdmirAqão 7o entusiAmo pelo \ 

f~moso trio-Bilac-~q~Alberto de OliveirA. Impossivel ~'s 
yates sobreporem-se ~ tÃo poderoso conluio. . I 

~gora ~posentado,com mais tempo,longe d~ balburdiR policiRl,fRC0 
i 
b aue me não foi possivel na mocidade. Leio,leio com fervor pArA 

I 
recuper~r o tempo perdido;dai,~vlli~r o doce enlevo,o nuAnto nApJi 

beviA se sentir feliz ~o trAto ininterrupto com o livro,-o melho 
I . .. I f mAis generoso dos Amigos,Amigo mudo aue nos diz tudo ~o corAça1, 

t Alma e R inteligenciA. 

ExcusAdo dizer aue me inter~fso por ~~~~se relAcion~ com A I 
idA e obra dos nossos maiores,dos aue nos deixRrRm exemplos àign,.., s 

de serem imitRdos. I 
, I 

Empenho-me,desde jA,em arduA campanhA visAndo um~ CA ~ e~rA 

1 de vereAdor. O pleito de 4 de Outubro proximo,se me AfigurA do~ 
I 

mAiS renhidos. Preciso, p~rR eleger-me, oe tres mil e poucos V0t 0S ;I 
I 

I_ 

I I creio obtel-os,nÃ.o só nelJ~s providencias antecinada s aue venho 

jtomando,como pela propria experienci~ adauirida em elei~0es a 

teT"iores. Queria aue vÔce,Ignacio,Raul,.Toão,tAmbem cnoperAsseu~' 
I 

tecomendando-me ~os Amigos e conhecidos de S. Paulo. 
-I 

;Não posso exulicar A AtrAção aue 

sJAs tramas e percalços • immmmmo 

t enho nelA politic~!com t1das AF 

Prefiro _R movimentaqÃo dos nre-· 
I - - ! ilios eleitorais,As marchas e contra-marchAs dAs combinaq,.., és nartr -

~ d~riAs,os debates em plenArio,ao ener vante lAbor a0 voc~ticio. i 
I 

:Levo rn~is em contA R exryr essã0 dA vontade popul~r,nue a decisÃo 

forrnAlistica da tÓga, por entender,aue a voz d~ povo , tem auasi 

sempre inspiraqã o divina. Nã , me agr aà Am,, .militarismo domi-

n~nte,e R magistraturA 1nt0VAVel,inclemente:duas forças nue nr0-
I curRm desvirtuar o verdAdeiro sentido d,.., regime em n11 e vivem0s, 

! 
O temor cons t ante do p1àerio das ar~as a servi" , de ambic ~es de 

Pa~o>el paro Aco r dao C T N - D M T 8 
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de ambições de grupos,o rigorismo do no~so Codigo 

cÓncessões deshuman~s do Codigo do Processo Penal 

~ I 

Penal,e AS ~ 

AOS Juizes · / 
, I 

outorgando-lhes poderes auasi discricionarios .nos "ulgamentos, 

impelem o cidadão amante da liberdade, ~ lutar pelo ~primoramento 
! • 

da Democracia,expurga.ndo":'"~ de certas prer0ga t ivas,de todo e aua~auer 

resauicio de prepotencia. 

Admiro o marechal Lott pelo estoicismo em suportar injurias,as 
I 

1 maiores infamias,saerificando-se pela est abilidade eonstitueiontl· 

I Chefe do exercit~,poderi~t,auando be~ entendesse,fazer nrevaleceÍ 

o direito da força,impondo ao Paiz UMA dicta~ ura de rerr0 e r~g,. 

bste homem de farda est' nos dando soberba li~i, de d~ gnidade e 1 

\ civismo. MArcharei com ele,logo se candidate á ' Presi~ encia da I 
c~ndidato t 

Republica. Ali~s,entendo ser o unico mmmàadmm c:paz de afugen 

tar o perigo Janio Quadros,~ unico aue nos p0dera livr~r dq 1 

obriga.toriedade de vivermos em espetaculos 
, u·...,..~ 

circenses,assistindoJ 

' durante •a *•a anos ,pAlhaçadas e malabarism0s desse incrivel 

demagogo,de~se extranho par~tnoico aue Campo Grande relegou aos 

I cuidados. do v~lho,bondoso e ingenuo s. Paulo~~ Agora , 
I """""" """"' ~ -.... , uma 145 Jp "2 F de poli ticoides cretinos , auer tambem impingi 

ao Brasi~ essa prebenda. 

Ruth e Lucia devem ter chegado hoie a Niteroi. 

ibllmtiamall:ntmemlbmmsrtm 1 ·mimtmimmmmm Por demais extensa esta carta. 

Ponto final. 

I 
I 

Lemabranqas ~o povo todo i e casa. Abraco n) Leandrinho. i 

l-fano Amigo 

~ .e.,., a,........ /JI,;;L. e >' 
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DR. WAND~ BEZERRA 

:DA S PESSOA S J URlDICAS, EM 15 DE JUNHO DE 1948) 

RUA DA GLÓRIA, 410 

SÃO PAULO-BRASIL 

SeÕ Paulo, 20 de Abril de 1.953. 

DD. lELEJADO Titu.LAR DA 7a. IlELEGACJA DA CIOOUSCRIÇlto Dt\ CAPITAL 
~ pAIJIJ:) 

Prezado Amigo e Senhor, 

'\, 

~ com a mdXima satisfação que em nome da novel Ddxetoria do Cen

tro Acad8mico de Ceiminologia, associação representativa dos alunos da Escola de 

PolÍcia de São Paulo , e, tamb'm em no~ do ilustre Diretor d&ste Estabelecime nto 

de Ensino, Dr . Walter Faria Pereira de Q.!eiroz, convido vossa Senhoria , para em 

data de 15 de Maio , quando ser' empossada a nova Diretoria do Centro Acadlmico p 

realizar uma conferência sob os patrocínios d8ste Centro Acadêmico . 

Seria de grande valia para a Comissão encarregada das solenida-

des, o fornecimento por parte de V.Sa . , do tema a ser abordado na jd referida co~ 

ferência , isto com referência a emissão dos convites . 

Clírto de que V' .di! . não nos nogard essa preciosa colobor•ção , t ão 

anciosamente esperadil pelos associados diste Centro Acadimico , ãPXOV<iHo do en

sejo para apresentar-lhe os protostoa de minha elevada éonsideração e distintas 

SAIJDAÇÕ:ES UNIVERSITARI.AS 

Ruy ~dra 
. ---
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'Có~-,r~ren~a do dc!e'!ado Leandro Bezerra S<l· 

hre 1'As rcivintlicaçõcs sociais c a segurança 
publica" 

Rea!i7a-sl' depois de amanhã., 
àr, 20 .30 hol:as. no salão nobre da 
E~coln. de Policia, i\ rua São Joa
quim, 580. a solenid3.de ele posse 
ela noYn. diretoria. do Centro Ac>t
c~emico C:e Criminologia Que e;tá 
r ~·fm consti!.uida: prc&idcnte. 
Rui Pcrrelr:t Gandra: Yice-pre:;i
clcntc, tdc~u Proenç~; secretario 

• geral, Arquimecles C. Veras: 2.o 
I ::ecrctario, Carlos Chamandi Neto; 

Oclc;;ado Leandro Bl'zerra 

t.csoul'eiro geral. Hernani Ia~<i; 
2.0 tesoureiro, Pedro Rossi; l.o 
orn.dor, Ublrajara Salgado: 2.o 
orador, Oduvaldo A tala; procura
dor, Artur G1ampaolo Junior; bi
bliotecarlo. Vitor Ramos: di.relor 
do pa trimonio. Celso Almeida: ar
quiYista, Fernando Gumerato; di
retor. social, insp. Carlos Gomes 
Machado. Comissão de redação: 
Walter Pnntonl, Vergido Zappa e ,_é Ferreira Santos. Comissão de 
slndlcancia: Atllio Prato, Amello 
!!t l3inart c João José Bitençourt.

1 rnretorle. do &portes. insp. Clelio 
G;ae!a._ d!r.~t.OI geral; Jose TU• 

mollo, Jose Eha;; S~bbag Neio. 
Gaspar Samaná, JoGé .Julio Ro
drigues c Aclmar Kenan. 

COKFERENCTA JlO !"R. 
LEMWRO EEZERRA 

Na opot.runid;•dc o B. t.f'~ndr<'l 
Bezerra, clt>lega do de pnliria <!~ 
7.a Circunscrição da r~pit.al, pro
ferirá uma conferencia. S11borcli
nacln. ao tema: "As rl'!vindicaçõr.!' 
sociais e a segurança. publica". A 
palestra a ser pronunciada ~la 
competente autoridade policial tos
tá. sendo aguardada com vivo In
teresse, pois trata-se de estudiow 
do assunto, c·cm Yaricli trabalhos 
publicados, entre eles "A C:tsa. c1 ~. 
Policia. Cl\-il em S. Paulo". "Um 
Pionrlro do En~lnn no" E.•t~b!'l"
clment.os Penals elo Bm•ll", "1\ 
De:;ccnt.rali7ar.ãn da ro·lria na. 
ca pita!", "Reflc:t(J.."~ Sobrl' a ro
lic!a'', "Sugestór~ Para a. R~
formil. da Policia '' e multo.~ ou
tros. em que dPmonstra p~ofunrle> 

conhecimento não só legal mns 
1<ocisl dos problemr.s penais no 
Bra~l. 

t ... .g..() 4JI ~- (f élAA iH -t~ .:' 

.A 1/~/ ~t'. 
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Çentre ktulemico 
de· . ·Criminologia 

Posse da nova diretoria 
- Conferencia do sr. 

Leandro Bezerra 

Sr. Leandro Bezerra 

Está marcada para fl!llanhã., às 
20 h 30, no salão nobre da 
Escola de Policia, na rua São Joa
quim, 580, a solen!da.de de posse 
da nove. diretoria do Centro Aca
demlco de Ol'!m!nologia que está 
assim constituida: presidente, Rul 
Ferre~ra Gil_ndm; vice-presidente, 
Alceu Proença; secretario geral, 
Arqu1medes C. Veras; 2.0 secreta
rio, Carlos C.ha.ma.ndi Neto; te
soureiro geral, Hernanl Ias!; 2.0 
tesoureiro, Pedro Rossi; l.o ora
dor, Ublrajara Salgado; 2.o orador, 
Oduvaldo Atala; procure.dor, Ar·tur 
Glampeolo Junior; blbl!otecedo, VI· 
tor Ra.moa; diretor do patrlmonio, 
Gelao Almeida; arquivista, Fernando 
Gumerato; diretor socle.J, insp. Car
los Gomes Machado. COmissão de re
dação: Walter Fantoni, Vergldo 
Zappa e José Ferreira Santos . Co
missão de slndlcancia: At!llo Prato, 
A~l!o H. Binarl e João José Bl
tencourt. Diretoria de esportes, insp. 
Clel!o G&rzela, diretor geral; José 
Tumollo, José Elias Sa.bbe.g Neto, 
GaSpar, Samaná, José Julio Rodri
gues e Admar Kenan. 

Ne. opOrtunidade o 111', Leandro 
Bezerra, delegado de pOlicia da. '1. a 
Çlrcunscrlção da. ca.plt.e.l, proferirá 
ume. contenmcia aubol'dlne.da. a.o te
ma.: "Ali :relvlndlcaç6el socla.te e • 
aegurança publica.". 

----
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osse da nova direto· ria do centro Academi· 

R~~i!~se C::!~!~~·~~3~ hs., 
no salão nobre da Escola de Po• 
licia, à rua São Joaquim, 580, a 
solenidade de posse da no\'a dire
toria do Centro Academlco de éri- ~ 
minologia. No ensejo, o .dr. Lean
dro Bezen-a. delegado de Policia 
da 7.a Circunscrição Policial, pro
lnunciará conferencia relativa ao 
tema " As reivindicações sociais e 
a segurança publica " . A referida 
palestra é aguardl<da com o mais 
vivo Interesse. pois se.o bastante 
conhecidos de todos aqueles que se 
interessam pelo assunto. a com- • 
Pe.te.nçia e o conhecimento que o 
delegado Leandro Bezerra tem da 
questão. 

A,-.nova diretoria do Centro Aca
demico de Criminologia será as
sim constituída: presidente. Rui 
Ferreira Gandra; vice-presidente, 
Alceu Proença; secretario-geral, 
Arqlllmedes C. Veras; 2.0 secreta
rio, Carlos Chamandi Neto; te-
8oureiro-geral, Hernani lasi; 2 .~ 
tesoureiro. Pedro Rossi; 1.0 orador, 
Ubirajara Salgado: 2.<; orador, 

Oduvaldo Atala; procurador, Ar
tur Giampaolo Junior: · biblioteca
rio, Vitor Ramos: diretor do Pa
trimonio, Celso Almeida; arquivis
ta, Fernando Gumerato; diretor
social, lnsp. Carlos Gomes Macha
do. Comissão de redação: Valter 
Fantoni, Vergido Zappa e José 
Ferreira Santos . Comissão de sln

dicancia: Atllio Prot~. Amello H. 
Binari e João José Blttencourt. 
Diretoria de esportes, lnsp. Cle
lio Garzela, diretor geral; José Tu
mello, José Elias Sabbag Neto, 
Gaspar Samaná, José Julio Ro
drigues e Admar Kenan. I 
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Empossada a nova diretoria do Centro 
---------- ·-ACaâãmicO-âe -CrTn1fi1010Qia 

Realizou-se no salão nobre da 
Escola de Policia, à rua São Joa
quim, 580, a solenidade de posse 
da nova Diretoria do Centro Aca
demico de Criminologia, que ficou 
a.<;sim constituida: Presidente, Rui 

A&pectos d4 !olenidade . 

Ferreira Gandra; vice-presidente, tur Gi&npaolo Junior; biblioteca-, dicancia : Atillo Proto, Amelio H-I 
Alceu Proença; secreta-rio-geral, rio, Vitor Ramos; diretor do pa- Binari e João José Bittencourt . 
Arquimedes c. Veras; 2.0 secreta- trimonio, Cebo Almeida; arquivis· Diretoria de esportes, insp. Cle- , 
rio, Carlos Chamandl Neto; te- ta, Fernando Gumerato; diretor- lio Garzela, diretor geral; José Tu· 
soureiro-geral, Hernanl I asi; 2.o .aoclal, insp, Carlos Gomes Macha· mollo, José Elias Sabbag Neto, 
tesoureiro, Pedro Rossi; 1.0 orador, I do. Comissão de redação: Valter Gaspar Samaná , J bsé J ulio Ro
Ubirajara Salgado; 2.0 orador, Fantoni, Vergido Zappa e José drigues e Admar Kenan. 
Oduvaldo Atala; procurador, Ar· Ferreira Santos. Comlss!l.o de sin- Durante a cerimonia, o dr. Lean· 

dro Bezerra, delegado da 7 .a Cir
cunscrição, pronunciou conferencia 
sobre o tema: "As reivindicações 
sociais e a segurança publica" . 
A referida conferencia, como não 
podia deixar de ser , dado o conhe
cimento que o dr. Leandro Bezer
ra tem do assunto. fez afluir à Es
cola de Policia numerosos estudio
sos, que aplaudiram vivamen te o 
conferencista . 
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DR. LEANDRO BEZERRA 

Figura de destaque na polícia de carreira de 
São Paulo, onde serviu p01; vários anos no interior 
do Estado, encontra- se hoje na Delegacia de Fur
tos, na ca])ital, onde goza de real pres tígio e de 
reiparcada estima, pela delicadeza de seu trato e 
pelo çri tério com qu~ resolve os mais intricados 

casos . Fluminense de nascimento, o dr . Leandro 
Bezerra, radicou-se de tal maneir a ao grande Es
tado vang-qardeiro do trabalho e do progresso, para 
orgulho do Brasil, que já é considerado por todos , 

alí como um autêntico paulista. 

i 
da publicação desta obra, monumento de nossos 
estudos sociáis, nos mostrássemos avêssos à ques
.tão.. Atendendo, porém, às necessidades e aos 
imperativos de uma época, transfôrmou-se a si
tuação. Poderíamos mesmo afirmar, divergin
do do que então escreveu o eminente sociólogo, 
'aproveitando-nos de suas próprias expressões, 
que o tributo do sangue já não apavóra· o bra
siLeiro; que êle ' não ama unicamente o fardão 
vistoso, os passamanes de ouro e prata, os cha
péus de bJco, os bonés galantes, o coruscar das 
dragonas, o tintinar das espadas roçagantes, a 
militança, enfim, no que ela tem de especioso e 
ornamental; mas estima o seu exercício, a sua 
efet ividade, a sua prática, e acei~· os onus, os 
tropeços, os t rabalhos, os perigosos riscos que 
oferece, porque em nossa terra lá se acredita 
na justeza da célebre máxima: "si vis pacem, 
para bellum", - se queres a paz, prepara a 
guerra; e já se· compreendeu que de um momen
to para outro, pôdemos tambem nos tornar pre
za da cobiça int ernacional, tão fertU em 

guerras com o direito da fôrça a sobrepôr-se 
sempre a fôrça do direito. O Brasil, atualmen
te com quasi cincoenta milhões de habitantes, 
obtendo, como obteve o primeiro logar num qua
dro comparativo do crescimento das populações 
do mundo, nestes últimos vinte anos, - o Bra
sil, ha de, por fôrça, progredir em relação ao 
seu vertiginoso aumento de habitantes. Está em 
nós, depende do nosso patriotismo, tornar a nos
sa pátria uma grande pptência, forte e respei
tada entre as maiores. E o nosso povo já se con
venceu de que não deV'e fechar os olhos à rea
lidade do presente, encara1,1do com ceticismo, 
com indiferença, os problemas do nosso tempo, 
isto porque vivemos uma quadra de incertezas, 
de hesitações, de dúvidas. A própria civilização 
crJ.:;tã está sendo ameaçada•pelas idéias sub
versivas que tentam avassalar o IJlUndo hodier
no, perturbando ·a• ordem \nterna, o equilíbrio 
social das nacionaliàades, incentivando descon
fiança, criando ód. s. Daí os inúmeros apêlos 
ultimamente feitos pelas autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas, afim de que se ofereça 
combate sem trégoas a todos os sistemas políti
cos que visam ao estabelecimento de ditaduras 
com a violência e o terrorismo como base "Rsen
cial de ação . 

Mas, quem tem a cruz de Cristo como ma.r
co de fé e da nacionalidade, e que, de braçoR 
abertos, aponta o bom caminho aos brasileiros 
não póde, não deve perder-se nas trilhas ex~ 
cusas, perigosas, por onde caminham vorazes as 
hienas· internacionáis. 

Eis poraue, em meio às agitações do momen
to, nós os brasileiros, esperamos oue as nossas 
invictas fôrças armadas façam sentir o seu pres
tígio; que tenham uma atuação precisa, enér
gica, elevada, e lhes não faltem diõciplina. coê
são. patriotismo; que, contra os inimigos da fa
mília - "éssa incomparavel matriz das secie
dades humanas" - os seus componentes - não 
desmintam, antes confirmem, enfim, as tradi
ções de nossa pátria, e sejam, nesta cruzada ben
dita, iluminados por Deus, que é tambem o Se
nhor dos Exércitos, o Dominus Exercitum, de 
que tanto falam os profétas. 

·, , 
*** 

Mocidade, nós vos pedimos e vos exortamos: 
refleti bem na ·expressão deste juramento . 

- Medi, concientemente, a responsabilidade que 
vindes de assumir para com a Pátria. Publica
mente, c_prações suspensos, com todas as vibra-:
ções e os éstos de vossa alma. e todo ardôr de 
vosso patriotismo, jurastes fidelidade ao Brasil. 

Todos nos achamos ainda sob a impressão 
de vossa explendorosa e t<fcante manifestação 
de fé e de civismo, em a qual, mocidade brilhan
te de S. Carlos, mocidade de meu país, ofereces
tes à nacionalidade, estes atributos, que em vós 
não escasseiam, mas sobejam, e aue, segundo 
Vieira, devem exornar a individualidade de um 
soldado: o valor, a bizarria, a audácia, a cons
tância, a honra, que deveis apresentar nos com
bates. 

E' para vós, moços, que se voltam as aten
ções nos momentos de crise. Todos acórdam em 
proclamar a sinceridade de vossas' atitudes, des
pidas' de ambições, de invejas, de ódios. Jámais, 
em periodos angustiosos, vos mostrastes céticos, 
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~ POLICI~ og 8~0 . P~ULO, 
PROP~G~DÔR~ og CIVISmO 

No conceito de insignes observadôres a nos
sa policia tem sido pioneira em todo o cÓntinen
te sul-americano da aplicação de conhecimentos 
técnicos e científicos, tendentes a evitar ou re
primir o crime. São do livro "0 Crime", edição 
lisboêta, da autoria l;lo eminente advogado e pu
blicista portugv-ês Mario Monteiro, que viveu por 
muito tempo no BraSil, as s~lllntes considera
ções : "Cada povo tem a ~ícia que meréce", 
disse, algures, Yves Guyot, . ão poderia di2Jer 
maior verdade. Quem, . como nós, tivér percorri
do a América do Sul e recorde como .ali é feito o 
policiamento da capital de São Paulo, ha de olhar 
com profunda tristeza para aquilo que se con
vencionou chamar a "riossa polícia". Existe por 
lá, no mais requintado gráu, a maior das discipli
nas, aliada à mais completa e perfeita educação 
profissional". Da luta incessante e profícua con
tra os inimigos da ordem e da tranquilidade pú
blica, resúltou o alto conc~ito, o prestígio extra
ordinário de que desfruta( o polícia civil de São 
Paulo, dentro e fóra das· fronteiras nacionáis. Ao 
par do trabalho que lhe é inherente, o homem da 
polícia, notadamente o delegado no interior do 
Estado, tem que se desdobrar e multiplicar em ou
tras tantas atividades de carater social, que im
põem igualmente estudos, abnegação e patriotis
mo. Em todos os municípios do interior do Bra
sil, é traàicional o prestígio que se emprésta ao 
Juiz de Direito, ao Delegado de Polícia, ao Pro
moto~ Público, ao Prefeito, não se abstraindo "" 
fôrça do Vigário, na sua esféra de influência social 
e religiosa. O delegado, no interior, autêntico 
Chefe de Polícia do município, atúa diretamente 
sob a população, e, não faz muitos anos, precisava 
de tato e muita diplomacia para sobrepôr-se aos 
interesses e paixões político-partidárias e domi
ná-los . 

Precalços da carreira . . . Não bastassem as 
dificuldades todas que se lhe apresentam no de
sempenho do cargo, muitas oriundas da defi
ciência de recursos materiáis ou financeiros . .. 

• I 

*** 
"Quer na capital, quer no interior, os meios 

de policiamento, de que as autoridades pode
riam dispôr, estavam mtiito longe de correspon
der às necessidades ~o serviço." - Assim se ma
nifesta autorizadamente, com o seu alto descor
tínio, o dr. Acacio Nogueira, atual Secretário da 
Segurança Púlica, e a quem coube resolver, 
com a creação das guardas municipáis, o mag
no problema da falta de soldados nos destaca
mentos do interior do Estado. As afirmativas do 
preclaro Chefe, servem para evidenciar o' quan
to de fibra necessitava um delegado, para en
frentar situações as mais difíceis, com risco da 
própria vida! Apesar de mil e uma atribulações, 
h a um número apreciavel de delegados que, mo
vidos por ideáis alevantados colaboram em jor
náis e revistas, promovem e prestigiam soleni
dades cívicas, e estão sempre prontos a estimu-
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lar as festas da inteligência e de são patriotis
mo. A esses colégas, missionários de santa bra
silidade, dedicamos o discurso abaixo transcrito, 
que tivemos o prazer e a honra de pronunciar 
ha tempos numa solenidade de juramento à 
Bandeira, na cidade de São Carlos. Ei-lo: 

- Jovfilns reservistas do Tiro de Guerra 148 : 

Orgulhosos e agradecidos, já vos estreita~ 
mos as mãos quando nos elegestes vosso para
ninfo. Apraz-nos, todavia, valendo-nos do ense
jo feliz que se nos oferéce, renovar os nossos 
agradecimentos, intensificando-os, multiplican
do-os agóra, visto que, por nímia gentileza, sa
grastes ainda a esposa do vosso paraninfo, ma-
drinha de vossa turma. · 

A gratidão - houve quem dissésse - é "a 
memória do coração", 

Crêde, mocidade sancarlense, guardaremos 
sempre a lembrança deste dia, de vez que o con
sideramos sobremaneira feliz. Marcá-lo-êmos, a 
exemplo dos antigos, tal como Horacio nô-lo en
sina, com uma pedra branca: Alho dies notanda 
la pilo .• 

Jovens Brasileiros! 
Para manter as suas prerrogativas de su

prêmo defensor dos interesses sociáis, o Estado 
impõe aos cidadãos encargos inúmeros. Ent re 
estes, cumpre ressaltemos o do serviçO militar, 
o da defesa da Pátria, a que estão obrigados to
dos os brasileiros, de acôrdo com o dispositivo 
constitucional. 

O cumprimento dessa obrigação reclama, de 
fáto , grandes sacrifícios, mas tem uma finalida
de muito nobre: o da defesa da nacionalidade e 
da integridade do nosso território, contra· inves
tidas e agressões externas, sempre que os no~
sos efetivos fôrem insuficientes para repelí-las. 

Mas, senhores, não é só. 
Opôrtunas, sob todos os aspéctos, as pala

vras pronunciadas aos 9 de Outubro de 1915, na 
tradicional Faculdade de Direito de São Paulo, 
por Olavo Bilac, o brasileiro insigne que arras
tou toda uma geração em campanha memoravel, 
fazendo vibrar corações adôrmecidos, distribuin
do energias cívicas: 

Que é o serviço militar? - indagava, en"?aõ, 
o poéta nacionalista. - E', com a sua incontes
tavel autoridade, vibra•nte de entusiasmo, adean
tava: 

"E' o triunfo completo do regimen, o nive
lamento das classes; a escola da ordem, da dis
êiplina, da coesão; o laboratório da dignidade 
própria e do patriotismo." 

*** 
Eis aí, jovens reservistas, como dispendestes 

os vqssos esfórços no cumprimento deste nobi
líssimo dever para com a Pátria . 

Oliveira Vianna, o profund,o pensador, em 
as Populações Meridionáis do Brasil, afirmou que, 
no tocante ao serviço militar, o brasileiro é um 
refratário histórico. E' provavel que até quando 

5 VIDA NOVA-

• 




