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. 
M artigo publicado na revista "Tran-

sito", do mez de 1Iaio ultimo, sob o titulo "A 
POLICIA DE SÃO PAULO, PROPAGA
DóRA DE CIVIS110", expendiamos, de ini
cio, as seguintes considerações: 

"No conceito de insignes observadores, a 
nossa policia tem sido pioneira em todo o con
tinente sul-americano da aplicação de conhe
cimentos técnicos e científicos, tendentes a evi
tar ou reprimir o crime. São do livro "O 
crime", edição lisboeta, da autoria do eminen
te advogado e publicista português, Mario 
Monteiro, que viveu por muito tempo no Bra
sil, as seguintes observações: H Cada povo tem 
a policia que meréce", disse, algures, Yves 

[ 3 ] 

• 
• 



Guyot, e não poderia dizer maior verdade. 
Quem, como nós tiv~r percorrido a America do 
Sul e recorde como àtf é feito o policiatnento 
da Capital de São Paulo, ha de olhar com pro
funda tristeza para aquilo que se convencionou 
chamar a "nossa policia". Existe por lá, no 
mais requintado gráu, a maior das disciplinas, 
aliada á mais completa e perfeita educação 
profissional". Da luta incessante e profícua 
contra os inimigos da ordem e da tranquilida
de publica, resultou o alto conceito, o prestigio 
extraordinario de que desfruta a policia civil 
de São Paulo, dentro e fóra das fronteiras na
cwnats. A par do trabalho que lhe é inheren
te, o hometn da policia, notadatnente o delega
do no interior do Estado, tem que se desdobrar 
e multiplicar em outras tantas atividades de 
carater social, que impõem igualmente estudos, 
abnegações e patriotismo. Em todos os muni
cípios do interior do Brasil, é tradicional o 
prestigio que se empresta ao Juiz de Direito, 
ao Delegado de Policia, ao Promotor Publico, 
ao Prefeito, não se abstraindo a força do Vi
gario, na sua esféra de influencia social e reli
giosa. O Delegado no interior, autentico che
fe de policia do municipio, atúa diretamente 
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sob a população, e, não faz muitos anos, pre
cisava de tato e muita acia para sobre
por-se aos interesses e paixões político-parti
darias e domina-los. 

Precalços da carreira. . . Não bastassem 
as dificuldades todas que se lhe apresentam no 
desempenho do cargo, muitas oriundas da de
ficiencia de recursos materiais ou financei
ros. . . "Quér na Capital, quér no interior, os 
meios de policiamento de que as autoridades 
poderiam dispôr, estavam muito longe de 
corresponder ás necessidades do serviço". 
- Assim se manifestou autorisadamente, 
com o seu alto descortinio, o Dr. Acacio No
gueira, ex-Secretario da Segurança Publica, 
e a quetn coube resolver, com a creação das • 
guardas municipais, o magno problema da fal-
ta de soldados nos destacamentos do interior 
do Estado. As afirmativas do saudoso Chefe, 
servem para evidenciar o quanto de fibra ne
cessita um Delegado, para enfrentar situações 
as mais di f iceis, com risco da propria vida! 
Apesar de mil e uma atribulações, ha um nume-
ro apreciavel de delegados que, movidos por 
ideais alevantados colaboram em jornais e re
vistas, promovem e prestigiam solenidades ci-
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vicas, e estão sempre prontos a estimular as 
féstas da intelige de são patriotismo. 
Como nos apráz considera-los verdadeiros nlis
sionarios de santa brasilidade!" 

Convenhamos, é necessario se faça algo 
de novo, no sentido da unificação espiritual 
desta grande classe, assoberbada de tais e tan
tas responsabilidades, e que bem merece, em 
seu beneficio, os maiores desvelos dos altos 
poderes publicos. Somos, uma grande força 
dispérsa. Mais de trezentos homens investi
dos de certas prerogativas legais) agindo cotn 
energia e desassombro no meio social, para 
garantir-lhe um ambiente de confiança, de paz 
e tranquilidade, vivem, paradoxalmente, alheios 
uns aos outros, fóra de todo e qualquer espí
rito de classe sem a verdadeira união de idéias 
e sentimentos! A natureza dos cargos que 
exercemos, não resta duvida, coloca em seto
res diversos e. longinquos a maioria dos com
ponentes da grande família. policial. A dis
tancia nunca separou sentimentos e afétos, 
solidamente alicerçados. Ai estão inmneras 
organisações de carater internacional, que vi
sam á aproximação entre homens de diferentes 
raças e nacionalidades, cmnprindo con1 exito 
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vasto programa, onde avulta fraterna coopera
ção entre todos os se~ mbros. Tudo de
pende do proposito alevantado, da vontade fir
me de fundar-se entre nós uma instituição, so
ciedade, nucleo ou club, onde se congréguem, 
num amplexo permanente, numa comunhão de 
ideais, todos os elementos da policia civil. 

Por que se não cria e or~anisa na Capital 
Bandeirante, antecedendo a outras realisações, 
a Casa da Policia, ou o Centro Policial do Es
tado? Tal instituição, destinada ao convivi o 
diario dos delegados e outros servidores da Se
cretaria da Segurança Publica, seria de incon
testavel utilidade, mormente para os delegados 
do interior. Estes, quando de passagem pela 
Capital, não se sentiriam a sós, muita vez de
sorientados, não apenas no tocante as coisas 
de sua profissão, mas, tambem, no que se refe
re a assuntos âe interesse geral. Poderiam 
contar com informações e esclarecimentos de 
colégas. Poderiam passar horas amenas em 
estreito contacto com tnuitos companheiros da 
Capital e outras regiões do Estado. Nos mo
mentos de folga, num ambiente amistoso e 
agradavel, sem a intensa agitação do labutar 
quotidiano, os homens da policia, conhecendo-
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se uns aos outros, iriam, aos poucos, cimentan
do amizades, trocando idéias, formulando novos 
planos em beneficio e defesa dos altos interes
ses coletivos. A Casa da Policia contaria, evi
dentemente, com o apoio moral e financeiro 
de todas as autoridades, desde o delegado in
terino de 6.a classe, aos delegados auxiliares. 

Após sua instalação c funcionamento, tratar-
-se-ia de ampliar-lhe a acção, creando-se outros 

departamentos para beneficiar escrivães, escre
ventes, investigadores e dt!mais funcionarias. 
Objetivando a exposição, para demonstrar que 
se não trata de sitnples devaneio, de chiméra 
fugidía, e para que não nos considerem como 
um espírito fantasista, vale a pena descer a da
dos concretos: uma joia fixa de 30, além da 
mensalidade de 10 cruzeiros para os delegados 
do interior, e de 20 para os da Capital, seria o 
bastante para o aluguel de otima séde, acqui
sição do respectivo mobiliaria, bibliotéca, sa
lão de leitura, jogos de meza, etc. Nada falta 
á nossa cJasse: espírito de iniciativa e renun
cia, capacidade de realização, c inteligencia 
suficientes para realisar vasto programa de 
cooperação e solidariedade. 

• 
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O Estado Nacional ampara e prestigia a 
sindicalisação. A orrotnisação das classes, 
consequencia de sábias leis ~ociais, solucionou, 
em nossa terra, todos os problemas resultantes 
das relações entre o capital e o trabalho. Mer
cê da clarividente e humanissima política do 
Presidente Vargas, o trabalhador brasileiro 
disciplinadamente unido, conta cotn o apoio le
gal, e foi chamado a colaborar, como vem cola
borando, sereno e confian.te, na obra de recons
trução N acionai. O que desejatnos, pois, é 
unir e fortalecer a nossa classe. Longe déla, 
para bem longe, as dissenções, o indiferentis
mo, a política de grupos. 

"Unidos, venceremos!" - é o grito unís
sono que milhões de creaturas, amantes da li
berdade, fazem ecôar pelos quatro cantos do 
mundo! És ta a lição dos nossos dias. Pois 
bem. Unidos, fraternalmente unidos, nós tam
bem sahiremos vitoriosos, na concretização 
dos nossos ideais. Quando se tornar realida
de explendida a Casa da Policia, do intercam
bio de todos os seus elementos, surgirão, sem 
duvida, outras grandes iniciativas. Serão man
tidos e organisados serviços de assistencia me
dica e hospitalar, de que carecemos, mas de 
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que, principalmente, tanto necessitam os fun
cionarios de pequena categ8ria. Viv&m eles 
sob o peso de enormes dificuldades financeiras, 
e não raro com prole numerosa para amparar 
e defender, sem o auxilio conveniente nos mo
mentos angustiosos em que o infortunio de 
doenças graves lhes bate á porta! 

Não pretendemos influir nas idéias, habi
tos e costumes dos colégas. J ulgar-nos-ão, 
talvez, por demais ingenuos... Existirá, por 
certo) quem nos recrimine: pelos conceitos que 
ousamos emitir neste artigo. Pouco importa. 
Saímos da nossa obscuridade, para proclamar, 
sem temor nem receio, a necessidade imperiosa 
da união entre os elementos da policia civil. 
Clara, inequívoca, melhor possível a nossa in
ten~ão. Verdadeiro devotamento nos prende 
á carreira que abraçamos. Daí, a precisa co
ragem para escrever o que sentimos. 

Temos á frente das nossas atividades fun
cionais um Chefe ilustre, por todos os títulos. 
Timoneiro seguro, experimentado em arduas 
labutas, com~ um passado de notória dignidade 
e independeQcia, que lhe garante o respeito e a 
confiança dos seus subordinados e concidadãos, 
o Dr. Coriolano de Góes, auscultará com o 
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maior carinho os nossos justos anseios. Sob 
sua indispensavel orientação, ps:>deremos reali
zar obra valiosa e permanente. Confiemos, 
pois, nos homens que nos dirigem, e, unidos, 
elevemos cada vez mais o pa rlrão de gloria da 
policia de são Paulo. 
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I - Dirigiu-me o dignÍssimo presidente da nova DiretÓria do Cen

tro Acadêmico de Criminologia, associação representativa dos alunos da 

Escola de PolÍcia do Estado de São Paulo, Ruy Ferreira Gandra, em nome do 
~ 

Centro e do dinamico Diretor da Escola, Dr. Walter FGria Pereira de Queiro 
, , 

convite amavel e honroso, para falar-vos nesta solenidade. 

Tendes-me aqui, desejoso de enfrentar e examinar convosco uw tem 

de marcante atualidade: as reivindicações sociais e a segurança pÚblica. - , II - Atualmente, nao se justifica estejam os responsaveis pela 
, f -segurança publica, principalmente delegados de pollcia, escrivaes e inves-

' tigadores, alheios as conquistas sociais. 

As ConstituiçÕes modernas não se preocupam apenas com os direito 
, 

e garantias individuais. consagram, tambem, seja exemplo o nosso Estatuto 

Básico de 1946, inúmeros preceitos à ordem econômica e social. 
- , , Nao e so o problema da liberdade i ndividual, e o da segurança da 

paz colet iva contra as pertubações da ordem pÚblica, que estão afectos à 
ação da polÍcia. Multiplicam-se as leis de ordem econômica e social, com-

, , 
plementares da Carta Magna, exigindo dos responsaveis pela segurança publi• 

ca exata visão de tais problemas, a fim de que se não pratiquem injustiças 

e arbitrariedades. 

As constantes renovações, que se vêm processando no campo do di-
, , 

reito publico, impondo normas ineditas de disciplina da vida coletiva e in-

dividual, são bem um ref lexo dos tempos novos, em que as conquistas cientí

ficas e as t ransformações econômicas alteraram o status social. 
, ,. 

Em ~~ CQnferencia pronunciada no Departamento de Ordem Poli-
~ 

tica e Soci?I, no dia 27 de Fevereiro do corr ente ano, ~sor Noé de 

Azevedo, Je"'1:í.e~.éll""8Be:ira wüd'lãl[1~ a nónna a seguir em todas as ati

vidades d' aquele sectôr de polÍcia especializada: 11 Departament~ como êste, 

destinados à preservação de Ordem Politica e Social, ameaçada pela incursão 

dos espíritos irriquietos, que não se contentam com o aperfeiçoamento das 

instituiçÕes jurÍdicas, achando muito mais fácil destruir tudo para depois 

reconstruir de acÔrdo com a sua fantasia, têm de desempenhar missão das 

mais delicadas e das mais difÍceis da atualidade. Para levá-la ~bom têrmo 

não podem se valer de métodos rotineiros, nem ficar adstritos ao emprêgo da 

fÔrça. E hão de todos os seus funcionários compreender que essa missão de 
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preservação Ga ordem polÍtica e social só poderá ser levada a bom têrmo se 
... 

houver absoluto ~espeito de todas as prerrogativas da personalidade humana. 

Sacrificar a liberdade individual a pretexto de preservar a estabilidade 
, , 

social, constituira um atentado contra essa propria estabilidade. 

Nada provoca mais o ~!mo popular do que a violência contra os 
- , acusados, praticada pelos verdugos da lnstruçao policial ou judiciaria. 

De há muito vem a polÍcia procurand~ substituir a fÔrça pela c1ê~ 

cia. A Po!:Í.c1a CientÍfica já tem uma longa histÓria, da qual não me cumpre 
~ A # 

falar num ambiente como este, onde tem assento os grandes tecnicos, os pro-

fundos conhecedores 1e tÔdas as conquistas da ciência que Edmond Locard 

crismou com o nome de 11 criminal:Í.stica ", por lhe parecer mais amplo que o 

de 11 polÍcia cientÍfica "• 

III -Muito se tem escrito, e, sem embargo, muitÍssimo há ainda 

a dizer, sÔbre a ação preventiva da polÍcia, convenhamos de repercussão 

mais extensa que a sua ação repressiva. · 
,., 

Preparados, sÔlidamente preparados, devem estar os que tem, de 

ofÍcio, a incubência de zelar pela ordem, a fim de que a sua atuação e a 

sua presença não se restrinjam aos momentos de agitação. DaÍ, ~ admiração 

entusiástica e sincera, que voto à vitoriosa Escola de PolÍcia do Estado 

de são Paulo, de finalidad~tão notres. A sua condição de instituição para-
, -universitaria da Universidade de Sao Paulo diz bem d~eus encargos espe-

cÍficos. Esclarecida - .-.âQia a orientação que ...a;;~imldo ao estabele• 

cimento 04 se4pér~ tot ~~ozlf, nt.al Wal ter Faria Pereira de Queiroz,_ '- d' 
JAAA'.L....,.c7~ '!,.,AA.4 '3 J';. a... 
-, I IV - o Centro Acadêmico - honra lhe seja - tem colaborado nesté 

A ~ • # 

esforço construtivo. E multe, podera fazer ainda. A novel diretoria, que 
A # 

hoje solenemente se empossa, sob a presidencia de Ruy Ferreira Gandra, esta 

reservado papel relevante. Que repercutam nesta Escola, por iniciativa da 

associação representativa dos seus alunos, as vozes mais autorizadas ~ 

~de são Paulo e do Brasil, sÔbre temas palpitantes vinculados à segu

rança coletiva. Cumpre despertar o interesse de todos para êsses magnos pr~ 

blemas. Falo-vos apenas com o meu entusiasmo pelas questões sociais traba-
... 

lhistas e a minha experiencia de muitos lustros na vida policial. As defi-

ciências destas palavras serão supridas com o saber dos futuros conferencis 

tas. 

V - o Direito Social, do qual é mestre insigne Cezarino Júnior, 
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, ,. 
que, ao lado de Oliveira Viana, abriu roteiros no campo doutrinaria deste 

,., 
novo setor do Direito, compreende a parte d~ previdencia e assistencia so-

11 * 1!-w.. • ~~__, 
cial e a do direito do trabalho. A primeira, is sobretudo às aposenta-

~o;;-~ ,. ~ ~ dorias e pens , ~ssistencia ao trabalhador enfermo e a gestante, a 

alimentação barata e à obtenção de casas prÓprias ou com alugueres access!-
, 

veis. e~'43!~~~~ os Institutos e Caixas, o Serviço de 
~ A Â ~ 

Alimentaçao e Previdencia Social (SAPS), o Serviço de Assistencia Medico-

Domiciliar de Urgência (SANDU), o Departamento Nacional de Previdência So-
A A# # #"'i# 

cial e o Conselho Superior de Previdencia Social - sao os orgaos incumbidos 
,.. 

de zelar pelo cumprimen~o das leis de previdência e assistencia social, re-

lacionadas com o trabalhador brasileiro e sua famÍlia. Segundo estatísticas 

recentes, aproximadamente quatorze milhÕes de brasileiros, segurados e be

neficiários, estão abrangidos pela previdência social • . 
VI - Formulamos votos por que se extenda, quanto antes, estavas

ta rêde de previdência e assistência aos trabalhadores rurais. Iniciativa 
, . 

urgente e imperiosa, com os maiores reflexos nos destinos da patrla. Antes 

de pretendermos impÔr ao campo a organização sindical, nos moldes do sindi

calismo da indÚstria e do comércio, como se pretendeu, com gravíssimo êrro 
,., A ; , 

de observaçao dos fenomenos historicos e sociais, antes tambem de se exten-

der ao verdadeiro trabalhador rural todas as leis reguladoras do contrato 

de trabalho, vigentes na indÚstria e no comércio, impõe-se a criação de um 
,.. 

Instituto de Assistencia, Aposentadoria e Pensões do Trabalhador Rural. 

~ste Órgão deverá ter um programa especÍfico, de realização asslstencial. 

Não preciso dizer-vos dos benefÍcios que traria à nação uma realização dês-
, I A ; 

te porte. Sera o passo decisivo para evitar o exodo dos campos, de tragicas 

consequências para a vida do paÍs. Conheceis os problemas inÚmeros, de or

dem social e vinculados à segurança pÚblica, resultantes dêste desequilÍ

brio, com o desemprêgo, as favelas, a miséria, a inquietação, a revolta. 

Antes de se apresentar como um problema policial, de ordem pÚblica, é um 

problema econômico-social. 
~ , ; ~ 

Nao tenhamos duvida, esta e a reivindicaçao mais justa e mais ur-
A 

gente do trabalhador brasileiro: a assistencia e a previdência social .ex-

tendidas ao trabalhador do campo. 

VII - Outra necessidadeJque se faz sentir no campo da previdênc~ 
tl r a consolidação de suas leis. Os textos legais, os ~eretos regulamenta- T 
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res, as portarias, que se multiplicam às centenas, na esfera da previdên

cia, constituem obstáculos serissimos, intransponíveis muitas vêzes, à 

exata compreensão e preciso conhecimento dos seus princÍpios e de suas nor-
( f~~J ~~c.A.- ··· 
m~~ bemlverdade que se d~nõParlamento Brasileiro, o projeto de 

Lei Orgânica de Previdência Social, visando-lhe a unificação. ~edida que se 

impõe, reivindicação por que se tem batido, em congressos, e através dos 

sindicatos, federações e confederações, o trabalhador nacicnal. Ser-lhe-á 

mais accessível a previdência, porque o trabalhador libertar-se-á da com

plexidade e multiplicidade de suas leis e de seus regulamentos, dos seus 
, , , 

metodos multiformes, dos seus excessos burocraticos, alem de se implruttar 
A A 

um regime de controle mais rigoroso dos respectivos fundos, controle sem o 
, , ' 

qual nenhum si.stema pr8videnciario podera corresponder a sua finalidade e 
.. 
as esperanças dos segurados. 

VIII - os problemas ligados às relações i ndividuais e coletivas 

do trabalho pertencem a outro setor do Direito Social: o Direito do Traba-
.. ~ 

lho propriamente dito. ià tais problemas, em suas linhas geraisVai Pelft-

~ee êe tl"aee:lho ~ados na Consolid~ção das Leis do Trabalho. 
A~~ # I "-

Nao ha duvida nenhuma de que este corpo de leis foi uma conquis-
"' ta magnÍfica do trabalhador brasileiro. Mas, os dez anos de sua vigencia 

já demonstraram ser indispensável a sua readaptação à r ealidade. Com a in-
... , ' corporaçao da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciario, medida acertadlssi-

ma e a constante ampliação de suas atribuiçÕes, verificou-se a necessidade 

de implantação de normas peculiares ao processo trabalhista, por isso que 

a Consolidação é escassa na disciplina do processo, remetendo o juiz do 
~ , 

trabalho, nos casos omissos, que sao numerosos, ao Codigo de Processo Ci-

vil. 

Há um projeto de CÓdigo Processual do Trabalho, em mãos do Govêr-
, 

no da Republica, elaborado por uma Comissão de juristas especializados de-

signada para tal fim, composta do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, pre

sidente da Comissão; Dr. Costa Carv~lho, professor de Direito Processual e 

antigo Diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil; Dr. Ge

raldo Faria Batista, ex-presidente do extinto Conselho Nacional do Trabalho 

Dr. Evariste de Morais Filho, procurador da Justiça do Trabalho; Dr. Delio 

Maranhão, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com sede na Capital 
, , 

da Republica; Dr. Nelio Reis, advogado e professor; Dr. Jair Tovar, advoga-
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do, doc-parlamentar e ex-Procurador Geral da Justiça do Trabalho. 

Como se vê, comissão ilustre, composta de membros experimenta-
~ 

dos na aplicação quotidiana do Direito do Trabalho. A exposição de motivo 

bem revela a cultura dos seus membros. 

Infelizmente, outra Comissão, por igual emérita, instituÍda na 

mesma época, para elaborar o projeto de CÓdigo do ~rabalho, por motivos 

justificados, não pÔde desincumbir-se do encargo. Há mister, ao menos, de 

que se atualize a Consolidação, incluindo-se no seu texto dezenas de leis 

promulgadas neste decênio de sua vigência, e se lhe retire a parte proces

sual, que deve ser objeto de uw CÓdigo prÓprio~ Também no que tange aos 

dissÍdios coletivos do trabalho é absoleta a Consolidação, em virtude do 

reconhecimento do direito de greve, assegurado na Constituição de 1946. O 

Decreto-lei n2 9.070, de 15 de março de 194o, anterior à Constituição, e 

que disciplina a matéria, não corresponde à realidade social. Serviu, qu~ 

do muito, como um ponto de partida. 

Há urgência na adoção do CÓdigo Processual do Trabalho, para que 

-se nao procrastinem os f~itos trabalhistas, com os excessos de prazos e 

de recursos. A execução dos julgados trabalhistas não pode estar sugeita 

a recursos intermináveis, incompatíveis com a natureza especÍfica do seu 

processo. E o que~ é justo é que se omitam essas deficiências legais, 

para responsabilizar, sem razão, os honrados e incansáveis juÍzes do tra-
~ ~ 

balho, concios que se tem revelado, de seus deveres e responsabilidades. 

'~ E o qu~nao justifica é que se não aumente, na Capital de são Paulo, o nú-
- , -mero de Jm1tas de Conciliaçao e JUlgamento. os sete orgaos de primeira ins 

lc!..~ -
tância da JUstiça do 'lrabalho ~~es nesta Capital, ~e<:AMJs,. _ c"1---~ c)...~ 
nao pod~nd'er--a.õs encargos que lhes são atribuÍdos, por maiores e mais 

ingentes que sejam os esforços dos seus membros. o Tribunal Regional, os 

advogados, os Órgãos representativos de empregados e empregadores vêm,~ 
Q~ ~) ~ 
- ()- ,, SC:e apelando para o Governo, no sentido de crear novas Juntas de Conci-

liação e Julgamento em São Paulo. Não se trata, pois, de uma deficiência 

de or-anização, nem, muito menos, da falta de exação no cumprimento do de

ver, pois os seus d1gníss1mos membros estão conscientemente compenetrados 

dos seus misteres. Trata-se de uma impossibilidade material, em face do nú 

mero 11m1tadiss1mo de órgãos, para o julgamento de casos tão numer~sos. 

Esta reivindicação dos trabalhadores de são Paulo constitue lmperativo 
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inad!á ~1, e que contribuirá muitíssimo para a solidificação da paz 
\ 

na CdtJi1.al paulista • 
. --~ IX - No campo das relações coletivas, sobretudo, é que mais es-

treitos são os liames entre as reivindicações sociais e a segurança pÚbli· 

ca. Hoje, principalmente, com o reconhecimento do direito de greve na Cona -
tituição de 1946. ~~k., ~ 

t~uito, muitíssimo em verdade, teria a õize;:vos~re o direito 

~~~~ÇS~~~"-' à luz das ConstituiçÕes brasileiras e dos nos-

Conferência de Chapultepec, no México, reunida de 21 de fevereiro a 8 de 

março de 1945, da qual participou o Brasil e foi signatário da Ata Final, -i~ 
~~~ 

Q~~~,· em plena vigência da Carta de 37, que considerava a greve e o lock-out 

'f~~ ~ recursos anti-sociais, e do que resultaram entre nós, como seria de espe-
~' 

I ~..l"::t- - ~ 
~ã ~ ~ rar, grandes discussoes. Cumpre-nos, porem, antes do mais, atentar p~a o 

j ~ 1 E presente • ::: p;~:s c::::: t::ç~~t::~ileira de 194b, no art . 15~: 11 ~ re-

conhecido o direito de greve, cujo exercício a lei regulará "· A parte fi• 

nal do dispositivo resultou de salutar emenda do eminente Deputado Adroa1 

do MP.squista da Costa. Nem se compreenderia, nesta altura da civilização, . - , em que nao ha mais direitos absolutos, o reconhecimento, sem limites ou 

restriçÕes, do direito de greve. 
-VI RE='-

Não descerei à discussão realistica e doutrinária do reconheci-

mento dêsse di reito nos países que dispõem de uma Justiça do Trabalho or

ganizada, com o objetivo de dirimir os dissÍdios individuais e coletivos 

do trabalno, e, note-se bem, não só os cole t i vos de natureza jurÍdica, mru 

também os de natureza econômica. Limito-me a acentuar que esta coexistên

cia, no Brasil, está assegurada pela Constituição da RepÚblica. 

]([- O ~ecreto-lei nº 9.070, de março de 1946, legisla sÔbre a 

-suspensao ou o abandono coletivo do traoalho e o lock-out. 

Divide as atividades econÔmicas em principais (art. 32, § 12) e 

acessórias (art. 3º, § 22). Nas primeiras, proibe a greve, (arts. 22 e 

102 ); permitindo-a nas Últimas, observadas certas formalidades (art. 9º)• 

Mas, o diploma legal é anterior à Constituição de 194b. Há juristas, como 

Cezarino Júnior e Oscar Saraiva, que têm sustentado a incompatibilidade 

do Decreto-lei n2 9.070, na parte concernente às -atividades fundamentais, 

com o art. 158 da Constituição, que "reconhece" o direito de greve , cujo 
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exercí~\o a lei regulará. Proibir de maneira expressa a greve em tais ati 
, 

vidades, argumenta-se, e violar o texto constitucional. "Proibir, escreve 

Cezarino JÚnior, é exatamente o contrário de reconhecer e, evidentemente, 

é mais que regular o exercício". Insiste o Professor ilustre: "Jamais no1 

convenceremos de que impedir pura e simplesmente a atuação de um direito, 

possa ser regulamentar o exercício dêsse direito". 

-~ob o pretexto de dar vida ao preceito constitucional, nao se-

ria possivel "anular ou suprimir o próprio direito". Regular, escreve Os

car Saraiva, não é, evidentemente, denegar, mas exclusivamente tutelar e 

disciplinar". 
, -o certo, entretanto, e que os nossos tribunais trabalhistas nao 

deram pela aludida inconstitucionalidade. 

o Decreto-lei 9.070 regulamenta, como salientamos, o direito de 

greve. Dispõe sÔbre a sua conceituação, o seu exercicio nas atividades 

acessórias, vedando-a nas fundamentais. Fixa os seus efeitos no co,trato, 
' amplia o número de delitos relativos ao trabalho e dispõe sÔbre o proces-

so dos dissÍdios coletivos, resultantes de greve ou ameaça de greve. 

Não pretendemos examinar o reflexo das greves sÔbre o contrato 

de t rabalho. Contudo, lembramos a lição de~~ Cabanellas: " si a 

greve se desenrola dentro das normas que têm sido estabelecidas como le

gáis, ela não produz a rupt ura do contrato de trabalho, e sim sua suspen

são. ~ o mesmo cont rato que continÚa em vigor, salvo as modificações que 

se introduzem nele como consequência do laudo que ponha têrmo à greve" 
~ . 

(El Derecho del Trabaj_o y sus contrato~ pgs. 557-558) Jífãl, a tm:1ii'bên3k 

de gFeves=±í:n~~-H=k-i=tfts-. 

XIt- Passemos a outra ordem de considerações. • 

o diploma de 1946 modificou o conceito de greve previsto no có
digo Penal. ~ste, no § único do ar-t. 200, diz, 1n verbis: " Para que se 

e-onsidere coletivo o abandono do trabalho, é indispensável a concurrência, 

pelo menos, de três empregados". Eis o texto do Decreto-lei n2 9.070, § 1' 

do art. 22, ipsis litteris - : '' Cessação coletiva do trabalho é a que re

sult9fa totalidade ou da maioria dos trabalhadores de uma ou várias emprª· 

sas, causando a paralização de tÔdas ou al~as das respectivas ativida

des". 

o Decreto-lei de 1946 fala, ainda, " na diminuição sensível e 
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injustificada do rítmo do trabalho". 

Se a greve pacÍfica constitue um ilÍcito administrativo, a gre

ve violenta constitue um ilÍcito penal, para usar das expressões de Fran

cisco de Campos. Diríamos, antes, ilÍcito trabalhista, ao envez de ilÍcitc 

adrri~istrativo. Há pênas impostas pela emprêsa, subordinadas ao direito de 

trabalho, e outras impostas pelo Estado, subordi nadas ao direito ~enal. 

O nosso CÓdigo Penal, nos artigos 197 a 207, trata dos crimes 

contra a organização do trabalho. 

Segundo o Professor Cezarino Júnior, as espécies delituosas re-
• -- # ,. lativas a organizaçao do trabalho, previstas no Codigo Penal, sao as se-

guintes: 

" a) - impedir o l:rabalho pela fÔrça ou intimação (art. 197, ng 

I); 

b) - a coação para o fim da greve ou do lock-~ (art. 197, n 

!I); 

c) -o boycott violento (art. 198); 

d) - o atentado violento contra a liberdade de associação pro• 

fissional (art. 199); 

e) - a greve seguida de violência contra a pessôa ou contra a 

coisa (art. 200); 

f) - o fechamento e a pósse arbitrária do estabelecimento do 

trabalho (art. 202. l& parte); 

g) -a sabotagem (art. 202, in fine); 

h) - a frustação, mediante violência ou fraude, dos direitos 

garantidos pela lei do trabalho ou da nacionalização do 

traoalho (art. 203 e 204); 

i) - greve ou lock-out em obra pÚblica ou de serviço de inte

resse coletivo; 

j) - exercÍcio de atividade proÍbida por decisão administrati-

v a; 

k) - recrutamento de trabalhadores para fins de emigração; 

1) - idem com o fim de leva-los de uma a outra localidade do 

territÓrio nacional 11 • 

O Decreto-lei n2 9.070, de 15 de Março de 194o, art. 14, diz que 

além das previstas no TÍtulo IV da Parte Geral do CÓdigo Penal, constituem 

crimes contra a organização do trabalho: 
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I - deixar o presidente do Sindicato ou o empregador, em se tra• 

tando de atividade fundamental de promover solução de dissi· 

dio coletivo; 

II - deixar o empregador de cumprir dentro de 48 horas decisão 
-ou obstar maliciosamente a sua execuçao; 

III -não garantir a execução, dentro dos prazos legáis, o venci

do que possuir bens; 

IV -aliciar participantes para greve ou 11lock-out11 , sendo ex

tranho ao grupo em dissÍdio. 

DispÕe, ainda, o art. 15 do referÍdo Decreto-lei 9.070 que, nos 

processos referentes aos crimes contra a organização do trabalho, caberá 

prisão preventiva; não haverá fiança, nem suspensão da execução da pena; 

os recursos não terão efeito suspensivo. 

Note-se, porém, que o nosso CÓdigo Penal é de 7 de dezembro de 

1940, e o Decreto-lei 9.070, de 15 de março de 194b, ambos foram promulga· 

dos e publicados sob a Carta Politica de 1937, nitidamente intervencionis· 

ta, e que considerava a greve e o lock-out " recursos anti-sociais, noci

vos ao ~rabalho e ao capital e incompativeis ccxn os superiores interêsses 

da produção nacional "· 
, 

liUitos comentarios sugerem os dispositivos penais concernentes 

à greve: o seu exame em face dos cóaigos de 1890 e de 1930 e dos diversos 

projetos conhecidos da fase republicana; o seu estudo comparado com os CÓ· 

digos alienÍgenas; a Gpreciação dos conceitos doutrinários dos eméritos 

comentadores e da jurisprudência dos tribunais. Tudo poderia contribuir 

para trazer muitas luzes ao estudo da matéria. Tais detalhes, porém, fogen 
.. 
as lindes do nosso tema. 

, 
XIII- Vozes ~utorizadas ja se ergueram, reclamando a devida com-

plementação do art. 158 da Constituição. Não· atende à realidade social,' o 

Decreto-lei nº 9.070, que é anterior a Carta Magna. Ao projeto do Deputa· 

do Gurgel do Amaral, regulamentáhõ os artigos 123, § 22 e 158 da Constituj 

ção, foi oferecido um substitutivo do Deputado Se~adas Viana. 

O projeto, o sub~t1tutivo e respectivas emendas foram enviados 
" - I a Com1ssao Mixta de Leis Complementares. Esta vem de oferecer novo substi-

tutivo, sendo relator da matéria o preclaro parlamentar e jurista nr. car-

valho Neto. ~otável a apreciação de sua Excelência sôbre a matéria. 
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Do Ínclito parlamentar, encerrando o seu longo e substancioso parecer, es• 

tas palavras, que reprod~zimos textualmente: 
11 Impõe-se, neste passo, uma declaração de sinceridade e de jus· 

tiça. NJ acêrvo de trabalhos existêntes a respeito sobressai o ante-proje

to organizado por uma ilustre Comissão assim composta: 

Presidente: - Dr. Geraldo Bezerra de Menezes; .embros: Dr. Délic 

Maranhão; Dr . Evariste de V. orais Filho; Dr. Geraldo Batista, Dr. Jair To

var, Professor Costa Carvalho, Dr. Nélio Reis. 

Conhecedores da matéria, lidando, desde muito , com os problemas 
' A -atinentes a Justiça do Trabalho, os autores desse Ante-Projeto sao um aval 

seguro da e~ncia de seus dispositivos". 

Do referido Ante-Projeto, a que se r efere o nobre Deputado e 

conspícuo jurista, coube ao presidente da Comissão, autor de obra espec1a 

lizaca sÔbre "DissÍdios Coletivos do Trabalho", a parte relativa às greve 

e dissÍdios coletivos. 

Que se apresse, pois, a elaboração da lei complementar, a que 

aludimos, diplQma imprescindÍvel à garantia da paz social. 

~ Por Último, pedi~os vênia aos ouvintes para render. just!~ 
sima homenagem ao Exmo. Sr. Governador do Estado , Prof. Lucas Nogueira 

Garcez, pela serenidade e elevação de atitude com que se houve no recente 

movi~ento grevista, de que foi palco a capital bandeirante . Frutifique o 

seu exemplo de equilÍbrio e bom senso, postos a serviço da paz coletiva. 

Honra seja também ao insigne Secretário de Se~ança PÚblica, Dr. ZlpÍdio 

Reale , e ao eminente Dr. Hibeiro da Cruz, Chefe do Departamento de Ordem 

PolÍtica e Social, preocupadÍssimos ambos em que a ação da polÍcia, naque

la emergência, se processasse sem excessos e com o respeito, que se impÕe, 

àJ pessôa do trabalhador. O dignÍssimo Secretário de Trabalho, Dr. Cunha 

Lima, conhecedor eXÍmio do Direito Social, revelou-se à altura das r espon

sabilidades do cargo. 

A Justiça do Trabalho , em são Paulo , representada pelo Colendo 

Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, composto de juizes 1nte

gérri mos e ciosos de suas pesadÍssimas atribuiçÕes, tendo à sua frente es

ta figura de ho~em e de juiz, que é o Dr. Jose Teixeira Penteado , herdeirc 

de tão nobres tradiçÕes - a Justiça do Trabalho , em são Paulo , deu mais 

uma prova, e prova eloquentíssima, da sua eficiência e bem assim da capac1 

dade ue trabalho e senso de justiça dos seus membros. 
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Senhores: 

Para que sejam atendidas as justas reivindicações dos trabalha

dores e se consolide a segurança pÚblica, não nos i ludamos - " o novo mun 

do, como disse Pio XII , deve ser um mundo de justiça social e de 1raterni 

dade para a famÍlia humana". 
.... Estudantes do Centro Academico de Criminologia: 

Orgulhoso e agradecido, já vos estretei as mãos1 quando me convi~ 

dastes para a realização dêsta~·Apraz-me, todavia, valendo-me da 
~-~ 

opo~tunidade, Pi~QV~ros meus agradecimentos,;i~~~~eanàO'OSÇ?mQ~t 

~d8:::::Gl3<S:geN:;:= ~e· dotr por~n~ a missão que me confiastes. A gra

tidão, houve quem o dissesse, 11 é a memÓria do coração". Crêde meus jo-
.... 

vens amigos, guardarei sempre a lembrança d_:ste dia~~·~~-~iiRiimjiii~~ 

(]Marca-lo-ei, a exemplo dos antigos,-tal como Horácio nS-lo 

enslna,-com uma pedra branca : Albo dies notanda lapilo. . ..----- ...--. - - - -
~~à&df>~<)i:'o~r=Gê>ftO·lJ~~~;;~~\ 





M artigo publicado a revista "Tran- • 
sito", do mez de lviaio ultimo, sob o titulo "A 
POLICIA DE SÃO PAU O, PROPAGA
DóRA DE CIVISl\10", ex endiamos, dt ini
çio, as seguintes con eraçies: 

"No conceito de insigl s observadores, a 
nossa polida tapt sido pioneira em todo o con
tinente sul-cyne,ricano d apltcação de conhe
cimentos téc ,.c6s e cientificO&, tendentes a evi
tar ou reprimir o crime. ão do livro "O 
crime", edição lisboeta, da autoria do eminen-
e advoga<Jo e publicist Y,ortuguês, Mario 

Montfira, que · veu por m~o tempo no Bra
sil, as seguintes observ -es " da povo tem 
a polic· que e'' disse, lgures, Yves 
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Guyot, e não ppderia dizer maior verdade. 
Q4e1n, como nós tiver percQrndo a America do 
Sul e ,.ecorde COijlO alí é feito o pol\f:iéljlentb 
da Capital de São Pa lo, ha de lh com pro
funda tristeZj.Pa a aq11ilo que se convencionou 
chamar l ' •ftsa. plticitt". E · te por lá, no 
mais requintado 1,ráu, maior das disciplin!s, 
alada á 1ais qfm.pleta e perfei edulação 
profi ional". luta i cessante e plbficua 
contra os inil11igfJt da ordent e d tra ili 
de lica, result.tt o alto concei o, o prestift'io 
extraordinario d que desfruta a policia civil 
de São Paulo, de tro e fóra das fronteiras na
cionais. A par o trabalho que lhe é inherea
te, o homem da policia, notadilllente o del a
d no interior do ~stado, tem que se do ar 
e m iplicar em utras tantas atividades de 
cara r social. que impõem igualmente estudos, 
abnegações e patriotismo. Em todos os muni
c· i os do interiOI' do Brasil, é tradicional o 
prestigio que se 'empresta ao J ui de Ji.lireito, 
ao Delegado de Policia, ao Pro o Publico, 
ao Prefeito, não se abstraindo a {Qrça do Vi
gario, na sua esféra de influentia soti\l reli
giosa. O D ado oo interior, autentico che
fe ele policia \lo municipf r atúa dirêtam 
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! por lá, no 
: disciplinas, 
ta. edumção 
e pfoficua 
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sob a população, e, não faz muitos anos, pre
cisava de tato e muita diplolil&cia para sobre
plt- ao interesses e paix6es politico-parti
darias e om na~os. 

Precalços da carreira . . bastassem 
a dificuldadee todas que se fue apresentam no 
desempenho do cargo, muitas oriundas da de
ficien i tle recur materiais ou financei
ros. • "Quér na Capital, quér no inte~r, us 

ios de pqljciamento de que s autoricfJtdes 
poderiam dispôr, estavam muito longe de 
corresponder ás necessidades do serviço". 
- Assim se manifestou autt>risadamente, 
cbm o seu alto descortinio, o Dr. Acacio No
g · a, ex-Secretario da Sçgurança Pub14fa., 
e qu coube resolver, com a creação das 
guardaf mu$pais, o magno problema ta fal
ta de soldados nos ._,tacamentos do iJ.tterios 
do Estado. As afirmativas do saudoso Chefe, 
servem para evidenciar o quanto de fibra a
cessita um elegado, para enfrentar situações 
as mais ~i tceis, com risco da proprif vida! 
Apes r de mil e uma atribulações, ha um nume
ro ap~vel de delegados qu movides por 
ideais alevantados colabOram jornais e re
Wl!,.., .. promovem e prestigiam solenidades ci-

.{ 5 ] 



vicas, e estão sempre prontos a estimular a6 

féstas da inteligencia e de são patriotis~ 
Como nos apráz considera-los v da ir~mts 

sionarios de santa brasilidade!' 
Co en os, é necessario se faça algo 

de novo, no sentido da unifica.;ão espiritqp.l 
de ta grande classe, assoberbada de tais e tan
tas responsabilidades, e <Jie bem m«we~, em 
seft neficio~ .os maiores <lfsvelos d ltos 
podetJ:S publi s. Somos_,.,.. uma •and for 
dispérsa. 1\Iais de trezentos homens investi
dos de certas prerogativas legais, agindo com 
energia e desassombro no meio social, para 
garantir-lhe um ambiente de confiança, de pa'Z 
e nquilidade, vivem, paradoxalmente, al s 
uns aos outros, fóra de todo e qua]q r i-
rito d classe sem a verdadeira ._.o de idéias 

serllimentos! A nat .. za dos cargos que 
exercemos, não resta duvida, coloca em seto
r diversos e longínquos a maioria dos com-
ponentes da grande familia pol~ A dis-
tancia nunca separou sentimentos afétos, 
solidat1ente alicerçados. Ai estão inumeras 
organllações de carater internaciona, ue vi
sam á aproximação entre homens de diferentes 
raças oe nacionalidades, cumprindo com .,.nw 
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Fti~ul~r as 
atnotls~ 

~iro mts 

~ faça algo 
o espiritQ~.l 

~ tais e tan

mcwe<i, em 
s d ltos 

ens investi
agindo com 
social, para 
LilÇa, de paz 
ente, ai s 
alq r t

io de idéias 
cargos que 
ca em seto
ia dos com-

A dis-
s afétos, . 
o mumeras 
na, que vt
le diferentes 
>com 

vastofrograma, onde avulta fraterna coopera
~ entre todos os seus membros. Tudo de
pen<:a do ro~sito alevantado, da vontade fir
me de funda!J!'se entre nós uma in · ição, so
cie~ade, nucleo ou club, onde se congréguem, 
tW.lTI amplexo permanente, numa comunhão de 
ideais, todos os elem~tos da policia civil. 

que ... o cria e organisa mL Capital 
eirante, ntecedendo a outras rea~aç&s, 

sa da icia, ou o Centro Policial do Es-
tado? T infituição, destinada ao convívio 
di io do detfajados e outros servidores da Se
c aria da Segurança Publica, seria de incon
testavel utilidade, mormente para os delegados 

interior. Estes, quando de passagem la 
Cap· 1, não sentiriam a sós, muita vez de-

os, não aaenas no tocante as coisas 
rofissão, m• ambem, no que ~ ref• 
untos de interesse geral. Poderiam 

contar com informa4;ões e esclarecimentos e 
colégas. Poderiam passar horas amenas em 
estreito contact m muitos companheiros da 

pital outras C. do Estado. Nos mo
mentos de folga, num ambiente ami!toso e 

adavel, serfl a intensa agitação do labutar 
.... ,diaQO, os homens da policia, conhltendo-

[ 1 ] 



se uns aos outros, iriam, aos poucos, cimpttan• 
do amizades, trocando idê1ã.s, formulando novo 
planos em beneficio e defesa do alt in res
ses coteti A Casa da Pollci contaria, evi
dentemente, com o apoio moral e financeiro 
de todas as autoridades, desde o delegado itt
terino de 6.a classe, aos delegados auxiliares. 

Após sua instalação e fun t 
se-ia de ampliar-lhe a acção, creando-se nn-ru:! 

departamentos para beneficiar es 
ventes, investigadores e 
Objetivando a exposição, para _..,.,,_,,. .... r e 

se não trata de simples devaneio, de chimera 
fugidía, e para que não nos considerem co 
um spirito fantasista, vale a pena descer a da-
dos concr. s: uma joia fixa d 30, al da 
mensalidade de 1 O cruzeird's para os d• 
do interior, e de 20 para os da Capital, na o 
bastante para o aluguel de otima séde, acqui
sição do respectivo tnobiliario, bibliotéca, sa
lão de leitura, jogos de meza te. Nada falta 
á nossa classe: espirito de · iciativa nun
cia, capacidade de realização, e · teligencia 
suficientes para realisar -.a programa 
cooperação e solidariedade. 
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O Estado N acionai an1para e prestigia a 
sindicatisação. A organisação das classes, 
cons quencia de sábias leis sociais, solucionou, 
em noss e , todos os <problemas resultantes 
das relações entre o capital e o trabalho. ~1er

cê da clarividente e humanissima política do 
!'residente Vargas, o trabalhador brasileiro 
disciplinadam unido, conta com o apoio le
gal, e ôt chamado a colaborar, como vem cola-

rando, sereno e confianté, na obra de recons-
rução Na onal. O que desejamos, pois, é 

unir e fortalecer a nossa classe. Longe déla, 
para bem longe, as dissenções, o indiferentis
mo, a politica de grupos. 

"Unidos, venceremos!" - é o grito unís
sono que mil}1ões de creaturas, amantes da Ji
ber de, fazem ecôar pelos quatr ntos do 
.lllUnd Ésta a li~o dos nossos dias. Pois 
bem. nidos, fraternalmente unidos, nós tam-
beJn sahiremos vitoriosos, na concretização 
dos nossos ideais. Quando se tornar realida-
de explendida a sa da Policia, do intercam-
l>to todos os s elementos, surgirão, sem 
auvida, out as grandes iniciativas. Serão man-
. os e organi~dos rviços de assistencia me-

9ica e hospitalar, de que carecetnos, n1as de 
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que, principalmente, tanto necessitam os fun
cionarias de pequena categoria. Vivem eles 
sob o peso de enormes dificuldades financeiras, 
e não raro com prole numerosa para an1parar 
e defender, sem o auxilio conveniente nos mo
mentos angustiosos em que o infortunio de 
doenças graves lhes bate á porta! 

Não pretendemos influir nas idéias, habi
tos e costumes dos colégas. J ulgar-nos-ão, 
talvez, por demais ingenuos. . . Existirá, por 
certo) quem nos recrimine pelos conceitos que 
ousamos emitir neste artigo. Pouco importa. 
Saímos da nossa obscuridade, para proclan1ar, 
sem temor nem receio, a necessidade imperiosa 
da união entre os elementos da policia civil. 
Clara, inequívoca, melhor possivel a nossa in
tenção. Verdadeiro devotamento nos prende 
á carreira que abraçatnos. Daí, a precisa co
ragem para escrever o que sentimos. 

Temos á frente das nossas atividades fun
cionais um Chefe ilustre, por todos os titulos. 
Timoneiro seguro, experimentado em arduas 
labutas, comfj> un1 passado de notória dignidade 
e independencia, que lbe garante o respeito e a 
confiança dos seus subordinados e concidadãos, 
o Dr. Coriolano de Góes. auscultará cotn o 
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nceitos que 
::o importa. 
proclarntr, 
e imperiosa 
plicia civil. 
a nossa m

nos pende 
lprel!sa co
s. 

em arduas 
Qigilda e 

"to e a 

maior carinho os nqssos justos anseios... Sob 
sua indispen~vel orie~ção~dererqps reali
zar obra vahosa e permanente. Confiemos . ' , 
pms, nos hom~ nos ige~, e, unidos, 
elevemos cada vez mais o padrãf de gloria da 
policia de São Paulo. 

' 
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olharmos, se atentarmos, Sr. 
o::~ra as origens, para o nasdmento 
\1 Brasileira, h;.;n:rc mos ele n.rificar 

o B1·asil na~:eu rendendo graças a 

Quando a primeira cruz se plr.ntou na 
a oue nos serve de be>:ço, a p1·eee ue Frei 
•iquc c~ Coimbra nada mais foi do que 

aç-ãr, de graças. 
Sz v~:·'iicarmcs o apostolr,do de Anchie
de N.'b!·ega, de Aspi::uelta Navarro, ve

q'.lC a sua pregação selvícol:l, o seu 
p,·P.b..lcl.o aos .!ndios visando a arreba

o.rn a grande Corte d:; Senhor, na
,~~ l<, também, do que uma lição 

'11', qual êles aprendessem a render 
J. Deu~. 
sentirmos, nnal!zarmos o último olhar 

Dias Paes Leme na hora extt·ema 
11101 te, procurando b~ber no cálice 
de suas pálpebras os últimos clarões 
ú1tirno sol sôbre a terra. se sentir
anasarmos ê.l:se olhar J:ara o céu, 

"S também de chegar ll. conclusão 
bandeirante audaz apenas estava 
graças a Deus· pelo ideal que o 

; vida em fora. 
m.uu·rr"'" a história do Brasil, se per

).~ suas páginas, se relermos as epo
fe!tm; admiráveis da no.ss:t gente de
haveremos de render graças a Deus 

permitido c1 colonizaçãu portuguê
nos deu uma civilizaçãCJ ocidental, 

e nitidamente cristã, mercê da 
ap'.'rndemos a amar o noSbo próximo 
a nós mesmos. Por consegumte, se há 
em todo o universo, que tenha moti-

r~nder graças a DeUli ê.sse é o 
não cabendo, n~1:e instante, 

através das quais 
públicos de no.sst\ pé.tria se 
d~tas comemorações sacros-
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.,os cL.ls conturbados que ::~t:lavesséuuos, 
não devemos de~\'rar os o!hos do ctu, parai 
pedir prote~ão c airade~.:er a Deus os bcne-
ticios receb1dos. · 

Nos diah conturbados que atravessamos 
sa ten·a, os jesuítas. com abnega~o e sacri
fício, plantaram os man.os do cristianismo, a 
fé que se integrou no coração do povo brasi
leiro, perdurando até nossqs dias. na maioria 
do nosso po,·o com a religião catulica, apostó
lica, romana. 

Em quasi todos os países do mundo é cc· 
lebrado hoje o Dia de Ação de Graças. E em 
nossa tetTa, além do po\'o brasileiro, esse clia 
ê comemorado pelas colônias portuguesa, po
lonesa, norte-americana, espanhola c italia
na, para citar, apenas, as mais· numerosas. 
bem como nos territórios pátrios no exterior,' 
as embaixadas do Brasil nas quais por expres
sa recomendação do Sr. Ministro do Exterior 
idênticas coroemorações serão t:ealizadas. 

Sr. Presidente, quero aproveitar esta 
' S -1 Pa-oporttmidade para deixar nos anais da As
Presidente ,sembléia as palavras do Ministro da Justi
a que o ex: I ça a reso~ito do dia. uni\·er~al de. ação de 
mteiramen-graças. D1sse S. Exc1a.: (Lê) 
ção de Gra-1 . "Para q~e o orga~is~o pátrio nã? 
Assembléia seJa dencgrrdo pela m1sena moral, en-

izcss"J o que tando que na esteira do nosso d.esen-
• a Câmara I Yo)vimento se avolume a onda do .indi-
cipal do Dis-\ \'idu&lismo materialista que conduz uns 

expediente a arrogància anti-cristã e outros a desu-
ças, er. ho-I mana escravidão. é rnistér QUe os ho-; 
significação mcns em sua firme delei'minaç~-:> pa-
de todu u 1 1 riótica se aproximem cada vez mais 

idente da I de Deus pelas suas .Preces c por uma 
restigian-conduta retilínea. 
irigir ao 1 A Nação 'Brasileira recolher-se-á no 

eq Dia de Acão de Graças para pedir à Di-
uena 1

1 

Yina Providência que nunca nos falte c 
proteja a nossa família na sua consti.
tuição cristã e a nossa pátria na rota an-r, . dos seus destinos oro[ético~". 

Com isso, Sr. Presidente, deixo a 1 tr" 
de ois de ha\·er cumprido meu. de · 
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os Portos ao Brasil ' • 

----------- -· 
. ~OTA ACTUAL 20 VAPORES 

Numerosa tloti Il\'!1 para serviços de cl.isc.:n<•ns e tr·a 
"DIQUE LAIL\TBY I~H. "' 

O maior da Â.Jueri cu do_foil 
ARY.~:'\~ .U~B 

Com capaeid::úle para d eposit~e0fi0 .01 J0 s.1CC<J~, , ., .. , 

emissão de <<\\'arra n ts» 
.A VENID.A. RODRIGUES ALVES 

CAE'S DO P ORTO ' 

COlUlERCIO DE SATJ EM ALTA ESC.A 
Proprietaria das mais v as i a;; e pruductot·:t H ~· di ua ~ ', ra~ i l 

SAL DE MACA ' O E Sli:US D.t.:l:{lVA. lJ < ,,.., 
«U SINA» e «C OSV<H J<.;IRO» 

( EXTRA-REFI~ADO 'l'YPO U.á. l1;17. 
USTN.ol DE R8F INAÇÀO E PURIF'tCAl' \O 

DEPOSITOS : a o RIO E S. P.~-i l'r-0 . 
- ------ - ----

Fabrica S. Joaquim 
IE .. D O> R GO 

T Saca>ias ~ outros !ecidcs cio m·,ds grosso ao w ~ i s !. no. 
ELErHONE 4.6~ 2 (Mesa de l!gaçã·0 para to :ias as s!cç~e s inL: l' 

··------
Avenida Rio aranco, 110 e 1 2 

RIO DE JANEIRO 

Gymnasio Bitte 

BANCAS EXAMih,._ 
---------·--------

Internato, ~~mi-internato e externato ~~, a 
meninot á Rua J~~~ Bonifa[iO, u~ 

---------•0 ---------

,, 
I 

I I 

HDROGARIA E--------
PHARMACIA 
~~~ PO~CIANO" 

Os mini1nos preços! 

Rua da Conceicão, 22 
t-

TELS. 1988 e :92 -·-- I -· 
Casa Morena 

1\U .. ROA REtll8TR.Ã.DA 

Grande deposito de calçados das melhores fabri }as 

-: Preços baratissimos :-

Paschoal Anacleto Morena 
Rua Visconde do Rio Branco n. 361 

Tele);>hooe 608- Nictheroy 

----------------------------------------------O GRANDE UVRO DO MOMENTO 

Historía de uma covardia 

~emi-int~rnato e externato para me · 

á Rua ~anJo Alve~, ll 

do grande tribuno MauriGio do IJarerda 

I PAMPHLETO HISTORICO soBRE o smo BERNARDISTA 

Nictheroy -:- Tel. 208 

, •rodo o brasileiro consciente e toda a consciencia livre deve 
lêl-o. Todo aquelle que adquirir um vulume da 

"Histeria de uma covardia'', 

SOCCORRE OS GLPRIOSOS EXILADOS DA 

Columna Prestes - A' venda na Livraria Leite Ribeiro. 

~oções sobre actos 
de commercío 

=,.,..-,--o-c-=._ -=----_-_. ------ - -----

Lição de d'ireito commercial 
-· ---

pelo Livre Doceme Or. Ribas Carneiro 

yue eií.o ind icados, que correspondem á 
idéa abstraeta du acto do comtnere io e 
aoa 1·euouhecidos ao mo taei! d e ve 111 ser 
entendidos conto actos de co mmereio". 

Segundo antigo criterio deo1tr inanu 
01 aotos de commercio podelll. ser 
"objecti vos e ~ubj eeti \' OS». 

.A. c tos d-e comme rcio objecti vos aií.o 
aquelles qae a l<'i determina, poo1co 
importand o quem os te ulo:t p raticado; 
subject ivos a.quP i l>~s ac.to:; havidos 
como mercantis P""' c ircum stanc i11 de 
terem sido pratiuados por liOtnml)rcian
te. 

Asaim, podemo~ dizer que o..; actog 
ele commercio obj e<:tivo~ dáo vid a ao 
commercia nte; praticanrlo os proli.:;sio
n almenie a pes~oa adquire a condiçáo 
de commerci11n te; os su hj ecti vos pre
suppoem a existenc:ia do c:o mmtlr c:iau
t e; são commerciaes em consequen cia 
dE\ ser commerci ::mte a pessoa que os 
praticeu. 

J:rn pri:~~.cipio assim é. 
•rodavia faz· se necessario pond erar 

quanto aos actos chamados subjecti
va.mente mercantis não bastar a con
dição de commerciante aquelle que os 
te nha eftectuado: preci so é que pela 
sua razão de ser estejam ligados de 
qualquer modo ao exercicio da profis
sio commenial. 

Essa resalva é i.nportante, pan~ que 
se não pense se r commercial subjecti
vamente t odos os actos que o comrner
ciante prn\ique. 
Ex~mpl i t'icando: quanto aos actos 

commerciaPs obj ect ivos aquelles que 
•ad!l teem •tu• ver com a pessoa do 
agente: u. emissão de uma promiss~ria. 
E ' ac to mercantil porque A. lei assim 
o reputa, mesmo que o emittente •P.o 
aeja commerciante. 

QLmnto aos actos subjectivos o com
aercia.nte que adquire para seu esta
beleci mento moveis, balanças , pe1os, 
montra• etc. Se o deatine dessaa cou
saa é o estabelec imento commercial, 
commercial é o acto, com'o permane
ceria acto civil se o commerciante 
comprasae a.quellas cousas para insta
lai-as em iiU& residenc!a particular. O 
commerciante aluga os aervices de 
empregado• para seu negocio : acto 
mercantil; a locação dos aervi9os dos 
criados de sua ca.s., particular é acto 
de ordem meramente civil. 

Fica, pois, bem esclarecido que a 
categoria oommercial de nm acto não 
advem só e pela. unica razão de ser 
praticado por commerciante. A natu
reza merca11. til se define pel». razão 
que pr11idio o aeto, a relação que exia
te entre o acto e a funcçÃo eommer
cial do agentt- . 

Podemos, pois, dizer qu~ os actos 
prr.iicados pelo commerciante são mer
cantis qua.Ddo ha entre taea aotos e a 

O Condor B. 
( Continúa 

gmentada, segui 
politica ; esta já 
será gigantesca 
ro. As pessôas S( 

mente meros acc 
sa pugna trem 
princípios e mt 
um lado, prlncipi 
dos, do outro . 

·Os factores ap 
gicamente reunid< 
riores e actuaes, 
gnmde eleitonu 
crescente, que n 
este ou áquelle { 
em geral, faz Ol\ 
as forças que, c 
se. formarão um 
tido poiitico nat 

Sà o futuro c 
marcha dessa inf 
lutar agitação se 

. as transformaçõf 
retará. 

Ninguem, ent 
derá furtar ê:IOS 

(e eu o sou ) a 
haverem nas.cid1 
ninho, de onde 
politica brazileir. 
çanha partiu pa, 
jornada da in 
abrindo as port 
ria para que ot 
sem eiltrar tamb 

condição commercial 
pendenoia" em "con~ 

Essa é a boa dG 
entre nóa pelo i!luatr< 
"Car-..alho de Menrl o1 
en1ina : "Existe um. 
1ue o commerciantc 
exercício normal de ! 

em virtude ou no 
exerc1c10 . Apreciadr 
sãs actos civis, mas ' 
qua se propoem, do d 
tornando-se indispen 
saríos ao exercicio d 
sumam ~ caraoter co· 
l'i vação, pusando a L 

os aotos de comme1 
d.isr.:iplinados per pri 
a estes. Estes actor 
com o aignal de com 
por t er o agente a !q, 
mercia:D.te (o que a 
pos to) mas em virt11 
lação que rnaatêm C• 

cantil" f·' rratado" 1 

r 
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DIRECTORES :- ATAHUAL PA LE SS A, I SI MB RDO PEIXOTO e I SOL INO ALONS O 

Na orbita intellectual flumi
nense - trazendo um nome so
nóro e grandemente significa
tivo : ACADEMUS, e surgin
do do selo de novel orgoni
sação de estud antes, que é o 
Centro Academico el a Facul
elac:!e el e Direito de i'Jictheroy 
-appartce este mensario. E' 
um ponto lu minoso resultan
te da convergencia de pequt
nas resteas de luz, que são os 
esforç0s dos academicos. am

pli :ldas por um refl ector mag;
co: a bôa voahde dos mes
tres Jo Direito . 

O pessimismo de muitos, 
certamrnle, quered ver e1;1 
ACADEMUS, méra estrella 
acadente da i:nprensa, fogo
fat:.:o das Ietr<:s jurídicas; sim
ples cometa v:;dio da atmos
phera mental contemporanea, 
vã tentativa de crystallisação 
Iiteraria, de turbilhonantes 
idéas, proprias de conscienci
as jurídicas em formação. Mas 
os pessimist<~s são o peso 
morto da humanidade, sim
ples !f.l. stro de que os bons 
capitães, de vez em quando 
se servem unicamente para 
encher Jogares vagos nas ná
os do pensamento ; ·e nós, os 

creadores de AC . . .JEMUS, 
desde · já desmentimos o jul
gamento desses se res infeli
zes que olham sempre atra
vés de vidros escuros, e, sem 

jados roteiros na carta da 
vida. 

Alguns alumnos da Facul
dade de Direito de Nictheroy, 
usand0 da imaginação - que 
não é ave tímida, ma s sim 
aguia possante e capaz de 
vô:~s gigantescos que visem 
o futuro- delinearam um so
nho positivo, ·e o co rporifi
caram na realisação presen
te. 

ACADEMUS será o am
bito quasi sc:tgrado, onde os 
cultores das sciencias jurídi
cas e sociaes, que vi vem no 
Estado do Rio de Janeiro, po
derão fazer brilhar as facetas 
da sua intelligencia; será uma 
e~trella de primeira grandeza 
do meio ACADEN\ICO, a 
qufll com seu brilho, refletirá, 
embora p::tllidamente, o gráo 
de cultura da terra fluminen-

Snta. Rosa Weiss, . primeira mu- se. 
/her que atravessa " os humbraes 

da Faculda de r/e Direito de 
Nictheroy, bi~liothecaria do Cen-

tro Academico Vae ACADEMUS e colhe 
louros verdadeiros, para que 
mai :;; tarde, quando os teus 

temor, rccorrc rr.o~, par:-1 o fu- creaàores tiverem a cabeça 
turo, porque o ~ moços que branqueada pela neve dos an
têm fé, eonseg ·em r1:arcar, nos, possam elles sorrir de 
com traços fi .. nes, cs dese- contentes! 
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A ADEMUS 

Significação f uma bibliotbeca 
Já não é sem tempo que .Ni

ctherói, tão linda e tão amoravel, 
se apreste para possuir uma Bi· 
bliotheca (com maiúscula), não 
um sarcóphago literario, monu
mental e venerando, como a Bi
bliotheua N acionai, aonde dor
mem somnos contenarios os pri
mores e as joias falsas de cere
brações esquecidas. ·~,_,in;,~ .... _, !!i.\l&:";:l>') 

~ .. d·~,. 

Ali, no entanto, musêo que é 
das producções mentaes do paiz, 
aferidor que deve ser de todos os 
estágios da intellectualidade na
cional, justifica-se a amplitude, 
que está na sua essencia, na guar
da e conservação cuidadosa de 
tudo respeitante ~s letras, ás 
sciencias e ás artes - quer escri
nios de bellezas immortaes, quer 
partos de absurdos monstruosos. 

Aqui, está visto, seria um ana
chronismo um estabelecimento de 
semelhante natureza. Não se con
jugariam entre nós os elementos 
necessarios para obra de porte 
tão formidavel; nem della preci
sariamos tão pouco, a não ser por 
uma pouco louvavel vaidade. 

Si ha entre nós, como em todo 
o Brasil, uma enorme distancia 
entre saber ler e ler habitu :Jmen
te; si o nosso povo, apathico, to
cado da «paralysia moral » referida 
por Carlyie, delega a terceiros a 
faculdade de pensar, onde a utili
de de amealhar auctores em ru
mas numerosas? Já dizia o gran- • 
de Sarmiento que «escribir para 
puebles que no leen, es como sa
ber heráldica entre labriegos ... ,, 
e, desgraçadamente, o ana]pha
betismo neste Estado de glorio
sos destinos e de estadistas emi
nontes, ainda não nos priva da 
propriedade deste juizo. 

Uma bibliotheca, para ter fi
nalidade pratica, deve ser inte
gralmente util aos leitores que a 
procurem. Posta ao alcance des
tes, que não devem vencer dis
tandas para buscai-a, ao envez 
de ser a montra de exhibição, 
que seja o laboratorio de continuas 
pesquizas e de renovação de co
nheciJllentos. · E quão bemfazejo 
seria que, do mesmo modo que 
os templos, que existem e .>~ to
dos os bairros, também nestes 

~ . aca en11ca 
~EVES PIAUHI I 

se abrissem hibliothecas efficien-
tes! 

A inimiga mortal do 

A capa 
Das columri • de sua capa, " Aca-

, demus " m~ito de direito, julgou 
opportuno ,fn er linda moHura para 
o re.trato do ornem, que é mestre, e 
alem dis~o. citladão de elevados d~•tes 
i ntellectuaes c mJ> raes - ·· A I varo 
Rerford. Qu m com elle privou uma 
vez. quem jt lhe ouvio a palavra 
Mgradv, o conselho ponderado, cer
to comprebeoderá porque ''Academus 
colloca como centinella de seus ctias 
de futuro, '\ astera figura. 

Mais como admlr~çao sincera, 
que por indeclionel homenagem 
julgames o oosso gesto de signifi
çaçio superior, e que bem se ea
guadra oo oirculo elevado de nos· 
soa proposito~ . 

Para outros a nossa capa 1erla nm 
dever, uma obrigaçao preferencial 
- pora nós - o cootral1o dlno -
amigos e discípulos, vemos em Alva
ro Berford, o amigo e o mestre. 

Somente i11 o basta para esplicar 
- a nossa capa. 
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egoismo, porque tem a virtude 
de associar a alma a todas as 
emoções extranhas ao organismo 
individual e o ser humano, por 
conseguinte, a toda a humanida
de. Por ella o cerebro, si é redu
zido de idéas,podc desenvolvei-as, 
pois não ha incapacidade physio
logica absoluta para tanto, con
dicionado o potencial de intelli
gencia de cada um. 

Desses conceitos vem a nece.5-
sidade da especialisação no as
sumpto, já que nos nossos dias, 
formidavel que é a mole de co
nhecimentos humanos, é bem pre
caria a pretenção de reunir no 
mesmo tecto a avalanche do sa
ber universal. 

Guardando, como e :1 um reli
cario, os ensinamentos e as dou
trinas de todos os discipulos de 
Ulpiano, nossos laureados mes
tres; impregnada da força moral 
immarcessivel das sentenças de
cretarias desses privilegiados es
piritos, só poderá ter significa
ção real e proveit0sa para nós a 
bibliotheca arademica que se cor
porificar em estudos especialisa
dos do ramo juridico, prescindin
do do numero, sempre em busca 
da qualidade, joeirando as gem
mas preciosas das lantejoulas 
faiscantes mas inuteis ou noci
vas. 

Com amoroso cuidado e des- , 
velado afan, a isto, estamos cer
tos," se devotarão os idealistas 
que insuflam o sopro vital aos 
propositos academicos de leal co
operação, de abnegado despren
dimento e de estrenuo batalhar 
pelo maior estalão intellectual do 
corpo discente da Faculdade de 
Direito de Nidherói. 

A todos os campeadores dessa 
idéa generosa, pugnadores da vi
braç:'ío academica, damos os nos• 
sos effusivos applausos e à cer
teza do nosso labutar em prol · do 
erguimento d e s s a construcção 
harmonica de linhas . e de finali-. 
dade. 

j 

Uma v 

~~ 
Sendo um dos 

objectivos dos c1 
modernos a h uma 
pena, não podia1 
no nosso primei1 
âlgumas impressõ 
Penitenciaria do 
Rio . 

Anim ados por e 
visitamos o estaü 
onde os sentenci~ 
nen~es 

tas. 
Tem a Peniten 

cubiculos espaços 
mo confortaveis, 
tinados á reclusão 
diarios durante a 
ras em que não 
ços. Esta parte ~ 
é construída sGb t 
quisitus necessaria 
tabelecimento de 

A outra parte, 
charn installadas 
é espaçosa, porém 
tilada e, devido á 
que se acha, parea 
pouco humida. 

Os sentenciados 
ria, são pallidos e 
ter aspecto doenti 

Procuramos a r 
Como se sabe o 

Rio tem como pn 
tor de desenvolvi 
dustria agrícola e, 
maioria dos flumi 
prega sua activid 
voura, ora desbn 
campos, ~ra colh 
buto de seu esforç~ 
correntemente um; 
tada, acogtumadol 



~e c a 
JUe tem a virtude 
t alma a todas as 
anhas ao organismo 
) ser humano, por 
a toda a humanida
o cerebro, si é redu
pode desenvolvei-as, 
ncapacidade physio
tta para tanto, con
potencial de intelli
daum. 

!lceitos vem a nece.5-
3pecialisação no as-

e nos nossos dias, 
ue é a mole de co
humanos, é bem pre
mção de reunir no 
a avalanche do sa-
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o, como e . l um reli
inamentos e as dou
os os discípulos de 
ssos laureados mes
·nada da força mora! 
el das sentenças de
;ses privilegiados es
poderá ter significa
roveitosa para nós a 
.cademica que se cor-

estudos especialisa
' jurídico, prescindin
·o, sempre em busca 
~. joeirando as gem
sas das lantejoulas 
nas inuteis ou noci-

oso cuidado e des- , 
a isto, estamos cer

otarão os idealistas 
m o sopro vital aos 
cademicos de leal co-

abnegado despren
~e estrenuo bataUtar 
stalão intellectual do 
1te da Faculdade de 
ictherói. 

s campeadores dessa 
1a, pugnadores da vi
emica, damos os nos• 
; applausos e à cer
a labutar em prol · do 
dessa construcção 
~ linhas e de finali-. 

Uma vis·ita á ciaria do Es-

tado do Rio de Janeiro 
Sendo um dos principats 

objectivos dos criminalistc.s 
modernos a h umanisação da 
pena, não podíamos omittir 
no nosso primeiro numero 
âlgumas impressões sobre a 
Penitenciaria do Estado do 
Rio . 

Animados por este intento, 
visitamos o estabelecimento 
onde os sentenciados flumi
nenses expiam as suas fal
tas. 

Tem a Penitenci.aria cem 
cubiculos espaçosos, até mes
mo confortaveis, que são des
tinados á reclusão dos presi
diarios durante a noite e ho
ras em que não têm servi
ços. Esta parte do edifício 
é construída sob todos os re
quisitus necessarios a um es
tabelecimento de tal ordem . 

A outra parte, onde se a
cham installadas as officinas, 
é espaçosa, porém pouco ven
tilada e, devido á posição em 
.que se acha, pareceu-nos um 
pouco hum ida. 

Os sentenciados, na maio
ria, são pallidos e chegam a 
ter aspecto doentio. 

Procuramos a razão disso. 
Como se sabe o Estado do 

Rio tem como principal fac
tor de desenvolvimento a in
dustria agrícola e, portanto, a 
maioria dos fluminenses em
prega sua actividade na la
voura, ora desbravando os 
campos, ~ra colhendo o tri
buto de seu esforço, tendo de
correntemente uma vida agi
tada, aco,tumados que são 

ás intemperíes e aos acciden
tes bruscos do s lo onde la
boram. 

Assim sendo, concluímos 
que a maioria dos condemna
dosvem d~staclasse,nãosó por 
ser a mais numerosa como 
tambem por contar com uma 
percentagem quélSi abso luta 
de analphabetos. 

Segundo as dispo ~ ições ta
xativas d11 regimen penitenci
aria fluminense, os condem-

Dr. Pereira t Faustino 
-:Jirector da ?én i t IJcíaria == 
nados só poden empregar o 
seu esforço c mo typogra
phos, encadernadores, alfaia
tes, marcineiros, lustradores, 
etc. 

Que difficuldade não ha ve
rá em fazer-se de um homem, 
que desde a mais tenra ida
de se entregou ao trabalho 
rusticu da lavoura, um typo-
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grapho, um marcineiro ou um 
alfaiate? 

Não seria mais aconselha
vel, que o governo, em vez de 
supliciar os penitenciarias com 
trabalhos que desconhecem, 
estrlbelecesse o re-gimen agra
rio com o fim de não deslo
cai-os do metier a que ha mui
to se acostumaram? 

A razão nos diz que é es
te o caminho a seguir, por
que a prlr de um trabalho me
thodico e menos enervante 
que as industrias manuaes, 
seria ministrado aos senten
ciados o ensino das primei
ras leüas,desconhecido de sua 
maioria. 

Os funccionarios encarrega
dos da fiscalisasão e policia 
interna tratam os sentenciados 
com bondade e exucem so
bre elles não a autoridade 
revoltante de cerbéros fero
zes, mas a confortadora as
cendencia de guias experi
mentados. 

Não obstante estCls boas 
medidas, a nossa Penitencia
ria tem lacunas enormes que 
a deixam muito aquem de 
outras congeneres do paiz. 

E' preciso que os dirigen
tes do Estado do Rio não se 
esqueçam do que disse o Dr. 
Bezerra de .\·loraes em seus 
Estudos Penitenciarias: " Pa
ra cuidar da rehabilitação do 
cor.detnnado são necessarios 
sentimentos mais elevados do 
que os reformadores dil secu
lo passado; é necessario o 
impulso da caridade ". 



Os man 1acos 

Até lá ? ! 

Dia a d ia os maravillaosos so nho:~ 
de Julio Ver ne, vão-se confirmando e, 
o. que hontem parecia arrojo de ima.
gmação ou ti:ucto de loucura mansa, 
hoje nada mais é que 1"fla l idade visí
vel embasbacadora pelo imp revisto. 

.Já não nos baHta.m , ~tfor:\ v''charles
ton " • o " hlack-botton ", duas c rea
ções ma.rotils de des!~Vii!ados "bl>tsés" 
o telephono, o telegrapho , o cinemato
grapho, o alto falante, fltc . e etc . e 
mais a complicada organisação ele tu
do que se rel&Ji ona co:n " o sem fio ". 
Ainda ha mais e a insaciabilidade 
humana, na satisfação de sua curiosi
dade e de sua. sêde illimitada de des
vendar e descobri r , continua investi
gando, insiste em novos emprehendo 
meutos e tenta novas desBobe1·tas. 

E ssas l inhas vem a pelo pelo f:wtu 
de um inventor de Wasb.i ugLuu . o sr. 
F . Jenkin~ ter fe ito no seu lauomto
rio, na pt·e~ença do Mini~tro da Ma
rin~lt elo,; Estados Unido:-;, e outras au
tondad e.-l, V>tdas expet·ienc i a~ iie um 
appare lho <lP sna autoria, e que se po
iie doRlinar te le-cinematographo . 

. O sr. Jenkins coni!egtüu registrat 
cmematographteamente em \Vaahinu-
ton o objecto que era removido do 1~
gar em uma estação na~'a l norte-amP
ricana de tfllegra[Jhia sem fio situada 
r, muitaR mi lhas rl::tq nella capita l e o 
tacto despn:· ton tal curioRidarle nas ro
das scientificas que ce rto " blagueur" 
da encantada NewYork , hegouaaffir
mar,tah·ez ao -fim de farta~ceia na" ter· 
rasse " rl e algum an-anha-céo ) que 
dentro de um m ez pretendia fazer 
u ma esta,ão de cura na l na .. 

[stu~os de Direito Romano 
Ainda no correr deste mez, de

verá apparecer o segundo volume 

da magis tral obra - Estudos de 
Dir~ito Romano - do Dr. Desem

bargador Affonso Claudio, profes
sor dessa disciplina na Rossa Fa
culdade. 

Escusado será que encareça
mos o valor de tal obra, por
quanto a grande cultura e o ex

traordinario saber do Dr. Affonso 

Claudio são notorios, tanto entre 
nós, seu& discípulos, quanto en

tre os veteranos da aciencia ju
ridica. 

O artigo 2C7 do nosso Codigo 
P enal de 189 ameaça com a 
pena de 1 a annos de prisão 
cell ular áquell que «defl orar mu
lher de meno idade, empregando 
seducção, en g: no ou fraude". 

E' certo q e o Codigo Penal 
procura assi m proteger a i nno
cencia, a cas idade, a pureza das 
jovens que se vê m enganadas 
torpemente, entregando-se a um 
individu o que sac ia, em seu corpo 
vi rgem, toda a lascívia de um ma
cho afoito. 

Ha qu asi 40 an nos, quand o se 
e!aborou o Codigo P enal, divi rsa 
era a ed ucação que as moças re
cebia m e o sentimento das pro
prias mães, qu e segregavam dos 
salões e do mund o profan o as fi
lh as que se iam cri ando num am
biente de respeito e de purE'za. 

Hoje, co m a desen voltura que 
as jovens adqtlirira rn . com o des
em baraço co11 que se mostram, 
em publi c-o, nos salões de dança, 
em q ue as proprias mães as lan
çam, pela noite a dentro, num am
bie nte impr gnado de olores ex 
citantes, ao - m do «jazz-band », 
co m o ... ~ . provocantemente 
des nudô, onde a singeleza de uma 
vi rgi ndade fallada ? 

Ahi , nesse~, antros onde o cor
po se gasta em espasmos , pro
vocados pelo attrito dos seios tu
midos na carn e varonil do homem, 
as meninas de 14 a 18 annos se 
desvi rgin am moralmente. E, co
mo é possive!. á lei estender a sua 
protecçlo a e~' sas infelizes, si «a 
virgindade pa ·a ser attendida em 
j uizo, precis ser acompanhada 
da pureza» ? 

O meio mais commum de se
ducção é a promessa de casamen
to, c: poderoso argumento quando 
a victima tem motivos para acre
ditar na sua seriedade. Póde-se 
porém levar a sério uma promessa 
gerada aos requebros Ianguidos 
de um tango, emquanto os olhos 

·se amortecem de goso, á luz mor-
tiça de lampad s vermelhas, quan
do tudo convida a divagações ro
manescas? 

•O que a lei protege, é a in
experiencia, a ingenuidade, até 
certo ponto presumivel nas me
nores~. Mas n· o é possivel espe-
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Oe F. Bittencourt Juuior 

rar-se da lei um remedio para um 
delicto, que se consumou ao in
teiro sabor dessas menores, já 

F. Bittencourt Junior 
moralmente diminuídas. Casos 
ha, em que, em suas propri as ca
sas, luzes apagadas nas sal as, a 
offendida, encarando-se com o 
offensor, calada, andosa , ella que 
por sua propria natureza devia 
ser toda pas~iva, lança-se dom i
nadora. afoita e del irante sobre 
aqu elle que a deflora. 

A má educação que recebera 
não lhe déra a natural continen
cia ; a moda e , s meios que fre
quenta, entorpeceram-lhe o recato 
e a vergonha, e a offendida desta 
maneira desvirgina-se por si mes
ma. 

Em casos taes, em que as victi
mas são mais culposas que os 
offensores, já ha jurisprudencia 
formada pela luminosa sentença 
lavrada pelo Dr. Eurico Cruz,Juiz 
da 2a Vara Criminal do Districto 
Federal, em 8 de Seiembro de ... 
1926. 

A lei, como meio de defeza da 
sociedade, não nivela ás jovens 
verdadeiramente ingenuas as que 
frequentam •dancings"e passeiam 
de automoveis, ceiam e tomam 
chá, e visitam as casas de tole
rancia ... Nessas, muito embora 
a virgindade material seja positi
va, já c não ha·mais a quem sedu
zir, nem porque seduzir, nem para 
que seduzir•. 

( 

l 
J 

Da po5 

A opi1 

Desde que se a 
meio academico, 
de quartos e quit 
rem gozar dos 
que os solicita 
fôro, independeo 
mes a que esses , 
lei, são obrigado 
mos tomar qualqt 
antes ouvir a pa 
rista flumin&~se , 
torizada, de m 
para nós. 

P or isso, entrev. 
residencia , no Ri 
gador Godoy e V, 
sidente do Tribu 
do nosso Estado 

Conhecida a n 
Ex. promptificou 
a externar-s~ soo 
nossa entrevista. 

-Não vej o ni 
Ex.- vantagem 
sen '· ores acade 
mesmo um a razã 
que, nem de o 
nem de ordem p• 

O trabalho d 
fôro, é todo mat • 
mo dessa impor 
nhores querem 

- Mas não no• 
guma pratica? 

-De modo alg 
quirir a pratica 
des, de facto , na 
tuação do solicit 
tarla tambem . .. 
muito limitada, 
mo .. . Elles n
zoar, nem aggra \1 
tuação de sim 
cia ... 

Talvez a inte 
res fosse mais 
gura, disse-nos 
do .. . 

-E' possivel, 
limite justo e ral 

-Só a aituaç 
provisionado é 
nha. Seria, nest 
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Oe F. Bittencourt Juuior 

O artigo 267 do nosso Codigo 
Penal de 189,0 ameaça com a 
pena de 1 a ·~ annos de prisão 
cellular áquelle que «deflorar mu
lher de meno r! idade, empregando 
seducção, eng .. no ou fraude». 

E' ceito que o Codigo Penal 
procura assim proteger a inno
cencia, a castidade, a pureza das 
jovens que se vêm enganadas 
torpemente, entregando-se a um 
individuo que sacia, em seu corpo 
virgem, toda a lascívia de um ma
cho afoito. 

Ha quasi 40 annos, quando se 
e!aborou o Codigo Penal, divirsa 
era a educação que as moças re
ceb iam e o sentimento das pro
prias mães, que segregavam dos 
salões e do mundo profano as fi
lhas que se iam criando num am
biente de respeito e de pureza. 

Hoje, com a desenvoltura que 
as jovens adquiriram . com o des
embaraço com que se mostram, 
em publico, nos salões <:!e dança, 
em que as proprias mães as lan
çam, pela noite a dentro, num am
biente impregnado de olores ex
citantes, ao · m do «jazz-band», 
com o ~ . provocantemente 
desnudo, onde a singeleza de uma 
virgindade fallada? 

Ahi, nesses antros onde o cor
po se gasta em espasmos, pro
vocados pelo ::~ ttrito dos seios tu
midos na carne varonil do homem, 
as meninas de 14 a 18 annos se 
desvirginam tporalmente. E, co
mo é possível á lei estender a sua 
protecçlo a e~sas infelizes, si «a 
virgindade pad·a ser attendida em 
Juizo, precisa' ser acompanhada . 
da pureza»? 

O meio mais commum de se
ducção é a promessa de casamen
to, «poderoso argumento quando 
a victima tem motivos para acre
ditar na sua seriedade. Póde-se 
porém levar a sério uma promessa 
gerada aos requebros languidos 
de um tango, emquanto os olhos 

'se amortecem de goso, á luz mor
tiça de lampadas vermelhas, quan
do tudo convida a divagações ro
manescas? 

•O que a lei protege, é a in
experiencia, a ingenuidade, até 
certo ponto presumível nas me
nores•. Mas niio é possivel espe-
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rar-se da lei um remedio para um 
delicto, que se consumou ao in
teiro sabor dessas menores, já 

F. Bittencourt Junior 
moralmente diminuídas. Casos 
ha, em que, em suas proprias ca
sas, luzes c:pagadas nas salas, a 
offendida, encarando-se com o 
offensor, calada, anciosa, ella que 
por sua propria natureza devia 
ser toda pas!'iva, lança-se domi
nadora. afoita e del irante sobre 
aquelle que a deflora. 

A má educação que recebera 
não lhe déra a natural continen
cia; a moda e , s meios que fre
quenta, entorpeceram-lhe o recato 
e a vergonha, e a offendida desta 
maneira desvirgina-se por si mes,.. 
ma. 

Em casos taes, em que as victi
mas são mais culposas que os 
offerisores, já ha jurisprudencia 
formada pela luminosa sentença 
lavrada pelo Dr. Eurico Cruz,Juiz 
da 2• Vara Criminal do Districto 
Federal, em 8 de Seiembro de .•. 
1926. 

A lei, como meio de defeza da 
sociedade, não nivela ás jovens 
verdadeiramente ingenuas as que 
frequentam •dancings»e passeiam 
de automoveis, ceiam e tomam 
chá, e visitam as casas de tole
rancia ... Nessas, muito embora 
a virgindade material seja positi
va, já •não ha·mais a quem sedu
zir, nem porque seduzir, nem para 
que seduzir•. 

ACADE 

Da possi bi I ida.de dos 

sol i citarem 

A opinião do desembargac 

Desde que se agitou , no nosso 
meio academico, a possi bilidade 
de quartos e quintannistas pode
rem gozar dos mesmos direitos 
que os solicitadores, no nosso 
fôro, independentemente de exa
mes a que esses, por força da 
lei, são obrigados, não procura
mos tomar qualquer attitude sem 
antes ouvir a palavra de um ju
rista fluminl!ollSe , cuja opinião au
torizada, de muito valor seri a 
p;ua nós. 

Por isso. entrevistámos, em sua 
residencia, no Rio, o De oembar
gador Godoy e Vasconcellos, pre
sidente do Tribunal da Rel acão 
do nosso Estado. , 

Conhecida a nossa intenção, S. 
Ex. promptificou·se, gentilmente, 
a externar-sê sobre o objecto de 
nossa entrevista. 

-Não vej o ni sso - começou S. 
Ex.- vantagem alguma pma os 
sen '·ores academicos .. . Não ha 
mesmo uma razão que a ju5tifi
que, nem de ordem fin anceira, 
nem de ordem pratica. 

O trabalho do solicitador, no 
fôro, é todo material, carece mes
mo dessa importancia que os se· 
nhores querem dar. 

- Mas não nos adviria dahi al
guma pratica? 

-De modo algum. Para se ad
quirir a pratica Qi.ie as faculd a
des, de facto, nlo ensinam, a si
tuação do solicitador pouco adian
taria tambem. . . A sua acção é 
muito li111itada, pequenina mes
mo. . . Elles não podem arr-a
zoar, nem aggravar ... E' uma si
tuação de simples dependen
cia .. . 

Talvez a intenção dos senho
res fosse mais ampla, mais se
gura, disse-nos S. Ex. sorrin
do ... 

-E' possivel, dentro de um 
limite justo e razoavel ... 

-Só a aituação de advogado 
provisionado é que lhes convi
nha. Seria, neste caso, de grande 

alcance para os 
medida que justi 
tenção, mas, dian 
gor, é-lhes imposs 

Mtsmo que a 
tasse um a lei pen 

Centro Aca' 
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caria. 
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ASO 
ber • 

VIVer 
-1-----------

I de Haroldo de FigueiredfJ 

Saber viver é gargalhar jocundo, 
Can tar, sorrir, fingir como os palhaços, 
Quebrar correntes e partir os laços 
De tudo que nos prende pelo mundo ! 

Feliz qP('m pode desfrutar, bem fundo, 
A vida 1ababesca dos ricaços, 
Quem pode dividir, em mi; pedaços. 
C1 sorriso de dor do vagabundo ! 

Vive qu_m ri, quem canta e quem engana, 
Quem mente como as cartas da cigana 
Que vi,;r a nos dizer o que passou ... 

Vive q11rm faz do seculo um momento, 
Quer.1 '''d!_<!._a _soube a origem de um tormento, 
Quem, abendo fingir, jamais amou ! 

- - 1 

Ai ! que eu verei, que os olhos meus verão 
entre os da vida lobregos caminhos ? 
f - rosas brancas brotando pelo chão, 
ou simplesmente espínhos ? 

de lsimbardo Peixoto I 
Que sei?' um véo de treva em tudo e quantos 
terríveis improperios e orações, 

Quem sou eu? ... donde eu vim ? ... e que serei 
ainda pelós seculos afora? 
- um cégo ou sol? propheta ou deus? aurora 
ou noite ? um poeta ou rei ? 

Que prernios e castigos o destino 
me tem guardados pelo que já fiz ? 
- beijos de amor em louco desatino, 
um manto de infeliz ? 

Que me espera o Amanhã, já quando, ermada, 
a velhice branquear meus dias ermos ? 
- um collo branco de mulher amada, 
uma enxerga entre enfermos ? 

9 

e allucinantes, vãs indagações 
cheias de arrojo e espantos ? ... 

Que sei?!... só sei que sinto em mim estuantes, 
dentro do peito em fogo, encarceiradas 
,audacias immortaes de bandeirantes ' 
e as furias das nortadas ... 

Sei, nesse cháos em que me abysmo, pelas 
calmas noites afora, a zlma de rastro, 
alma de Job, 
que chego a adivinhar entre as estrellas 
que fui, unma epoca remota, um astro 
e, em breve,serei pó ! 

• 

' >-·· .... 



----------------------------~----------------------------------- ACADEMUS--------------------~----------------------------------------, 

O ·lnstitu o de Fomento e 
No mundo contemporaneo começa-se a sentir cada vez mais 

a necessidade de uma reacção contra o extremo individualismo, que 
tem presidido a Iucta no campo economicQ. Os interesses particu
lares, agindo sem o controle de um poder1 coordenador, acabaram 
prejudicando-se mutuamente- e com isto, a riqueza commum. Fez
se precisa a instituição dos orgãos de controle capazes de salvar o 
ponto de vista do interesse geral neste confJícto de interesses indi
viduaes desorientados. E' o que está acont

1

ecendo em todo mundo 
civilisado. E' o que está acontecendo aqui. O Instituto de Café,:que 
S. Paulo creou, não tem outro objectivo. Não tem outro ob!ectivo t •. 
o Instituto de Fomento e Economia Agrícol a do nosso Estado. 

Realmente, os productores cafeeiros paulistas e fluminenses 
(como, aliás, os dos outros Estados visinhos, Minas e Espírito 
Santo), entregues á aspiração dos seus prop1ríos interesses, se esta
vam destruindo na sua propria riquez..a.:.--a~1 safras eram arrojadas 
em massa nos entrep0stos do Rio e de Sant/os - e esta plethora fa
zia descer os preços a condições irrisorias.( Cada productor só via 
o seu proprio interesse, queria realisar o mais promptamente pos
sível o Vêlor do seu café, reduzil-o a dinheiro de contado, para 
saldar os seus debitas e amealhar os lucros possíveis. Dahi, a vasão 
das tulhas, as remessas em massa para os ' mercados de Santos e 
do Rio, a plethora consequente, o excesso d3S offertas, a queda dos 
preços, o prejuízo geul. i 

. I 
Para obviar a estes males e que os paulistas crearam o seu Ins

tituto de Café e nós o nosso Instituto de Fop1ento e Economia Agrí
cola. Um e outro estabelecem a «regularisação» das entradas de 
café nos centros exportadores, de modo a ~anter o equilibrio entre 
a offerta e a procura, e isto por meio de uma serie de medidas 
restictivas e de um systema de apparelhos \ retentores, que impe-

\ 
I 
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IDE OLIVEIRA VIANN~ 

dem os cafés de affluirem de urn~odo desordenado nos mercados 
compradores. 

Estas restricções e embaraços que a política da defesa do café im
põem aos productores tem dado C-511Sfl a um certo mal estar e a quei-

Edifício em que /um .. ciona o Instituto 
xas mesmo; mas, a verdade é que se não fossem essas medidas res
tictivas o prejuízo dos productores cafeeiros seria inevitavel e an
niq.uilador. Os que protestam collocam-se dentro do pequeno cam
po de visão do seu interesse particular - e não vêm o interesse 

commum, •O interesse de tbdos os productores, que é justamente o 
interesse que estas restricções da política do café visam defender . 

O presidente Sodré teve urna : visão muito larga do problema 
economico do Estado, quando concebeu o Instit:.Ito Je Fomento e 
Economia Agrícola. Deu-lhe attribuições muito mais amplas do que 
do seu congenere paulista. Extendeu, por exemplo, o campo da 
acção protectora do Insti~uto tambem ao assucar e ao sal; de modo 
.a abranger os tres pri~1ci paes pontos productores do Estado, as 
suas tres maiores riquezas. 

I 

Outra attribuição que o Instituto tambem possue- e das mais 
fecundas - é o de realisar o credito agrícola. Por emquanto o Ins
tituto realisa com os prod uctores opNações de emprestimos me
diante garantia do producto recolhido aos armazens que o Instituto 
tem em Nictheroy e no f:i c. -Estes emprestimos representam um 
grande auxilio aos produ~tores, daaâ'-a taxa modesta dos juros que 
o Instituto cobra , muito iinferiores ás correntemente exigidas pelos 
bancos e casas commissarias, etc. 

Estes emprestimos sob' garantia do producto depositado represen
tam, como dissemos, urr grande auxilio; mas o presidente Sodré 
pretende ampliar o campo de acção do Instituto neste domínio, de . 
maneira a dar-lhe a plenitude das funcções bancarias. Segundo este 
seu pensamento, o Instituto passará a ser o centro regulador da 
vida bancaria do Estado. ,Não ha motivo para duvidar disto: o Insti
tuto dispõe de uma arrecadação de cinco mil contos, resultantes das 
taxas sobre o café e o sal. Com o emprestimo de 1 O mil contos que 
lhe vae fazer o Estado, pode-se imaginar, ao fim de alguns annos, 
que formidavel mostra de capitaes . elle não poderá dispor para 
distribuir em operações dle credito aos lavradores. Esta, penso, vae 
ser a sua acção mais poderosa e efficiente na economia rural do Es
tado -- e só isto bastarí~ para justificar a sua creacção. 

11 



no vintam ao crUZBirO 
cEm priscas éras que bem 

longe vão », na linguagem do 
poeta, o vintem logrou uma im
portancia monetaria maior, muito 
maior que a situação política 
attingida na epoca por muitos 
estadistas e conselheiros. 

Para todos os effeitos era o 
sr. Vintem , figura bem havida na 
Côrte, onde passeava a sua im
portancia muitas vezes ao lado 
do saudoso Pedro 11. 
Nin~uem lhe tocasse! De todos 

os cantos atroavam protestos e 
as solidariedades, tão esponta
neas hoje em dia, espcntavam 
cogumelescamente de sul a nor
te do paiz. 

O sr. Vintem como que era 
por assim dizer uma individua
lidade cheia de previlegios co
berta de commendas e crad;ás ... 

Passam-se os tempos. 
A Republica estoura, embasba

cando mesmo áquelles que a 
implantaram sem saber como, e 
o sr. Vintem, com seu ccroisé» 
irreprehensivel, cáe tambem com 
a Monarchia. 

Ninguem mais se preoccupa 
com o sr. Vintem. E' carga ao 
mar ... 

Todas as attenções então se 
voltam para o Dr. Nickel, hoAJem 
da época, idéas moças, horizon
tes largos. O Dr. Ni.ckel é a de
mocracia, é o povo, é a Repu
blica emfim. Anda de braço com 
Ruy, com o Trovão, com Benja
min Constant e Silva Jardim. 
faz cmeetings , , Frequenta as 
operetas e ceia com as coristas; 
monopoliza as amizades, é for
ça, é prestigio, é chefe politico. 
Domina as multidões. Age e rea
liza . O Dr. Nickel é tudo e, por
que chegasse a ser tudo, um 
beiJo dia (cousas da Republica ... ) 
todo 0 seu prestigio se foi por 
agua abdixo. E' que outra moe
da, mais cheia de força e de 
belleza, lhe veiu fazer sombra e, 
com a sua política manhosa, 
realizou alijai-o da opinião pu
blica, levando-o a um deplora
vel ostracismo. 

Essa nova moeda, que appa
receu vestida de chapl!o •cloche>>, 
saia curta, labios encarminados · 
e cilios rectos, é a D. Prata, me
lindrosa cheia de dengues, com 

ACJ~DEMUS ·------ ·------------------------~ 

olhares provoJr.adores e cheiran
do a « Erasmi~'· 

D. Prata é figura de Avenida 
e rua do Ouv· or. Corre as casas 
de chá e to a apperitivos na 
Colombo. E chie , tem "char
me". Veste-se pelo Paton e tem 
conta aberta ·1o Lelong. 

D. Prata é sem favor "da 
pontinha ''. T,odos a qu'erem, 
todos a seguem e pers~guem, 
todos a ama r!n, meno!; alguem, 
algue~ que af ha q~e o ~restigi? 
das sa1as em qu e~ t oe s fin ancei
ras é prejudici,al, alguem que já 
annun ciou pr,e tender tir ;, l-a do 
seu presente fastígio, substituin 
do-a pe lo Sélb i.o Cruzeiro .. . 

Governos ·e Jornatistas 
-
' 
I 

Ouestõds de latitu-- ' 

des ou d e homens ? 
Por questões que não vêm a 

pello explical-qs, no Brasil os go
vernos, em g~! ral, nunca pen sam 
com os j o rnae~ e os jornaes nunca 
acceitam -::7· ensamento dos go
verno:.. 

Assim, uns outros vivem como 
que c:ontraria~os dentro das mes
mas finalidad '1s, que se reaumem 
a simplesment<~ - tudo pelo paiz 
e tudo pelo p~~vo . 

o presidente da Imprensa Repu
blicana · departamental» e outros. 

Todos elles tiveram calorosas 
palavras de applausos ao sr. Dou
mergue «por não viver divorcia
do do quarto poder do paiz », por 
isso que nelle «via um intelli
gente collab01 a dor do progresso 
da França ». 

Esses discursos agradaram so
bretudo ao sr. Doumer~ue que, 
altamente identificado á reunião, 
produziu o mais significativo dei
Jes, tendo dito : 

«A união do governo Cúm a 
imprensa é necessaria quando se 
trata do interesse geral; innume
ras vezes tivemos a experiencia 
disso no decorrer da hi~toria e, 
ainda ago ra, o sentimos de modo 
decisi vo ». 

Segundo dahi se infere, na 
França as cousas se passam de 
fó rma bem diversa das daqui. 

Questões de latitudes ou de ho
mens? 

A divergr ncia ao que parece. 
devemol-a apenas e infelizmente 
aos homens. 

11 de Junho 

As commemorações 
de hoje 

Fssa circurnstancia, por isso 
mesmo, não dro provoca peque
nos incidentes na marcha da nossa 
machina repu~licana e, crises po
liticas de vult\0, como as que ti- Festejando a data de hoje, que 
veram por epdogo as ultimas re- relembra uma das maiores festas 
voltas em qur. por largos mezes áe nossa marinha de cuerra, a Re
nos debatemo. . nascença Fluminense inaugurará 

Trouxemos esse commentario á uma placa de bronze na rua Ba
Jetra de forma 11ãopor outro motivo rã o de Teffé, nesta cidade, con
senão pela raz~o muito singela de tendo as ephemerides desse grande 
lermos lido quj o sr . Doumergue, vulto dü histeria patria, - uAiao 
presidente da ~ rança, sem precon- sobrevivente da batalha do Ria
ceitos banaes '

1
que o diminuíssem chuelo, e levará a effeito u n gran

nem arrotando ·. a importancia de de certamen escolar, a que com
seu cargo, em 1 pleno Palacio do p&recerá o Exmo. Sr. Presidente 
Elyseu havia offerecido um grande do Estado, Dr. Feliciano Sodré. 
banquete á imp1rensa, representaca O Centro Academico da Facul
então pejos mais proeminintes dade de Direto de Nicthtrey, co
membros da A).ssociação dos for- participando das homenagens que 
nalistas France1!es·. serãQ prestadas ao Barão de 

«Au dessert >>l (é da praxe ... ) fi- Ttffé,enviar-lhe-á um telegramma, 
zeram-se ouvi1r varios oradores : dizendo de sua admiração e de 
o presidente da\Associação acima, quanto lhe é grato o dia de hoje. 

\l2 __ . ___________ ____} 
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ACADEJ 

Da possi bi I ida.de dos 
sol i citarem 

A opinião do desernbargac 

I?esde que se agitou, no nosso 
me10 academico, a possibilidade 
de quartos e quintannistas pode
rem gozar dos mesmos direitos 
que os solicitadores, no nosso 
fôro, independentemente de exa
mes a que esses , por força da 
lei, são obrigados, não procura
mos tomar qualquer attitude sem 
a.ntes ouv.ir a palavra de um ju
nsta flumtneose, cuja opinião au
torizada, de muito valor seria 
para nós. 

Por isso, entrevistámos, em sua 
residencia, no Rio, o De :embar
gador Godoy e Vasconcellos, pre
sidente do Tribunal da Relacão 
do nosso Estado. · 

Conhecida a nossa intenção, S. 
Ex. promptificou·se, gentilmente, 
a externar-se sobre o objecto de 
nossa entrevista. 

-Não vejo nisso - começou S. 
Ex.- vantagem alguma para os 
sen'·ores academicos ... Não ha 
mesmo uma razão que a justifi
que, nem de ordem financeira, 
nem de ordem pratica. 

O trabalho do solicitador, no 
fôro, é todo material, carece mes
mo dessa importancia que os se
nhores querem dar. 

- Mas não nos adviria dahi al
guma pratica? 

-De modo algum. Para se ad
quirir a pratica qi.;e as faculda
des, de facto, n!o ensinam, a si
tuação do solicitador pouco adian
taria tambem. . . A sua acção é 
muito limitada, pequenina mes
mo. . . Elles não podem arr>a
zoar, nem aggravar ... E' uma si
tuação de simples dependen
cia ... 

Talvez a intenção dos senho
res fosse mais ampla, mais se
gura, disse-nos S. Ex. sorrin
do •.. 

-E' possível, dentro de um 
limite justo e razoavel ... 

-Só a aituação de advogado 
provisionado é que lhes convi
nha. Seria, neste caso, de grande 

alcance para os 
medida que justL 
tenção, mas, dian• 
gor, é-lhes imposs 

Mt.smo que a J 
tasse uma lei pen 

Centro Aca~ 
faculda~e r 

de Nicf 

A 2Í de mai 
grupo de estuc 
culdade de D 
ctheroy resol ' 
Centro Acad 
Faculdade, ter 
tos provisoriar 
guintes directo 

Dr. Haroldo 
do, presidentt 
Cretton, 1 o se 
gario Rocha, 'i 
Neves Piaulf 
ro, e Rosa W6 
caria . 

Foram final 
vel Centro a c 
bibliotheca, 
com cerca de ' 
assistencia jut 
ta, desenvolvi 
pacidade ora 
de seus assm 
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a um deplora-

moeda, que appa
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de dengues, com 

DEMUS 

olharesprovo q Academ .I CO da do a «Erasmi c ' . 
D. Prata é fi g 

e rua do Ouv· ~G 

Fac ui-

~~~~h~b~. 10
E ato de N ictheroy 

me". Veste-s e ~ 
conta aberta ' 1 entro tl issolver-se- ít 

O. Prata é cinco :;extas partes 

Ponfnha '' . T u i te;; a~>~im o resol-
1 ° ue o seu acervo tera 

todo s a seg u e lo em Assem bléa para 
todo s a a m a t ~l ada . 
al g uem que afÍrTULO II 
das saias em ~~ S(!l:IO S _ 
r as é prej u dicil) l<OCIOH senw de tres 

an n un cio u pr,e ,, llotlos f•s que asRi~
s eu presente ·f t f,mdaçií.o do Centro 
d o -a pelo s<~ b i t~s E.>tatntos); 

dos ~s acaclemicos ad
da approvação dos 

, to til: 

G 
mic~d>> (tocloi! os ba-ovarnos ' ~nc ias jlll·idica,; e so

~ aclmittitlos; ou douto
-i quasquer ou tra>~ pes-

____ _,:,_.,_. 11 S>tbe r 011 bom1ade, 
1 ,ecia I homenagem). 

Q t 
_ adm issão dos soGios 

u e s oe~inte modo : 
des ou~· oposta ;mbscripta por 

ta se rá encami nhada 
- Synd icanci a.; 

P o r questões petenc ia do P resiclPn
pello explical-aS!'Soluç~o, quando esta 
vernos, em g~! r m o parecer da. Com-

com o s j o rnae~ ergencia, o Presiclen
a cceitam Q..__!" e o Conselho, cuja re-
vemo:.. - li ti ~a . 

Assim uns { açao dos que dev11m 
' . ;, pertencerá ao Con-

que eontranad\olou não· mas sómente 
mas finalidade s rá. res~lver em defi
a simplesment~ . 
e tudo pelo p~~'tixclusão de qualquer 

F.ssa circur'nl 
mesmo, não Tê'r de terceiro , divida
nos incidentes wa, depoi• de prev ia
machina repu thlf accusado (art. 8·_) 
. . .gamflnto da contrl-

ltttcas de vult•O,nesfls seguidos . 
v eram por epil oro posta ele exclusão 
voltas em qu~ terceiro , se rá ~irig~
nos debatemo• . que a. enca:mmha~a 

; Synd1canc1a; Cll.JO 
Trguxemos e: mesa que, emittindo 

letra de forma ~~ ~can:inhará o processo 
ienão pela razãr·a .. Julga~ento final. 
lermos lido que. ~~ aoceüo pagara: 

presidente da ~r1 de 5,000. 
ceitos banaes q ;homenag_ead_os est~o 
nem arrotando ter contnbu1ção obn-

seu cargo, . em 
1 b deveres do socio : 

Elyseu havta offe.umprir fielmente as 
banquete á impnpresentes Estatutos; 
então pejos nnpprimento dessas_ dia
membros da A lhe pareça~ Tiola-

. .Sou por esenpto, pe-
nalistas France~t ; e, si esta não at

«Au dessert» 15 dias, perante o 
zeram-se ouvir 
o presidente da ' l Assembléas, e, li I ·elho ou a qualquer 

lt4 

Com missão, eomp~ recer ús suas reu
niões, acatanuo sempre ~s uecisões 
th maioria, embora cont.wrias á ~ua 
opinião pessoal. 

u) Acatar as resol ncões ela Directo-
ria; ' 

e) Não concorrer de modo algum 
para o descredito ou rnina do Centro; 

Art. 11. - São direi tos do >'ocio : 
a.) Votar e ser votado paro qualquer 

cargo da Directoria, em Assembléa; 
u ) Tomar parte noti traualhos dasAs

sem bléas, discutindo e votando os as
sumptos que nellm; forérn ven tilados, 
e suggeriudo a:> med idas que j ulgar 
convenientes; 

c) Presidir a Assembléa, no caso 
previsto no art. ; 

d) Requerer ao Presidente a convo
cação ele Assem uléa extraordinaria 
com fim dec ln.raclo; cabendo recu rso 
pnra o Uonselho, ~i fôr contrar ia a 
<ieci~ão ou si não fê)r tlada dentro de 
8 dias . 

e) Gosar ela letra "e" do ar t . 2 · 
§ uni co. Excluam-se das "ali neas a 

a d" deste art igo, os homenageados . 
Art. 12· - Os socios uão respondem 

subsid iariamente pelas obrigações 
so';iaes . 
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O 2. eongresso Acacle-

I De NAVEGA C4ETTON I 
Deverá reunir-se em Agos

to proximo, na cidade de Re
cife, o Segundo Congresso 
Brasileiro de Estudantes de 
Direito. 

Pela leitura que fiz do 
enunciado das theses a se
rem apresentadas, espero com 
satisfação e enthusias mo o re
sultado de tão imporhnte cer
tamen intellectual , onde a mo
cidade estudiosa do Brasil 
terá ensejo de mostrar os 
seus conhecimentos juridicos 
e o desenvolvimento pro
gressivo e methodico da scien
cia de Ulpiniano. 

Não deixei comtudo de no
tar que as referidas . theses 
são mais de assumptos rela
tivos á Sociologia que ao Di
reito, têm mais este caracter 
de evolução rapida que actual
mente empolga o mundo, que 
a rigidez immutavel e confor
tadora dos textos da Lei. 

Não ponho em duvida que 
o conhecimento dos assum
tos relativos á socioJggia nos 
proporcione uma erudição 
aproveitavel e muito neces
saria, mas o verdadeiro advo
gado precisa ser antes de tu
do um argumefltador seguro 
e um pesquisador bastante 
arguto. 

Não será preferível discu
tir-se em face da Lei, que de
bater-se a respeito de ques
tões ainda indefinidas ? 

Deixemos que o tempo, le
gislador incansavel e organi
sador admiravél, auxiliado 
pelo progresso, propulsiona
dor da humanidade, corpori
fique as questões magnas da 
Sociologia, sciencia esta ha 
pouco prevista pelo grande 

sabio e phil 
Conte, e apen 
aquelles que 
pelos futuro s 
ciaes . 

Entretanto 
' successo de 

comício aca à 
mocidade que 
to en . te rra b 
ás luctas e o 
fi cadas não só 

pos que corr 
se de tal mod 
blemas de r~ 
cial que emp 
gresso brilh 
tornai~o-a di 
titulos de ad 
plausos . 

Assim se 
em dizer que, 
Congresso 
Horizonte foi 
o Segundo a 
Recife será u 



ao cruzono 
as éras que bem 

na linguagem do 
~m logrou uma im
il etaria maior, muito 

situação política 
epoca por muitos 
·onselheiros. 

os effeitos era o 
~ura bem havida na 
asseava a sua im

itas vezes ao lado 
)edro 11. 
e tocasse ! De todos 
oavam protestos e 
des, tão t:sponta

dia, espcntavam 
nente de sul a nor-

em como que era 
er uma individua-
de previlegios co

nendas e crad:ás .. . 
os tempos. 

estoura, embasba
o áquelles que a 
;em saber como, e 
com seu ccroisé» 

•I, cáe tambem com 

~ ais se preoccupa 
1tem. E' carga ao 

ttenções então se 
Dr. Nickel, ho111em 
.as moças, horizon
Dr. Nickel é a de-
povo, é a Repu

~nda de braço com 
'rovão, com Benja· 
t e Silva Jardim. 
tTS » . Frequenta as 
a com as coristas; 
1s amizades, é for· 
!>, é chefe político. 
~ltidões . Age e rea
ckel é tudo e, por
e a ser tudo, um 

as da Republica ... ) 
estigio se foi por 
' que outra moe

eia de força e de 
eiu fazer sombra e, 
política manhosa, 
o da opinião pu
l-o a um deplora-

moeda, que appa
e chapeo •cloche», 

1ios encarminados 
., é a D. Prata, me

de dengues, com 

Avi dos 
olhares provo :\ 
ctoa « Er<~smic '~r Florentino 

D. Prata é fi g • 
e rua do Ouv· 1 d . 
de chá e 10 ltos e ensmos 
Colombo. E ,1Ia de alumnos, 
me". Veste-se 1 porcional, tanto 
conta aberta ' 1~jora quando se 

D. Prata e , já em 1925 a 

todos a segu, I au as pu tcas e pontinha' ' . T~ I bl' ' 

todos a amar! ~rçava por um 
alguem que af JIPulação infantil 
das saias em c olar. 
r as é preju dici · 1 

• • 

an nun ciou pr j receita effechva 
seu presente f ,is de trinta mil 
do-a pt: lo !iil bi e o dr. Floren-

-------< 1 informar ao I e-
- satisfazendo to-

GOVBrnOS ' rr promissos ~o.r-
•lado, o exerctcto 

- -----1 
---~~i sem divida flu-

',i,m uma pequena 
Questõe/t divida interna 

d -'1 Por outro lado, 
es OU u;. endimentos de 

Por questõe 1 em d qu.e. ~e v~m 
pello explicai-a, a a mtnts raçao, 
vemos, em g(~ ~.; obras do porto 
com os jornae5 os varias melho
acceitam o r(! Capital, o esta
vemo~. de serviços agri-

Asstm, uns 1 d 
que eontrariadl c~tstrucçio e pre-
mas finalidadeà:los a escolas e 
a simplesment~J:olares, estradas 
e ~do pe~o p~ ! rodagem e ou-

Lssa c~rcur s de ináiscutivel 
mesmo, nao rê'J, . d 
nos incidentes t11! 0 hvera:n e 
machina reputh!]uer soluçao de 
liticas de vuiM1 embora o exer
veram por epil ·~ ro se acha en
voltas em qu ' I um «deficit » 
nos debatemo• . . 

Trouxemos : de mil contos . 
letra de forma , Gu o g~verno es
ienão pela razãl ,portumdade da 
lermos lido qu~ Victoria do VIII 
pr~sidente da ~· r:rasileiro de Geo
cettos banaes AIA 
nem arrotando 1 r.ue par com as 
seu cargo, em ' >tocollo de taes 
Elyseu havia off\teve aberta á cu
banquete á impnblica uma inte
então peJos nn,\ sição dos pro-
membros da A).! • d . 
nalistas France:!,~Ias e m ustnaes 

«Au dessert». ·em como da ma
zeram-se ouviiiStrumentos uti
o presidente da ' ::ja do processo 

I 
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economic.o da região. 
Não e:»tão mais por defi

nir os beneficos resultados 
de taes certamens, maximé 
quando, como no caso acon
tece, motivos de outra ordem 
congregaram no local indivi
dualidadee de scleccionada 
cultura, como soe serem os 
representantes, no Congres
so de Geographia, das diver
sas unidades federadas da 
União. Convem salientar o 
exito da exposiçao que lo
grou a media diaria de 1.010 
visitantes, de 24 de novembro 
a 31 de dezembro passado. 

Methodicamente dispostos 
os diversos productos pude
ram bem evidenciar a pro
gressiva vitalidade economi
ca do Estado, já pela varie
dade das a m o s t r ·a s, já 
pelo cuidado technico da cul
tura e do preparo dos arti
gos para o gyro commerciaJ. 

Subdivididos em doze gru
p o s , estiveram expostas 
amostras de café, de produ
dos agrícolas em geral, de 
fructicultura e de floricultu
ra, de fibras, de rosinas, plan
tas oleaginosas e medicinaes; 
de madeiras, de zootechnía, 
de mineraes, de ceramica. de 
varias industrias, de econo
mia geral do Estado, de Pe
dagogia e Hygiene e de cou
ros, pelles e artefactos de 
couro. Em outra secção fica
ram as machinas e instrumen
tos de trabalho. 

Para quantos se interes
sam pelas possibilidades eco
nomicas do paiz, a mensa
gem do dr. Florentino A vi
dos é um elucidativo reposí
torio dos melhores informes 

· sobre o futuroso Estado, de 
sua esforçada gestão gover
nativa. 

ACA 

M " as ... porque 

Já lá se foram para gaudi o da 
humanidade e honra da propria 
justiça, os tempos em que leis 
deshumanas, digamos diabolicas, 
ordenavam castigos infernaes á
quelles que transgredissem seus 
dictames. 

A historia nos relata a cada 
passo barbaridades sem par, ve
ladas pelo manto protector das 
proprias leis da época, sobrema
neira tíotaveis pela tendencia po
sitivadas de só castigarem os po
bres e humildes. collocando os 
grandes, os potentados, numa si
tuação de inquebrantavel impuni
dade, assegurando-lhes q u a & i 
sempre um direito illimitado so
bre a vida com todas as suas ma
nifestações e finalidades, d'aquei
les que por força de phenomenos 
sociaes, ou melhor, por força do 
mísero destino se achassem em 
nível inferior, em condições su
balternas. 

Ao lermos algures sobre os 
castigos das galés, como o dQ 
Banco, em que assentavam e 
amarravam os forçados para re
mar; o de Passar banco, que con
sistia em levar o infeliz roda de 
varetas ; o de Mudar de banco, 
quando o galé passava a peór 
serviço forçado; veio-nos á lem
brança em cores vivas horrendas, 
da barca do inferno com Charon
te a remar .. . 

No livro quinto das Ordenações 
do Reino, encontramos o espíri
to barbaro do legislador, tradu
zido fielmente na célebre senten
ça: morra «por ello» -queimado, 
açoutado, rodado, ou de mil ou
tras maneiras; leis estas discri
cionarias, com previlegios incon
cebíveis para uns, e inclemencia 
de pasmar para outros. 

Como já ficou dito, para hor-ü·a 
da propria justiça, abolidos que 
foram taes castigos e penas, ap
parece agora no seculo XX o le
gislador com tendencia cada vez 
maior á humanização da pena. 

Infelizmente, máo grado todo 
o esforço que se tem empregado 

para faz er desa 
vestígio d' aq ue 
crandos, ainda 
muitos tribuna 
do réo, este 
ta de tab oas 
custo e ' o 
supplicio avil 
ros de civiliz 
diz com os sen 
ta rios ·!e nossa 

Nós nos bate 
do banco de ré 
cedencia histo 
commenda em 

arbitrariedade 
pois sendo um 
to que nelle se 
Direito manda 
pre innocente 
do, e até es'l 
pio ser pessoa 
sacra est. Aind 
é dado o direi 
pena, o castigo 
dos jurados q 
portuno se ma 
veredictum. O 
sér flagrante in 
prejulgar e con 
zendo:.o perma 




