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Com o s ·t~r de vin~;,anc;a pri'.·adJ., de r-.,;,1 ~cão 
elos primordi s.::.o era até a.os t.heJlo~?;os c phílos.J-
phos dos secs. XVI XVII. a pena a .outro f1m nao vLsava 
sinão o de protege"· o me·J social conto os delín;ru ·nte8. 
Não ::;e in.<:pr• .... v8. aincia. c n um ser..!.'llento cor.:~~ or._l. 
A def<:sa ~::oc:.:: ··<>l•a·~sn en,ão, <trn ect.Fll'm:"' d0 ""1_u, 
~ ~·e c' o r. l~O., f-' '. o··1 :> ':'. I' V JS horizontes. IlOV""> f'J..!lU ,c; Se 
ab::r.- ... :.t• ~ , .. 1 r-, ... ~. A pena evclveu c,hn o .avJ.nço 
ua : t:. --~h •. _,_ ._ h cu '"'. , c racional, accorae c .m. a suu. 
v2rdacLir<:~ fL1::-licbde, clh ::~.~pi.a, principalmente, a rege
neraç :io ao culpsdo. Drhi 'jl' que hoje a considencm "um~ 
rc~c..,ão-dtfcs!:'. ch ccll::ct. vrdade contra o clemente que a 
perturba ... 

:Curant2 !."luito.s secttlo'. dizem-nos os mestres elo direito 
eür.ln:ll, a pena de mo:-te S.:. im1~ 12 a.:.. .. :.:s com o 1-r .;pc si c:; 
de fazer soifrer que r.az-er mor ·er. O que aterroTiz.av<J. nfa 
era prop.iam::nb o suppl:ch d::;. pena ultima, eram "as 
fór.:.na:; terrlveis de que c .>e su,jrllc:o .c;.,tava .ncompanhaclo.'' 

03 codigc,; do toda-; a-; n .. ções cultas caminham para a 
su:1 compH~ca ab:.'lição. Em :::Jr;uns, já não mais existem ves· 
tigios ca pen<l, cruel e;n su::.s egislações comii1uns. Muitos 
entretanto, pcrflam na luta pelo seu final e definitivo afas
tan::cnto s~L"CW ;( jamos. :i1m França, por exemplo. castl
ga\.:"'1.-,.(.) c-~m a pen~ de mc.rte 113 infracções, c~ue o Cod 
de 1!:'1.0 reduz.u a 3C. !T:J. L1'r~aterra, .no pr:inicipio do sec 
:XD~. t .. tlg::cv;:.::::1-f.? ,_em a ultima pena nada menos dE 
6.'(-E!B iníracr.õ;~. l'oic se pt< ôe com a morte somente a assas· 
sinaü.• e a a: ta trabi:;ã.:>. 

l'7::t Al1eri.Wllha. antes r1'J sec. XVIII, co.Jdcmnavam-s:
com a 1110ne 41 dr:lictos, reduz1dos. actualmente, a 2 casos 
apenas. Este.:: dados, tão expressivos e convincentes, fomos 
buscal-os na Pen0 7ogia, r:e Calon. 

Não é derr?is nos detcnl'amos, ainda, em ligeiro estudo 
comparativo . A the~e. por <;u<> natureza, c ·ige t~es anaiy. 
ses 

Jll J!1.'uHll1t. o .t .., ... Ll. (fU' L J. p ül:.;:,l) uO iL.o.>.f,llc Beccolna nd.o 
era mais que o c:ime de assassinato legal". 

Os ccnstitui1.1tes patnos de 1934 seg·uiram, neste parti
cular a Iícão dos parlamentares ele 91. 

IIa pouco, nn. Assembléa Constituinte, um deputado per
nambucano, sr. Au§.usto Cava'ca11ti, propoz uma emenda ao 
?.c e_h; d. \ ConsLtu!ção, adcpt..mdo-a para os casos de gran
LiC-3 , .. , .J.!ques no hera rio pubLco. 

O 1Jr-;iJlema c:omo ::~ria de prever-s3. :;uscitou numero
sos commentar~t..i. A pena de morte voltou, d'est'arte ao 
cartaz. A proposca nãu resistiu, porém, á primeira discus
são ... 

--------001--------
A rebuscada e caprichosa deshumanidade da pena que 

){leva o homem ao termo expirador da iniquidade", como diz 
Bocage, revoíta, profundamente, o sentimento contempora
neo E nem se pretenda e procure argumentar diversamen
te com "a decapitação pelo machado na Allemanha; a elec
trocução pela cadeira electrica e a into}ficação pela camara 
de gaz, nos Estados Unidos e os fuzilamentos na Russia". 
Nãp se argumente em contrario, insisto, com o exemplo da 
Allemanha "nação que, na civi:ízação contemporanea, é, co
!11{} dizia outróra o grande Emilio Castellar, o que eram os 
gregos na civlliza<:ão antig::>. povo ce pensadores, povo de 
philo:;ophos, pvvo de sabios", nem, tampouco, com os Esta
:;os Uniclos ou outras nações tidas cumo civllizadas, mas qua 
rev:rocederam á ')arbaria primWva no que respeita á repres
:;:ã<,> penal . 

A' pena de morte faltam os caracteres essenciaes de pe
nalid.:tde, por isso que ella não é divisível, não é intimidati
va! não é repara,·el, não é reformadora. 

· Carece de fundamento este caracter intimidativo que 
lhe procuram descobrir os seus u:L·tidarios. 

!'.<lçn.mos, snhrG el'e. um lige::.c estudo. 
Não ha motivos para qnc se aEi:·mc que a pena de mor

Além do Bra<al, a Rumanía, Portugal, H lJard'l., Italía te "'tem por fím p1·evenir pelo terra; do exemplo a perpe-
S. Iviarinho. Noruega, Sm-sa excepção de alguns cantões. tr:r-ção de grandes c~·imeR". Pensamos com os que dizem que 
Costa Rica. Guatemala, Ho:.:..duras, Nicarao:ua. IEquador, Vc- o exemplo, ou esnectaculo do ultimo supplicio, é mais pro
nezué'a Ul'Uguay e certos !:';;tJ.clos da Confederacào Norte prro a pervert~r elo que a moralizar o povo. 
A:ne1lc:;;.n:1 ext·'1guiram a ~e.~:> (1e •110~.~,. ConSE'• va::1-n'a As execucocs capitv.es publicas produzem, na opinião de 
entre entres nn.ues, a Frann~, ti.Uc.:1anha, Austria e a maio ia r nctavel jurista. uma excitação cios máus instinctos e um em-
dos esr·1do3 d::-. C.:m~ec.tra<', > Nor~e Am~.icana. 

1 
b .tn.nento dos b:ll"L~, desatam os il'npu~sos mais sangrentos 

- Pre i..._?:m, • o~·én, ~e:rnb:·. -ias a Fínhndio. e a Belgica, pa c~rutaes. , 
zc;; que, ser'1 a ·mvercn• c.bo i.!':l de ctlteito, a abo ran1, entre- I. . A~tualmente, e e~ta e _a a n:eihor prova de que ella não 
tanto. de facto. ! mnda, a pena ultrma e reahzada dentto dos muros dos 

Na Sulss·1. no f'ant:· d'Url. fn;;, "1da Pa1tl t.P ~r. ··.c~res, ~011ge do 'J sslste. ')Cla publica. E' _qud. rccol'lb:erA.'m os 
~o:, p~t~·a a ul~ ma exocuçào ·on a c~ de z •fl.: a.:J a tro· :er .1. : I f' ;r· •adores, o c c J' ,,acu!o ·de sua e::-;ecuçao serve muitas ve
bw ·cau". lt:" r:~ra excitar PJ povo o esuint'o de imitação. A propnsi-

:T"' • ~l·c·1n 0·, o~ ~'l'" ..,_,.r 1)' ''os ,c·1 •• l'C. r·r•'nnhr., n ro•t to1 vale citar a oh'lervação de Aubrl/, exa:::ada em um dos 
L''''~~~· .• :~.':-~1.;e'r~o"~ d';: 1~' ,'', ', ·,: .. ,0;: c;~1".. .. ~ a':'l':a ;~;;, e;~, se{ls livros: 
n·~ - --~ .. ~ ..• :"'"'';'0· ~- '.,..:11 r··r ··" ·" ') h" .~J. ...... .' 'ct' 0~"r':,l'1•lt" "c, . ~ No sec. XV!H, na D.h'1.Inarea os condemnados á forca 

u.- \. .!. .... .. :.; L. ..... \:. ..., j . i. 1. L ... ~ - ..... J. ' ~ /-:) .......... • .... ... . . .. 1 . A 
mis.~r CC' um c"r:as~o. ~ 181· ·:.. ~compaP "'r:~ ,,e ::''3 ruas da Ci.da .. e po! uma grande 

_ _ _ 1 P ~J:' <. .. ao qu·> t •L ' ~ <"i'l. sempre cJm um S"'rmao dirigido em 
"'u 3«1~·1. s:-'~~-'3 .... t 

1
, ·-.:.c': mui te existiu no~ t,., 11 ,o:- ~ltas vozes peb Mrtrdote ao .crimi.no:;;o. Os c.ui~ados piedo

do ru.~1 cr,'J. ~-1 • ,, com'acl ~ f"c;t'lda de nossa lcgda.çiicl ~o!.-~ o espe~ta.~ult; gu:> ~~ o:~ercr:•am ~os cr1mm~sos. ~erlu-
com~nnn n::~. O'.ladra re•mb" r"'"l::J. . 

1
:: • .r~ a ,tal 1-0lh J:M~ .nna"'m~.,_a~ po?ular que os 1:1d1V1duos 

0 Ari. 38 do Qn:J c,i. .'1~.1 de 11330 d' ,q nha.: 1 Jom.net.am _hoL ... dws ~a1a bozar d~st~s vantagens, e o 
_''A l)!:'lla dE' :'>.Jl'~{' _.," cl:da. na.'torr::!" go~ernc se v,m na :1ecess:d~~e de restnng~r_a pena_de forca 

. . . Dé'..t C'\ m;~ de,xa.Q'C: de ser ·~o]ecto .ch ~mbl~ao pouulac· 
E o Art .. 2J Qr·"-·:c ~~·lt",·c:.; "':'·ta i;"'r;:->. dC'1JOI:; fl e se t!· · Citaremos ainda.. um n~vo arP:umento"histot~ico colhido 

ver ~o;.nar' > l"'C'\'O;'a\~ _a ;én en \f1., s~~a e: "'~o;l~tada no cLr 1 noj livro Crime e Ps1JChanalyse, à~ Perei:·a da Silva. Quem 
S€):',lllllt~ no à.' .lL ''.Ç'J.n, ~ ( ·: 1 E11Jlf!~1. f'U. ::'rra na V'Sp::n leu, diz elle, a obra c.!e Carlos Marx "O Ca"1ital" sfJJA que na 
d:> dn ·n~~:::- 011 • ::tnt.o OU ., ·' fc ta nal..lOI:al" · li Inglaterra em ;ne>dos elo sec. rvi, enl coZ::sequencia do 

() 1''-d . ..,Ci1'll 'Jf.' 1fl"fl n!t. l ~1 JJ('n", (le n:;ort.C" 0 .\rt grinde nUIUt'l'::l r"r Y2":abundos que a infestavam, preSC'.'eVe-
43 c·~ al,:•J" ' r, 'I!~· ÜJ~t! 2 ""1_''~"'i r· •r c · 05: "pris"_o cell~l· rato-se-'hes pen"c .:e; cris.simas. Entre estas continua, fi
lar. 2.11 .,, "' . , r u~:J.o ,..r·"~' c-om t··ab'1.1ho obl'l"''ltC"l"' gu_;T.m desde c fust'rramcnto. á mut.ilac.§..o de unw. orelha 
p1 :.~~o c"'>cip'.~ n, ir:: ~ni~~ > '"'~ ·m rLi:.o e , :-r da ele ":tn]1l'f'l7 at~ u pena de mcrtr ··,o t:aso de reinciderr:\a . Durante o rei~ 
puoltro, rn-·1 Ccl <;C!TI mnab!lh' .te ~s.ra c, .. car o:ttro, multa n~ào de Hcnri::r..:e XVII! foram enforcados 72.000 vagabun-

A n "''1. Cn·· M·'<>'::.'J .,., 1 ?01 cli,r· ••1'' p0r sua vez e'i.' 1 dds. 
seu P.rt.. 72. · 21: .. ....,lc'!.. ip.-tl 1P1 E.nte .~ >Ol!da a, ?e a de P'!or· 1 I A 'ti temos, rea!mente. um. attcstado preciso de que, co
Ü'. ~~:~_.,,.,r'.;~. c.p~.>l --~ rlt .. ;;~1;:;acu.o 1:1ilitnr em trm- tmo ,....,; :o intim!dativo, influencia alguma exerce a pena 
P<• d ·~ucrrn '- :::··uel.l. i( proprio amm c:t.ad0 quem nos diz que no anno 

,"o'i :1 B r·,, lhA c. !?rano: • constit.ucic::oalistq l.:rrsile;ro , imlll~clia to ao et"" c1ue foi abol'da a pena de morte na Fran
citado 1~o·: \1(; 1.". 1 Piqen.el. r fr nd'"~-S" :1 pen:'l c•P or~e 1 ra o COPfic'e"lte c'P c-riTr>'~lalidade haLxon sensivelmente. 
ao co~·,·"cr•J·· 0 ., _,. ... - ~~.·J' 0 ·• nrlic'o C'l"r" ·e· - "l::"UU~n~· Accentun.m, S"'ll' r-azáo de ser, os defensores da pena de 
va ella ao Jury, ex1res:;;ão de "OD<o;:i<ncia publica, repugnavB hlof e que falar on. "screver co1tra a mesma, é desenvolver 
ao 11'"!-'.i~'radc:, o r{?·"' o cte d;·:: 'ltn; r ..,,tW 1"''a r a~ Q'lt' era:"J' tl.m thema SyP1oathico aos corações sensiveis. 
ch8 muc'ns '1 exe'"l'11-::t c,.':l cl.., su::~ rE>ru,·as se "Videncia- Mas. não só o sPntimento a renelle ... , a razão, o racio
va, lC'õLl:<'l:l\:1 ac i nnctr:1ntP, em ·1om·a cp'l se dlg'1, ..:omo c ttinio, a logica falam, eloquentemente, pela illegitimidade e 
mos ravar:1 0<: dec~·cüJs o. c commut., cão. Todos a concte·nna· · ncohe!·encia de rua a1)'Jlicacão. A inviolabilidade da vida 
vam, p:-ostcgue; a Republica executou essa condenmação,- humana, os erros • udlclarios, a impossibilidade da rehabili-
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res até ás do car-
s vencimen-

attribuidas pelas Deliberaçõe~ ns. 1.392, de 1 de Fevereiro e I demonstrativo, percebiam vantagens sup· 
1.407, de 27 de Março do corrente anno (não approvadas pelo 1go de prefeito, destoando, de modo flar 
Conselho Consultivo), percentagem-; que passaram a ser de I tos de todos os funcclonarlo~ municlpi . 
6% (seis por cento) sobre L Divida Activa, 1·obra.da amigavel Por taes fundamentos e os que co am do acto referido 
ou judicialmente, e distribuída pelos procuradores e sub- eu o submeto á apreciaçào do Legislativo qufl dirá da sua 
procurador. p:rocedencia e do seu acerto. Si as percentagens mot1varam 

Para comprehender-se o alcance de:,;sa liberalidade da I aquella situação para os procuradores, não é menos certo que 
Administração anterior, aqui, trans(!revo as informa('0es JS st~rviços da Procuradoria dos Feitos não exijam o cargo 
prestadas pela Contadoria, por onde se vê a impossibilic' :\; ~rl.>procurador, creação esta cujo unico merito consiste 
de m,-,·.~cer-se áquella situação tão .Prejudicial ao erario ,, a- ~.:-. o 1erar o orçamento com mais 9:600$0·'10 ou sejam oito-
nicin:ll: -:'1 : ~" · ni~ réis per m3Z, correspondente aos vencimentos es-

- U.pulc.d . s para o mesmo. 

I 
Pr-r-:;:;o como do' meu dever suggerir, desde já, á Camara, 

~ supp:essão do cargo de subprocurador, ficando a distribui-
U'Jo g g o g g g c~w (os, serviços da Pmcuradoria para ser solucionada na 

~ zs g gs. g <Fr · reorganização de.:; s~rl'iços mumcipaes, segundo a autoriza -
t'l g ;::: ~ ~ ;,:: g ;:ào ql'e solicite ua conclusão desta mensagem. 
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Essas informacões tornam certo que a Municipalidad 
gou, em seis mezes: por percentagens, aos procuradores e 
procurador quarenta e seis contos setecentos e trinta e 
co mil réis (46:735$000), fóra os respectivos vencimentos 

Era uma situação privilegiada attribmtta a tres f 
cionarios municipaes que, tomando-se por base aquene qu 

1'. these a"'Yes;;nls.da 1:elo ba·::ha-"'1 ~:1C:. o ;,_";-erú.:do E.:z~rra 
d~ uelegado da l!'~.culdad~ de. D!:eito ae N1terôi. 

Qlo PnnPiro Congre.:s1 Jenmco 0a1vers1tano do Brasil re
alizado :n::t Bahia, e approvad.a em sessãc de 12 de Out~bro 
de 1936, subordinada ao thema "Deve ser introduzida em 
nossa legislação commum a pena de morte ? .. está assim re-
digida: ~----

"Srs. congressistas. Vós os queYtendes dedicado aos estu
dos socio-criminaes observareis naturalmente a ausencia 
de subsidias novos na .argumentação que .apresento contra 
a introducção d.a pena de morte em nossa legislação commum. 

Alili,s. é o dr. Rtdrigues Dória, professor das Faculdades 
de I:'ireito e de Medicina da Ba:-l.ia, quem, ventilando o as
.sumpto, affirma que "tem sido tanto P- tantas vezes discu
tido que não ha mais um argumenb novo, e as discussões 
novas quer ele um lado quer d~ outro, limitam-se á reprc-
ducção dcs ;ae;,L,:>s argum-entos." 

Si, realn:1;;::ü , a zvolução juridiea aconwan!1a .. pari-pas
:-u, .. o progressJ social, havemos de ccnv~ que esta me
c'ida repressiva se encontra em completo de.sarcordo com a 
civilização hodierna. 

A pena, dizem Gs criminolcgcs e a historia nol-o con-
1 [iJ:ma, ··t?m expressado o esr::ito dominante do>, gn11Jos 

numanos no.s àiv·ersos estadias socia33 ... Foi desaggravo e 
supplicas de clemencia <.~cs deusrs irados, sedento$ d?~ 
gança; foi proscgue Jurandyr. Amarante, vi.ndicta"' privada. 
_, 1"eL:::t de talião, o talião immemorial qu2 já vem do Co
digp de Hamurabi, rei da Babyl·:mia, ( sec. XX ou XXIII a C.), 
do olho vasado por clho vasado (Art. 197!. do dente que
l·,rado pm· dente quebrado 1 Art. 200), foi e é a vindicta pu
blica, é a intimidação, a coacçã'J, a defesa social. .. 

V9.riam os criminalistas na classificação dos pericdos 
hi.stcricos que assignalam as maneiras diversas de applica
ção das pennas. Neste particular. ··auctores utroque trahunt ... " 

Embora reconheçamos a verdade proclamada por Or
tolan, de que todo jurisconsulto deveria ser historiador e 
todo historiador jurisconsulto, nãc uos é possível, numa tra
jectoria historica, vencendo as d1fficuldades da hora pre
sente, reatar, como di-ri~Aloysio de CastrtD, na cadeia dos 
tempos cs dias distant~ e dispersos:, não nos é possível 
J:enetrar nos primeirosGI!lbores da histeria humana, na época 
da excessiva crueldade das leis penaes. 

E' difficil, senão irrealizavel. adaptar ás condições do 
momento o gi·ande manancial que o estudo e a critica do 
r,roblema nos cfferecem. Para tanto, seria necessario possu
i,:semos "aquella fórma de imaginação reconstructiva que 
fazia de Michelet, historiador, o contemporaneo das gera
ções extinctas ... Dest'arte, poderiam os pintar os mais requin
tados supplicios nas suas mais variadas fórmas: 

- a flagelaçãc, a crucificação, o esfolamento, o es
quartejamento, a dilaceração pelas féras, a suffocação na 
cinza, a immersão em caldeirões de oleo fervente, a travessia 
a nado de rios repletos de croccd1os, além da lapidação, 
das torturas. da róda, do esmagamentc, da fogueira, do 
peljminho, da dególa, do fusilamento e da decapitação pelo 
machado. Estes. segundo o autor de "Psycologia e crime,•· 
o:; aspectos cb~ectivos que a pena tem assumido em suas 
diversas modalidades. 

Não desenvolveremos um estudo S')bre esta synthese. 
Não aprecia·,.emcs cada uma de per si taes penalidades. Elias 
precisam antes esquecidas que lembradas. 
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te, Laet aconselha. evoquemos semp·re o Verbo que nos dá I 
a v,ida. ACTOS DO PODER LEGIS 

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, outra não poderia ser a resposta á these 
:ormulada: 

Somos contrario á introducção da pena de morte em 
J1ossa legislação commum. 

O sr. Ministro da Viaçãc tomou as necessàrtas provi
dencias afim de que fique reservada para execução das 
obras de melhoramentos da bacia do rio Iguassú, na bahia 
::ie Guanabara, a importancia de 1. 647:337$200. 

O mercado do disponível de café, abriu,-h ontem, firme, 
porém, com as cotações mantidas na base anterior . 

O typo 7 fci cotado na taboa ao preço de 18$400 por 
dez kilos e os negocias levados a effeito foram em vulto 
regular. 

Até ás 11 horas venderam-se 3 .'746 saccai e mais tarde 
3. 581, no total de '7. 329 contra 4. 285 ditas, anteriores . 

Fechou firme e inalterado . 

COTAÇõES 
Typos 
N. 3 ...................... . 
N. 4 ..... .. .... .. ...... .. .. 
N. !5> .. ... . . ....... . .. ... .. . 
N. 6 .. ........ .... ........ . 
N. '7 ........ ...... ...... .. . 
N. 8 ........ .. .. .. ........ . 

Pc:>r 10 kilos 
20$400 
19$900 
19$4{)0 
18$900 
18$400 
17$900 

Pauta semanal, 1$840 por kílogramma . 

Foi o seguinte o movimento estatistico: 
Entradas: 10 . 395 saccas; desde o 1° do mez: 76.221; 

desde o 1° de Julho: 93'7. 843; idem do anno passado : .. ... . 
1 . 253.764 ditas. 

Embarques: '7 . 325 saccas; desde o 1° do mez: 41.15'7; 
desde o 1° de Julho: 690. 630; idem, no anno passado: . 
1. 208. 990; café retirado pelo D. N. C. : 2. 500; consumo lo
cal: 500; doado, 10, ficando em "stock": 6'85 . 973, contra 
647. 322 ditas no anno passado. 

Café revertido desde o 1.o de J11lho: 11.~54 saccas. 

o merçado de cambio livre iniciou, hontem, os seus tl·a
-ba:!hos, em condições calmas e com as taxas na t$ixa. 

Os diversos Bancos vendiam a libra a 82$950, o dollar 
a 17$000 e o franco a $790 e compravam cobertura,,\ 83$150 
a 16S800 e a $770, respectivament-e. 

Nessas· condições ficou o mercado, no primeiro encer
ramento, sem interesse e calmo. 

O Banco do Brasil affixou as seguintes taxas de cam
bio livre: 

A 90 d./v. - Libra, prompto, 82$850. 
A' vista - Libra, 82$950; dollar, 17·$; franco, $790; es

cudo, $755; marco (compensação), 5$300; florim, 9$170 ; 
franco suissc: 3S915; idem, belga, 2$880; peso-argentino, pa
IJel, 4$740 e uruguayo, 9$060. 

O mercado de titules esteve, hontem, em posição ani
mada e com regular movimento de negocias. Em média, as 
cotações registadas foram as seguintes: 

Diversas Emissões, nom. , 764$000; port., 758$ ; Reajus
tamento, 808$; Ferrcviarios, 1:000$; São Paulo, 5 %, 189$; 
8 %, 930$; Minas, 9 %, 87'5$ ; 5 %, 164$; Banco do Brasil, 
410$; Docas de Santos, 230$; São Jeronymo, 230>$000 . 

Tempo - Instavel, com chuvas e trovoadas. 
Temperatura - Estavel. 
Ventos - Variaveis, predominando os do quadrante sul, 

sujeites• a rajadas de muito frescas a fortes. 
Estado do Rio - As mesmas . 

Na Pagadoria do Thesouro Nacional serão pagas hoje, 
12, as seguintes folhas do de cimo primeiro dia util : Mon
tepio Militar da Marinha de A a Z e Diversas Pensões da 
Guerra de A a J; e folha dcs identificadores do serviço ex
t erno de identificação profissional do Ministerio do Tra
balho. 

Lei n.0 127, de 10 de Novembro de 1936 

A Assembléa Legislativa decreta e eu saucciono a se
guinte lei: 

Art. 1."- E' contado para t.odos os e'/:eito~ legaes o tem
po de serviço comprehendido entre 3 de Janeiro e 2 de De
zembro de 1931, em que o bacharel Euclide& Solon de Pontes, 
promotor publico, da Comarca de Bom Jardim. 
promotor publico. da Coroara de Bom Jardim. 

Art. 2·" - Revogam-se as disposições em contrario. 
Publique-se e cumpra-se em todo o territorio do Es

tado. 
Palacio do_Governo, em NiteTói, 10 de Novembro de 1936. 

(aa.) PROTOGENES PEREIRA GUIMARÃES• 
Antonio Moniz Sodré de Aragão. 1 

Lei n.0 128, de 10 de Novembro de 1936 

A Assembléa Legislativa decreta e eu sancciono a se
guinte lei: 

Art. 1." - Fica o Poder Executivo autorizado a dispender 
até a quan tia de vinte e cinco contos de ré i 'I (25 :OOOSOOO), 
para, de accordo com a proposta da Camara de Commercio 
e Industria do Brasil, resolver a questão dos emprestimoa 
contrahidos em 1928, pelo Governo, nos Estados Unidos da 
America do Norte. 

Art. 2.• - Revogam-se as disposiçõe3 em contrario. 
Publique-se e cumpra-se em todo o t erritorio do Es

tado." 
Pala cio do Governo, em Niterói, 10 de Novembro de 1936. 

' (aa.) PROTOGENES PEREIRA GUIMARAES 
Antonio Moniz Sodré de Aragão. 

ACTO~ DO PODER EXECHTTVO 

Decreto n.0 89, de 20 de Janeiro de 1936 

O Governador do Estado do Rio d~ Janeiro, usando das 
attribuições a que se refere o Art . 18, do Decreto n ." 3. 354, de 
21 de Setembro do anuo proximo pas~ado e tendo em vista 
o memorial apresentado pelo director da Escola Technica 
Fluminense, e, afim de attender ás exigencias da legislação 
federal no que concerne á equiparação dos estabelecimen
tos de ensino superiore· mantidos pelo Est.ado, 

DECRETA• 

Art. 1.• - Para o effeito da letra "a ", do Artigo 2.•, do 
Decreto n .• 3 .1·02, de 17 de Julho de 1934, fica o Secretario 
dos Negocias do Interior e Justiça . autorizado a approv.a:r, 
mediante proposta do Conselho Technico Administrativo, ou
vida a Congregação, as modificações que se tornarem ne
cessarias no Regimento Interno da Escola. 

Art. 2.• - Fica sem effeito o Artitgo 3.•, e seu § 1.•, pas
sando a figurar como artigo os respectivos paragraphos 2.• e 
3.". 

Art. 3.0 - Fica outrosim sem effeito a parte final do ar
tigo 4.", do mesmo decreto, que diz: "não gozarão, entretan
to, das vantagens conferidas aos funccionarios publicos es
taduaes. " 

Os Secretarias de Estado do In terior e Justica e das Fi
nanças assim o tenham entendido e façam excêutar. 

Palacio do Governo, em Niterói, 20 de Janeiro de 1936. 

Caa.) PROTOGENES PEREIRA GUIMARAES 
José Monteiro Soares Filho. 
José Mattoso Maia Forte. 

Publicado novamente por ter saldo com incorrecções. 
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nt '"'ti ~Jo r n ju •. ,_h' :.. ·' ttJr::. d.:: 1 
grupo ~ccolar de ·ctei:ro, no numicipio de Cantagallo, Au-
rora Alvares, com s vencimentos integraes, que actual- 1 

mente percebe, isto é, 7:280$000 annuaes, a saber: 5:460$000 
de vencimentos propriamente dit<>s e 1:820$000 de gratifi
cação addicional igual á ordinaria, em cujo gozo se acha, 
a partir da data da publicação deste acto; ficando aberto 
o necessaric credito; concedendo, nos termos do accordão 
proferido pelo Tribunal de contas, em sessão de 28 de Se
tembro do corrente anno, ao 2° tenente da Forca Militar 
Ascendido Alves de Souza, o accrescimo de 30 % (trinta 
por cento) sobre os seus vencimentos de 8:400$000 'oito con
tos e quatrocentos mil réis), que, então percebia a pa.rtir 
de 3 de Março de 1935, levando-se em conta o que houver 
percebido por effeito da gratificação de 25 % (vinte e cinco 
por cento) em cujc goso se acha, nos termos do Art. 158 
do Regulamento baixado com o Decreto n. 3.179, de 29 de 
Dezembro de 1934, Art. 2° "in fine·· do Decreto n. 51, de 
25 de Dezembro de 1935, fic:tndo aberto o necessario cre
dito. 

DIA 30 : - Declarando a adjunta effectiva do muni
cípio de Niterói, d. Mer-cedes Ribein de Almeida, co:n c1 1 

reito a perceber, a partir de 12 de Março do corrente anno. 
dia immediato ao em que completou vinte a1.nos de serviço, 
os vencimentos annuaes de 3:600SQOO, nos termcs do Dec. 
n. 2. 921, de 21 de Junho de 1933; declarando, a professo1a 
cath-edratica do município de Petropolis, d. Thereza Ma
thilde de Abreu Sodré, com direito á percepção da impor
tancia total de 1:690$631. ccrrespondente á differença de 
promoção de classe e gratificação addicional anterinmente 
concedidas e em virtude do acto de 28 de Junho de 1934. 
que mandou contar para todos os effeitcs legaes o pcri::>do 
decorrido de 1° de Janeiro de 19C3 a 13 de Marp de 1904; 
ficando aberto o necessario credito. 

DIA 9-11-936: - Foi mandadc contar, nos termos do 
accordão proferido pelo Tribunal de contas, em sessão de 
28 de Setembro findo, a.o então coaferente de 4a classe da I 
Delegacia Fiscal e actual 3° omclal da mesma delPgaci.a, 
Antonio de Mello Teixeira, para trc1os os effeitos 1 gae.s, n'1 
conformidade do Decreto n 3.286. de 5 de Julho de 1935, 
o tem-po de mwe annos. quatr~ mezes e seis dias. concer-

•. ....-ne11te aos períodos de 12 a e Março de 1824. :1 31 de Dezembr0 
de 1930, e de 16 de Março de 1931 a 30 de Novembro d:.. 
1·933, em que exerceu cargo ''P.munf:'rado pel0 Estado sem o 
.caracter de efí-ectividadE': foi mandado contar, n0s ter
mos do acccrdão proferido pelo Tribunal de Contas, em 
sessão de 28 de Setembro findo, á dactyl:Jgrapha da Con-
tadoria Central d" Dep::utamento elo 'Ih·esJuro, G~b,·iol~ 
Lopes de Oliveira, para todos os effeitcs legaes. na con
formidade do D<:::reto 11. 3 .286, de 5 de Julho de 1935. o 
tempo de 5 annos, 3 mezes e 5 dias, concernente aos pe
ríodos de 18 de Março de 1927 a 11 de Agosto de 1931, 3 
de 17 de Agosto de 1931 a 30 de Novembro de 1933, em 
que serviu no Instituto' de Fomento e Economia Agrícola 
e no Serviço de Defesa de Café. 

DIA 10: - Foi nomeado, nos termos da Lei n. 78, de 
1o de Setembro de 1936. o escrivão da Collectoria das R:m
das do Estado n'J municipio de Vassouras, Antcnio Mattoso 
Camara, para exercer o cargo dr collector do m-esmJ mu
nicipio. 

DESPACHOS DO GOVERNADOR 

DIA 10: - Milton Carlos Er ... ga Netto, solicitando effe
ctivaçãc e vencimentos iguaes aos demais medicos ':lo De
partamento de Saúde Publica onde serve ha tres annos 
(ficha 2 .738-36! - Indeferido; _'\lberto Gomes, <:olici· ando 
reintegração no cargo de ínvest1gador (ficí1a 2.107-36! -
Indeferido, em face da informação. 

DIA 11: - Club CentraL pedindo isenção de impcsto 
de transmissão de propriedade tficha 2 741-36l - Sellem 
devidamente. 
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automato. s são o que d'elles fazem a hereditarie- ligeiramente est udado a escola posit iva, notamos que, em 
dade e o meio,-eis n substancia a doutrina da moderna Pe- contradicção flagrante com os princípios que defendem, 
nologia; não existe vre arbítrio, a censura e a punição são transcedendo mesmo ás raias do bom senso, opinam os seus 
injustas e desarrazoadas . Nada resta fazer senão modificar o adeptos, excepção principal de Ferri, pe:a appli.cação da pena 
meio, que prevaleça sobre o estigma hereditario. de morte para a eliminação dos criminosos. 

Sem duvida, para bem geral, o criminoso, a quem a so- Assim é· que Garotaln a recommenda {!Orno "o unlco 
ciedade tão gravemente offendeu, deve ser temporariamen- meio absoluto e completo de eliminação" . Entende elle que, 
te mantido em reclusão, mas tornando-se-lhe esta a mais de- a reclusão perpetua "não póde ser um succedaneo perfeito 
liciosa possível. Tal, em summa, a agradavel doutrina que da pena de morte porque deixa ao delinquente a possibili
tanto se recommenda aos nossos criminologos e é t ão emi- :lade da fuga, e do perdão" (Criminologia, pag. 268) . Cui
nentemente razoavel no terreno da evolução materialista. dn.mos que este argumento não merece, em absoluto, reba-

Não é somente "a idiotia uma reversão , o crime uma tido ... 
doença, o livre arbítrio uma illusão e a religião uma emoção", Sabe-se que para Lombrooo o crime é um phenomeno 
conforme a doutrina de nossos sociologos adiantados, mas natural, e tão necessariamente ligado á natureza humana, 
não raro é dos proprios animaes inferiores que deduzem elles quanto a concepção, o nascimento e a morte. 
o seu codigo de moral e vida social. Si não existe Deus e Quem suppuzéra que a pena ultima contaria por defen· 
não passa o homem de uma metamorphose evolucionaria do ~~úre.s aquelles que negam o dogma moral e social da respon
macaco, ou proximo parente d'elle, naturalissimo é que vol- sabilidade? 
te á vida simples de sua raça e recupere a independencia ab- Quem suppuzéra que a escola que supprime o direito 
so:uta e a liberdade irrestricta, de que o despojou o Christia- de punir, porque néga o livre arbítrio, fosse partidaria da 
nismo com suas leis matrimoniaes e outras convenções "im- pena cruel? 
moraes". Por isso, vamos estudar o chipanzé nas selvas afri- E' um testemunho eloquente de que na mais completa 
canas, ou outros bichos tidos como ascendentes do homem e confusão resulta o numero innumeravel de meios que ella 
surprehender-lhes os habitas e costumes, para, pela d'elles, nos apresenta para cobrir os nossos erros sociaes, visto como 
remodelar a nossa conducta de victimas da intitulada civi-, os seus principias e regras são, invariavelmente, contradi-
lização. ctorios entre si. 

O homem é, pois, reduzido a simples condição de ani- * • • · 
mal. .. E nem se extranhe a nossa affirmativa . E nem nos • Foi depois da publicação do livro universalmente co
accimem de exagerados: nhecido pelo titulo "Dei delitti e delle pene", em 1764, do 

"Sêcle, sobretudo, bons animaes ! exc:am:wa Ferri, repe- nnmortal criminalista Gesare Bonezana, marquez de Bec
tindo Emmerson" . As futuras gerações, observa um publi- caria, que o problema da repressão penal começou ·a attra
cista patrio, terão animaes excellentes ... O mundo, pelas hir a attenção dos maiores espíritos. Livro que, na opinião 
deducções tiradas do conselho de Ferri, será, futuramente, dos mais acatados mestres, operou uma verdadeira revo
tl'ansformado em um jardim zoologico de grandes propor- , ~~ção na sciencia do direito penal, que deu imp ulso ao mo
ções . . . 1 v1men~o _reformador, cujas primeiras consequencias foram: 

Os "implacaveis missionarios da navegação" não reco- , a_ aboliçao dos horrores seculares da tortura e a proclama
nheceram a verdadeira fin alidade da vida humana . Para j çao do grande e verdadei:ro principio de que a a pplicação 
elies, o bem suoremo da existencia reslde, talvez , no comer , da pena de morte deveria ser abolida não só em nome da 
e dormir. Não nos parece, nesta altura, extemporanea a in- ! !J.rotecção á personalidade humana, mas em nome da jus-
terrogação de Hamlet: t1ça. 

What bis a man ! Em duas occasiões, sómente, Beccaria a considera ne-
If is chief and mar!{et o! bis time 'I cessaria: "n<;>s momentos em que uma nação póde recuperar 
Be but to sleep and feecl? A best no more. e perder a; ~berdade e nos de anarchia". 
Não era, pois, sem razão, escreve um sociologo patrio, ~ta llç~o,. seguem:n'a os classicos. 

que Sp<:!ncer. o ~.;clelJre :~ ttLor da thco.:..- üatura !ista, ji na . T~o ~eClSlVa a a~çao do eminente philo.sopho e penalo
~ua velhice, reconhecia nesses tempos um retrocesso para a g1sta ltallano em prol da abolição do ultimo supplicio que 
barba ria . . . ho~ve mesmo quem escrevesse que "emquanto .t!xistil:. um 

" iver, já se disse, n ão é só preench er condições existen- 11atlbulo, de um .lado permanecerá vivo, el~quente e tenaz 
c·aes ;.nsuprivei.s, nii,3 é deste modo vegetar . "E' mais do que ~ s~blíme Be~carza, e de out~o,,sempre lummoso, o symbolo 
i.Jso amplitude da vida, escreve um publicista, vida á larga, por excel;encia,... da Re~empçao . 
sem a mesquinha revoltante do ar que respira e do alimento Merce da mfluencia de sua monumental obra, Pedro 
que rcc3be, viver é ·aspiração para melhor, é desenvolvimen- ~eopoldo de Toscano, entre outras grandes medi;Ias, aba
to da vlda. :: uistenQão das actividade:; para a r ealização do _Ju a pena de mort~ ~ a to!tura e estabeleceu a Igualdade 
i:_:;;a : ou é ass im e o homem é home_n cu enté.o será uma te- de todos P.erante a -el; Jose_ I!, da Austria, tambem aboliu 
;:G',to!Ógia humana, atrophiac;.as as faculdades nobres que o ~ p~na ultima, com a e~cepçao dos delictos militares; e Fre-
di.stinguem, reduzido á vida resk icta das celulas''. c,enco, 0 ~r~nde , suppnmm a tortura na ~lle.manha. . 

A escola positiva nada admite senão materia e força. Os philosophos do XVIII ~eculo, contnbmram, efflcaJ-
D'ahi, que não somente negue toda a :iberdade de escol~a, mente, para. a reforma das leis penaes e para a aboliçao 
rrtas ncnhum.a.s actividades reconheça no homem que nao da pena capital. 
io nGrtr.m o necessario res•~ltado de forças puramente phy- A escola classica, onde fulgem as mentalidades dos 
s!ea::; e chinücas, tão pcuco adstricta;:; á idéa de moral quan- ruandes penalogistas do seculo passado: de Charles Lucas 
to sejarn as lek de grevitação. D'ahi o acabar com toda a Broglie e Faustin Helie, na França; de Pessina e Talomey, 
liberdade cte acc§.o COlCl tcda a responsabilidade e com toda na Italia, proclama a illegitimidade da pena cruel e só a 
a moral na ccnéludta humana. Eis o fim a que chegaram os considera acceitavel .. quando significa r uma necessidade, 
pseurlos evo'ucionistas, induzindo a negação do liv re arbítrio, actual" . , a n cga ;;ão da respon3:'J.bilidade moral , a negação da liberda- Magarinos Torres, com notavel poder de analyse, affir
ce h tnu.ma . Elles, na a dmiravel observação de um pe~sa- m~ que pena de morte. é, antes de tudo, a negação de toda 
menta brasileiro, sob um céu despovoado de Deus archite:cta- a sciencia penitenciaria e a conllissão da bancarrota da 
ram um mundo povoado de automatos. propria Medicina Psychiatrica, consideradas ambas incapa-

E' que.;;tão que não mais admite duvida: "O homem só zes de reformar um caracter . 
pode ser punido si fôr culpado; só é cu'pado si fôr moral- A sua applicação não está, pois, de accordo "com a.> 

• .... • . · · , • "US - nr:,ces.sidades de adaptação ás tendencia.s do mundo hodier-
livre, poderá no muito commeter uma acção damnosa, nun- nc" . 
ca uma falta". Em nos declarando contrario á introdução da pena de 

o livre arbítrio, já se vê, é assmn pto demasiado exten- morte em nossa legislação commum, prestamos uma home
so para ser disc.uti.do acciden talme_!lte. ~~o fôra, portanto, o 

1

1;1agem á Jt~stiça, ." expressão ~o bem, á Justiça,. symbolo ~a 
natuta! receio do aesvb da d2scussao da mese, e, certo, t el-o- Igualdade, a Justiça, emanaçao dh. .verdade dvma, e, pois, 
1mnos anal~.':.,. do mais demcradamen.t~. representação de Deus, que é a verdade d as verdades" . 

"!i!vit.ae. a orecipitação no conc:uir. rGoetia sem cessar o. Contra estes principies tremendos, contra estas medi-
gran!Wp.reconizador do methodo in.ductivo". Após havermos das extremas, contra as doutrinas que nos trazem a mor-
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tação de qua' 1uer criiD1.10.So s •. :> os r.rgumentos bas~cos e por SL u pohtka. "á daal L..: 11os:sc em tho;)ria, 
isso, constantemente, repetidos em defesa do nosso ponto aconselha "prlncipios e nórmas que nãc ao postos em pra
de vista! Parece-nos inopportunn. uma apr'"ciação detalhada tica na vida quotidiana". 
acerca destes argumentos. Claros c incisivos, não precisam, E' ainda o prof. Afranio Peixoto quem accentúa que 
minuciosamente, discuLdos. "a mocidade, os ho.t".:::as, a sociedade culta, emfim, máu 

Seja-no'; pennittido. em rap:do ".;ame a:.-gumentar com grado conhecer o a~1Liriuado de n:uitos institutos, o ran'jo 
Be cc.:1 ia. Ol\.1 1to á i!n wlabiiidat:e c ~ vida . o.1mana, dizendo de nnntos Dreconceiws, a elles tJtcr<>.riam, a elles se a~~os
que "o bom.:. , 1 :.o ( o senhor c.e su~ prowia vida, não tem tumaliam é até os repetiriam quando fossem chamaãos a 
direito aigu.u d;:: cl'~~:a dispôr, não é ivre d,; renunciar a el- legislar, a fazer obra nova". 
la quando bem lhe pareça. Como, pms, poderia alienai-a na~ O hiato, affirma Jurandyr Amarante em seu recentis-
mãos de seus semelhantes? simo livro "Psychologia e Crime'', o hiato subsiste, por-

Como poderia elle abdicar nas mãos da sociedade um tanto. Theoria, de um lado. Pratica, de outro. Uma é a 
poder que lhe não pe:.-tence ?" A vida, ainda o affirmamo~ doutrina· Outro. é o co digo· 
apoiado em Beccaria, é um direito imprescindível e natural A pena, diz VON LISTZ, filha do ~ivre arbítrio, induz 
do homem sobre 0 qual nada pode f 2.zer a s'Jciedade. a idéa de responsabilidade, que é por sua vez o apanaglo 

Vem ele molde, emt.anto, outra o!Jservação: do homem mentalmente deser.volvido e mentalmente ~ão. 
"Os processos modernos de identificação, de pesquizas são "Sejam quaes forem as finalidades a ella attribuidas a can

hoje, diz um partidario da pena: \lltima, muito aperfeiçoado~ tradicção se faz flagrante entre o espírito jurídico da épo
para ser difficil deixar substituir o criminoso pe~o innocen- ~~s" .e o papel que ella representa petrificada nos codi
te, e condemnar á morte porque uma testemunha acha o 
preso parecido com 0 indigitado réu·. mr. Rodrigues Dó- O criminoso, segundo os ensinamentos da escola posi-
ria _ o pro.'ccto do Cod. Criminal Bmsileiro, PY· 40) . tiva, não é responsavel moralmente, a sua responsabili

dade é social . A solução do prob:ema da responsabilidade 
r .. err.bra.fl':os, po.é,l, o exemplo de Bruno Richarcl humana, no dizer de um estudioso dcs assumptos penaes, 

Hauptmann, envolvido no celebre caso do baby Lindembergh arrancou ao proprio Dallemagne, um dos mais abalisado~ de
e este annu levado á cadeira electrica nos Estaáos Unidos Iensores da Nuova Sc1Lola, a confi~são de que a doutrina 
Tcda 'ia, ni!o o discutiremos. Limitar-nos-emos, apenas, a de Ferri te . .:minava por um x. 
transpla:ltar para esta& paginas 'l duvida que continua a pai;. Não concordamos com a negação da responsabilidade 
ra.- na consclencia de toda gente: moral. Apoiado na !içao da escola classica, pensamos que 

Seria Hauptmann o princip~ causador da morte do pe- só ella j ustifica a p ena. 
queno Lindembergh? Seria reilfmente, tamanha a sua in· 
fluencia que o flze:::se, de ac?orcto con. a legblaçãc a111ericana Examinemos, com tudo, 0 assumpto · 

"Fundamos, diz o professor da Faculdade de Dü·eito da 
merecedor da pena de que foi victima ? Bahia, cons. Felinto Bastos, em seu livro Breves Lições de 

E~rn cas:J negativo como rehabilital-o ? Direito Penal, a r esponsabilidade moral do criminoso no seu 
A' apreciação dos enthusiasta" da medida extrema, dei· livre arbítrio : consciente de grande parte das manifesta-

xamos ~sta interrogação. I ções do seu psychismo interno e comprehendençlo tudo que o 
Prosigamo:z, pois, e:11 busca t:le novas investigações. cerca, sêr inte~ligente ~ ~otado ~e razão. te.m o homem a 
Sil,ple', ctp'::tnado do evolucionismo de Lamark, diz um 

1

- faculdade d~ ~e poder aellberar hvre e consc1entem~nte eu
pensador bra<:ileiro, defenden do o princip;c da indefinids tre duas de~1soes oppost'ls . E porque elle tem esta llberd~de 
variabUidadf! da c~pe •.e. Dt:!?'l'''" dt.' subi to se viu exalcaclo ; de escolha. porque elle escolheu uma podendo ter prefendo 
se ,-iu erigiclc, p0~.cmo: ôizcr as.,.1m. por Rencm ao sabio- for- a outra, é qu~ elle é r~::;ponsav~l ~nor~~ e pen:::-lm~nte". 
neccdor da "crr'l.ndc .plicação do numdo e da verdadeira 1 A negaçao do llvre arb1tno e a pnme1ra conse-
philoscphia". <> l q~1e~cia logica da acceitação do dogma da evolução mate-

~ 1 • · , .. 1 i t . b . - I nallsta 
1 s es-::o 1l;S maletl::>. l'lL['S, acrresc c as com a con n mC'~C.~ Si nada existe excepto materia e forca é obvio que não 

de J?a; ,~·,n. m;;~m ,r., d<~:.r ao homem uma ascendeucw ·L de h'wer Jibercl~de moral. Leis pllysicàs ou accões 
besLa-1:-., ?U1 ['C~ r ..• _cl~la ·~ c"Jta~. , ~om.aqueVe ~ua~ro t!'a?ad~ ~·~ ''1-'::r}f.:!s. chimica·; não pocte.-1 clar~mente possuir· liber: 
por liaecJCe. c:s graov p_lC'S qua -· vCL.un atla,ess~do os '105 d:-!.dc. A'>si;:n [lgelltes l1umal10~ na-o podiam e· lllal' . \ 71' ·-
~o~ '"'t ·n~"'"aos E~c'1' ·en·-se e•1t1·et hto oc; se•1s ·~r<~l.Io·I,"· v sI s I ~ ·. ·:·· ;~ "'-~ " · ; ,· ... ~.; · ' · , ·~> · ' ~- · ·~ · . "' ·:·. I tu os os do que o ">"ento e o mar revolto quando submerd~Ie~ lL LJlle o h 1.v.,,' 0. conl,rc.d:~..,mw Bac~yiJ.u iflmex I gera o n::mrago ou seguro á boia provide cial -o a s 
p'w;: ·r::: m~ p'.e- · V«n· e me annm1c;ado como sen.do ~ pon·l rcnpPilótos hh1·"a:-,, ~ pnl!a Haveriam os ent~o de vfranc~
~? ·~e ·~['", ,) ~ cn<~ ,.J ~';_~r. do. 1~,org:~!CO 0. 0 or.garucd, ?ri~ te· mênt.e concord.ar com E41trico Ferri em sua "Sociologia Cri
r.a I.D:ll.-l .tL .. e a. -.tll~ >v ammc-, e .,e movi:nenta com a vida · minal" quando proclama as palpaveis r ""'utaçÕ"S ela h ·· 
resuJt~) ..:omo ~bsei va u '1 escnptor brasileiro, nu~ fracas- sio-p:ychologi2 da presuposição da livr;l escolha P .. )1/
so C':"!l1plc .; . No r; Cmp;:ess.o::; Ant;:opologwo CrLnmaes df dade mmal" e d~;clara a impossibilidade th .· ou .1 r
P ar!.;, em ld39, e :r:o~, yos':enor~s de Bruxe~las e ~en<!bra c tica de assentar a re.sponsabilidade do ho e~~ca o~ ~ra s 
no C'Jl1P'''t''.'JO de :r..lPdlcl11a de Roma, forar1 unammementE' cr'n· '"' sobre a li·v .. e e.- "''ha a· bs-1 ta o relmt. "P eu .,,.hnr· •..., -t'·.,-,,.·,1 d 1 . ·r J .H::» l :Si..Jl., O. Uc , U alV2 .. 
I ~~ • ·" au .s a:s .,c ,.1.-s a escoa posl Iva . I E' verdade que a evolução não é o unico argumento 

E111 fn.;::_ da.:- !c:>';' .-;õ~s l~'' '" ;:;, to<.lo-> estç,g princ1:;:c c...udu>~ido em pról destas theorias, mas é o argumento ba
ince:tCt- e p:·oblc·,::-t.'~'é:. em Ql'" - Iu 1.''lmrnt~ c escol~ ::ico . E', além disso, o un:co argumento logico e conclusivo 
povi\.iva. e~.tãa r'\c1ica'm2t1te de,trui··lo<1. que neces.<.itaria a n egacão do 'ivre arbítrio, uma vez accei-

Ea-).hcr8 •;toclame: 1 e ii!Pns tl"lÜ<distn.s cne us alicerces dl'! tas suas fal:sas premis~ms evoluci.::aarias. Pr ocure Ferrt 
e~-:o'n ela~ ic" n!"..o encoJ:r::.m apoio ua modt:rna política cri prov'll' estatisticamente que "não ha livre arbítrio" pelo ar
mina', p-r(jU" c·3t.J. r "·~litica pe1 "1 hodiern~ no pensamentv gnmento que "os actos humanos que passam por ser os 
delles "é r0s.~~va 1·.n·" do cur no~it'va, é e <docrinologica, é m::t.!s livres moralmente, como casamentos, suicidios, cri
psycllanal: t.c<~, mwe • ndc e dh;cipl os e 2ttendc a Freuc1 mes, emigra(_'Ões, são ao contrario suj eitos ás influencias ... ·• 
e a acEde a ·' e l'··und;; ·1ovo de CT!l'':!Cimentcs Qt~') n. ps:vrho· 'ahi é qne jámais se concluirá a negação do livre arbi
logis, revel:" ePlbo·a "'n(l isto :C:ê ve.-;fiquc na re<'Hdade :r.ãc t"io. Demonstra-se apenas o facto que, sendo os homens 
ha. n.;o hou-;e, na ap 't"~ia 'ao fei~z. de um es'.;udioso insu'>pfdC' slmilal·mente const!tuidos. de ordlnario façam sob as mes
em taes r..ssumptm. po~·que p::Jsitivi.<:h", nen um codigo que mhs condições a mesma escolha quando se lhes reeom
fosse infpirado pelo d::terminismo "' innovações apontadas r1~nde esta á intelligencia por intrínsecas razões, ou, aliás, 
par esta penclo-colFcicncta juridicf' de J."'1SSOS dias. lhes fxerçn. uma forte attracção natura~ sobre os senti-

Todos os codigos praaes, diz A.fra~1:o Pe.ixoto, foram e sãc dos. Não se segue a impossibilidade de agir outramente. 
"chssícos''; aiguns, como o cod. allemão chegou a alardear E' facil na pratica provar o contrario em nosso caso indi
o livre arbítrio, "frei Whlnsbestimmu'l!J", lor,ico fundament0 v:dual. Video meliora p roboque, deteriora sequar .. . E' no 
de p:nür. No emtm:to, nro::egue Afr:mio, a defesa m(;iai d:1 clr;.grl::t da evolu ção materialista somente que se estriba a 
escola positi v~ ~ó tem por si os cod igos theoricos proj e c tu- nega{!áo do livre arbítrio. 
drs: o "Ccdlqo Prerewá,n''. d ~ Ufn'thi, o ''Codigo de Se{lu- Admitida a evolU\'ãO materialista, não ha fugir de ~ 
rar; ~c", ele Billing, o ",~ •diqo P 3Ve1ltino" c o "C?digo Sar- cn:citwão - rme reduz a responsabilidade humana a sim
c:ionador", de Jumcnez de Asúa ... •· 1 p'2s phrasc ociJ::a . .l'.ccusar a um criminoso é accusa um 
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